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м. Вінниця
Записала А. Присяжнюк 2013 р.  

у м. Вінниці  
від Лаврик Галини Сергіївни, 1923 р. н.  

(ПАВК *. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 68)

ЖИТЛО Планування. [Яке було планування у старих ха-
тах?] В хаті грубка, піч. Коло печі плита, в грубці – ду-
ховка. Коли заходили в хату, в бабушки теж так було, 
заходили в хату – «на дві половини» хата. Ганок був, 
потом ванкір, потом кухня. В  кухні піч була. Довга 
така лавка. Полиця, на цій полиці завжди хліб лежав. 
Зліва – грубка, дві кроваті. Чуть пригорів – запах зразу 
чути. [Скільки кімнат було?] В  кого як получалося, 
по-різному. Ну, кухня і комната обізатєльно. Не мож-
на, шоб кухня і комната були в одній кімнаті. Хто ба-
гатчий  – мав більше кімнат. Старалися, шоб із сіней 
був одєльний ход в кухню, одєльний – в комнату. Хати 
чаще всього строїли «на дві половини». [Чи будували 
тут раніше двоповерхові будинки?] В  Міляновських 
оно. Якшо перший поверх робили такий полуподвал, 
то другий поверх – жилий. Ну, це полутора етажа щі-
талося. [Під хатою будували якусь комірку?] Деякі по-
гріб робили. Але старалися робити окремо, бо від по-
гріба холод йшов. Фундамент. Наші хати вже на фун-
даменті всі були. Вже 90  років назад на фундаменті 
строїли в го́роді. [З чого робили фундамент?] З каме-
ню. Цемент, пісок. Було строїли – зганяли жінок, які 
кормили дітей, їхнє молоко і білок яєчний кидали. І ка-
жуть, шо дуже крепкий був фундамент. Стіни. [З чого 
будували стіни хат раніше?] Зазвичай дерев’янi валь-
ковані хати, потом – глинобитні. [Стовпи закопували в 
землю?] Ну, це колись так. Ще в нас вікна були такі ве-
ликі. Питали: «Де живеш?». А ми казали: «Там, де вікна 
великі». Були маленькі вікна. [Потім зовні обкладали 
цеглою хати?] Хто як: хто зразу обкладав, а хто пізні-
ще, а в кого так і лишалося. Ще зараз білять ізвістю, 
а колись глиною білили. Це там, де зараз річечка, там 
на Полівому Яру були озера. Там були такі печери. 
Прямо туди заходили. Там була і червона глина, і біла 
глина. Я ходила з своєю прабабушкою, вона наймолод-
ша серед сестер була. А я мала. То вона мене знаружи 
лишала, казала не заходити. А сама лізла туди і довбала 
цю глину. А мені дуже подобався запах цієї глини. Це 
вони тако побілять, вона трохи обсохне, а  я беру її, 
здираю і їм. А з другої сторони були акації. Юра з Кун-
дів всігда там був з коровами. Казали: «Де? В акаціях!». 
Там і голуба глина була. Стеля. [Як робили стелю?] 
В кого як получається. Вже в нас як строїли, вже цього 

* Приватний архів Віктора Косаківського.
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сволока не було. В бабушки навіть мої не було. Там ста-
ра хата, 150 років. Но в мене дєд був прогрєсівний, він 
в городі багато хатів построїв. Це залежало від хазяїв, 
їхніх поглядів на життя. Сучасні люди строїли сучасно. 
Дах. [Дах який був раніше?] Раньше під соломою бага-
то робили. Пізніше вже  – шифер. Інтер’єр. [Підлога 
була дощана?] Хто мав возможность, хто був зажиточ-
ний – дерево клали. А в таких простих людей було гли-
ною змащено. [Чи прикрашали меблі в хаті різьблен-
ням?] Дверці на шкафу. Діванчик в нас був кожаний. 
Шкафчик, полочки з різьбою. Полиця та була поліро-
вана в бабушки. Ну, і шкаф. Фотографії були на стінах. 
Велику рамку таку робили з дерева, різьблену. Була по-
лочка при дівані. В нього спинка була з дзеркалом і з 
полочками. На столі скатерка була, на скатерці «риши-
льє» було зроблене. На вікнах були занавєсочки білі 
накрохмалені. Ще вишивали картини хрестиком (кві-
ти всякі, іриси) і в рамочки лаковані вішали. Коло іко-
ни лампадка горіла. В углу коло кроваті був уголочок 
такий, шо ікони висіли, рушники і лампадки. [Які ку-
хонні меблі в хаті були?] В кухні – то стіл, лавки, мис-
ники, шкаф посудний в нас був, стільці або табуретки. 
Буфети в багатших були. В кімнаті скриня стояла, кра-
сивим чимось накрита, ліжко, етажерка, полки, шкаф 
для одежі. [Де саме на стіні було дзеркало?] Старались 
якось між вікнами його повісити. [Які були світильни-
ки?] Керосінова лампа. Вже як керосіна не було – кага-
нець був. Брали чи стакан, чи баночку, наливали туди 
посного масла, накривали кусочком картошки, робили 
дирочку. Робили такий фітільок з тряпочки і підпалю-
вали, а  воно там диміло. Електрика у нас появилась 
після війни, в [19]47-му році. Я робила уроки при лам-
пі, в  інституті  – при каганцьові. [Вішалки для одягу 
були?] Більше нарядне в скриню складали. А якшо лю-
дина прийшла знадвору – коло дверей були вішалки. 
Була вішалка стояком, її можна було переставити, як 
гості приходили. [Колиска для дітей де була?] Колиску 
для сволока коло краваті вішали. Я  ще помню, як я 
була в колисці. Менче мені 4  років було. Всередині 
простинню чи рядном покривали. Простинню рідко – 
рядна такі були. І так ними обвертали, шоб свєт не па-
дав на дитину. Це дід зробив цю люльку з балястінами 
такими. Лакована вона була, але лак такий хороший, 
без запаха. У нас таке родинне гніздо, і люди один од-
ному позичали, давали, як хтось родився. [У  коморі 
що було?] Це як кладовка. Мішки там стояли. В коморі 
всігда темно. [Килими на підлозі лежали чи на стінах?] 
В нас тут не дуже. В городі красіві коври були. Якось 
так брали красіву якусь матерію. В нас були гобелени з 
вишитими козликами з казочки: чорненьким і білень-
ким. І ще був, де лебеді вишиті. Були ковріки, шо ткали 
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їх з козячої шерсті. Вони були тоненькі, і їх зшивали. 
Отаких було багато, їх на верстаках зробили. Їх зшива-
ли, і узори не совпадали. Цими килимами накривали 
цю лавку. З овечої нитки їх робили, чи з чого. [Рушни-
ки які були?] Ну, вишиті – було на стінах. Дуже багато 
в людей було портретів Шевченка. І  там коло ікон і 
коло портретів. На столі була скатерка. Для рук  – не 
вишивалися, лляні робили. Махрові вже з Китая на-
чали завозити. Лляне лучче всмоктує. Ми не витирали, 
кажеться, посуду. Мисниці в нас були  – там тарілки, 
глечики. Були посудні шкафчики. [Які були ікони?] 
Всякі були. Ніколая Чудотворца була велика така іко-
на, нарисована, там всякі такі украшенія, штучні кві-
точки. Дорога дуже ікона, вона старінна була. [Який 
посуд був у хаті?] Ну, яке було таке краще, дорожче – 
до свята було. Кутю наливали в такі великі піали. Мис-
ки були всі з глини. Но в нас уже не було з глини. Таріл-
ки закусочні, чашки, ложки, ложки дерев’яні. До печі 
ше тре’ було мати ринки, глиняні риночки. Всьо було в 
них вкусніше, чи в каструлі в печі. Гладущики  – для 
молока. Молоко довго не скисає в глинянім гладущику. 
Макогон, макітра. М’ясо рубали на такій спіцальній 
підставці дерев’яній. [Хати білили всередині і знадво-
ру?] Однаково білили. Кожний рік робили чистку ди-
марів і білили по 2–3 рази. Якшо в кімнаті було більше 
сажі  – частіше робили. А  там, де далека кімната, де 
спальня, чистенько, де не було грубки, – то раз-другий. 
На вікнах тюлі висіли. На дверях тоді модно було  – 
портьєри, з бахромою внизу. На полу – дорожки, шоб 
їх було легко витріпувати, стірати. [Де зберігали му-
зичні інструменти?] В комнаті. Гітара на стіні висіла, 
а на шкафу – мандоліни, бабалайки. Я тоже трохи вмі-
ла грати на бабалайці. [Були самовари?] Да, самовар 
був з трубою. Виносили його надвір. В цю трубу наки-
дали дрєвєсного угля з грубки. Накидали, потом трош-
ки туда керосіна, запалювали. А водичку нагрівали в 
таку йомкость, і ця труба, шо всередині, гріла водичку. 
Чай пили з медом і з варенням. Дуже багато тоді варен-
ня разного варили. Пили з сахаром в прикуску. Я по-
мню, приходиш до бабушки, а вона тебе питає: «Який 
тобі чай: внакладку чи вприкуску?». Внакладку – роз-
колочувати. Помню до сіх пор: в них була така кварта, 
ручка така, а на столі лежав кусок сахара. І так мені за-
хтілось цього сахара. Чим же його вломити – нема чим. 
Я  цю кварту  – дно вибила. [Грамофони чи патефони 
були?] Патефон був. А ше радіо таке було. Репродуктор 
величезний висів на стіні, довоєнний. [Швейна ма-
шинка в хаті була?] Швейна машинка «Зінгер». [Які 
вазони були в хаті?] Раннік, оці алое, олеандр, фуксія 
тоді була дуже модна. А  фікус був такий здоровий в 
нас. Мама його продала і купила два плаття: собі плат-
тя і мені плаття. Ше були такі, як то листячко з кактуса, 
довге таке, і цвіли розовим, такі довгі-довгі були. Вазо-
ни – в каждій хаті такі були вазони. Горшочки купляли 
на базарі. А до фікуса батько зробив деревинний. Про-
тирали листочки вазонам – не було шо робити. Мода 
така була. Герань в тьоті Наді, я помню, була. Система 
опалення. [Піч була цегляна чи глиняна?] Основа – ка-
міння. А грубку мені дєдушка зробив з маленьких ка-
мінчиків. Вона нагріється, і дуже довго тримала тепло, 
не вистигала. Було дві грубки. Дід все вмів робити. Все 
в нього було: і коні, і вівці. Я помню, виганяли овечок 
пастися. Йде овечка, а я на неї голову так поклала і так 
ішла з нею. Тітка Маруся сміялася, шо це я йду з цею 
овечкою. [Лежанки були?] Припічок коло печі був, 

і лежанка коло печі була. Всі сиділи на печі. На зерні, 
зерна насиплять там і сидять. На кожухах. [Де раніше 
димарі робили?] Димарі раньче робили із сіней.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Була якась 
комора чи погріб?] Погріб  – ну, «льох» на нього ка-
зали. Якийсь в сараї реманент. Дуже хароші були по-
гріба, викопані в землі, з такими сходами земляними. 
Туди під час війни ховалися. Бабушка як приносила 
масло, клала в риночки і несла в погріб. І  молоко, 
і творог, колбасу, смалець. Бабушка робили домашню 
колбасу, заливала її смальцьом, зав’язувала калькою. 
Помідори, огірки, капусту, яблука, картопля, буряки, 
варення. Погріб – це був склад продуктів. Повідло на 
чердаку в нас було. На чердаку тримали крупи, пше-
ницю, сахар, муку. [Були літні кухні?] Варили надворі 
варення під навєсом. А сушня була в каждому дворі. 
Була вона накрита таким навєсом. Воно було невисо-
ке, там не можна було в повний рост стояти – сідали 
на стільчик перебирати. Ранком бабушка вставала, 
шоб запалити цю сушню. І  так воно диміло. І  уяви 
собі – димів весь Старий город. Але воно пахло. Дим 
не був такий їдкий, як зараз. Старались палити ви-
шнею і яблунею – тоді воно пахло. А яблука сушили 
на ниточках. Різали яблука. Тоді більше сок, правда, 
робили. Гриби  – тоже на ниточках. Криниця. Люди 
дуже берегли кирниці. Кожний рік обізатєльно чисти-
ли їх. Збирали гроші, чоловіки йшли, чистили крини-
цю. А потім збиралися усі разом, і це відмічали. Но не 
напивалися. Я не знаю, ранче якось було не так. Вони 
поговорили про політику. Відро купували. І  не дай 
Бог десь коло кирниці построїти якусь помойну яму 
чи поставити туалет. Построїв сьогодні, а  на другий 
день до нього прийшли сусіди і сказали: «Забирай!». 
Огорожа. [Які були огорожі?] Металіческих не було. 
Всі межі були, ніде ніяких заборів не було. Від вулиці 
старалися зробити штахетні [огорожі] і тини плете-
ні. А  тут, між собою [на сусідських межах] рівчачок 
викопували або накидали такий горбочок, який по-
тім заростав деревами. В нас горбочок був. Або кущі 
смородини були. Тоді люди якось менше сварилися за 
землю, потому шо не було часу.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Була поблизу церква?] 
Оця була одна церква Ніколаєвська. Вона була по-
строєна без єдиного гвоздика. Дуже харашо вибрали 
місце для цеї церкви. Були спіцальні люди, які вибира-
ли. Перед цим вони тримали пост і молилися. Це Ря-
бокониха казала, в неї дуже була сильна астма, і каже: 
«Мені якби в церкву зайти, я постою там під куполом, 
то вже додому йду спокійно». [Чи були довкола кладо-
вища?] Масові [поховання] періоду Голодомору  – як 
іти на Октябрьску, над скалою. Там хрест стоїть. Там 
було раньше кладбище велике. Всі мої предки були 
поховані там. Це єврейське кладбище тоже. Там по-
строїли церкву російського патріархату тоже на мо-
гилах. А  дєтска больніца на Ворошилова: як почали 
там строїти, там було велике єврейське кладбище. 
Як строїли дамбу, розгорнули цей горб, то там куча 
кісток було. Знімали бульдозери цю землю, шоб під-
няти на рівні річки. Було, навіть зуби золоті валялись 
по дорозі. Хлопці находили золоті зуби. Один найшов 
цілу жменю зубів. А йому мама каже: «Викинь ці зуби 
єврейські!» То він пішов і викинув. Во врємя войни 
там було дуже багато дорогих пам’ятників: білий мра-
мор, чорний мрамор. І  во врємя войни німці скачу-
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7
вали вниз ці пам’ятники. А  тут сиділи плєнні і роз-
бивали ці пам’ятники – мостили вулицю. То там були 
і кістки, і зуби, і золоті украшенія – раньче ж ховали з 
усім, з кольцами ховали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла, криниці. [Як вибирали місце для житла?] 
Мій батько казав, шо коли копали тут фундамент, де 
наша хата, знаходили багато черепків. Він казав, шо 
тут колись давно жили гончарі. В нас тут глина дуже 
хароша. Ну, в період НЕПа тут був Ковбасник. Мішка 
Ковбасник. А одні трошечки вище морожено робили, 
возили в город продавати. Старий город [мікрорайон 
Вінниці – Старе місто] не розширявся, бо це щиталося 
як дачне місце, і його старалися сохраняти. Приїзжали 
з Москви навіть, дуже багато дачників було по вулиці 
Нагорній. Це було ще перед війною, ще я була мала. 
Тоді були такі люди. Хто тільки був багатчий – брали 
цю людину. Обізатєльно, коли люди копали кирницю, 
чи ставили хату, запрошували людину. Мені тато роз-
казував, шо у них в селі був чоловік, там і там йде, там 
травичку вирвав, пожував, потім ще раз вирвав – по-
жував. «Отут, – каже, – буде добра вода!». І де вико-
пають, як він скаже – завжди там була вода. [Це були 
такі знаючі чоловіки чи жінки?] Чоловіки в основно-
му. Але місце для житла взагалі-то йшло спадково. 
Коли одружувалися діти, їм давали таке придане. Їм 
виділяли місце під хату. Оце все було меї прабабушки, 
прадєдушки. Тут мій дядько жив, бабушка моя. Хлоп-
цям давали горби більше, місцевість нерівна. А  для 
дівчат давали рівнини, левади. Закладини. [Що кла-
ли під фундамент?] Казали, шо кидали гроші на углах, 
багаті навіть золото кидали. А потом, коли розбирали 
хати во время війни, находили. Зведення стелі. [Що 
рабили на сволоку, коли його встановлювали?] Хрести 
робили на них. Але це в селах більше. Входини. [Но-
восілля як відбувалося?] Збиралася родина, грала на 
музичних інструментах. В нашому роду дуже любили 
всі співати і грати. Мій батько грав на мандоліні, дядя 
Гріша грав на гітарі, тьотя Льоня теж грала на гітарі, 
а  дядя Ваня  – на балалайці. Дядя Гріша робив такі 
куколки на вірьовочках, такі маріонетки  – вони так 
танцювали, і всі сміялися. Тьотя Маруся брала хустку 
таку велику і танцювала ніби циганський танець. Всьо 
співали, всякі пісні українські. Оце чуть-чуть вип’ють 
і грають, співають, танцюють. Тілівізорів не було. 
Тьотя Дуся приносила налівку з шовковиці. Пироги з 
рєвєньом пекли, коли не було нічого, а  потом уже  – 
яблука, вишні. Всі приносили, шо мали з їди. Народ-
ні уявлення. [Якісь обереги у хаті висіли?] В бабушки 
були якісь пучки трав. Маківки, ноготки – всігда були 
ці трави, шо освячували на Маковея.

Записали В. Косаківський, Д. Ленчук  
та Н. Шпак-Косаківська 21 вересня 2017 р.  

у м. Вінниці (мікрорайон П’ятничани *)  
від Мельничука Миколи Родіоновича, 1931 р. н.

ЖИТЛО Дах. Всігда, каждий рік [жито на городі] сіяли 
обов’язково. Бо для чогось сіяли половину бараболі і 
половину жита. А жита сіяли, дивлячись для чого, бо 
ремонтірувати кришу цю хатню. Вона шось там по-
гнила, та й... [Як нову хату житньою соломою покри-

* Від XVI ст. і до першої третини ХХ ст. П’ятничани були 
окремим селом. 1937 року увійшли до складу м. Вінниці.

м. ВІННИЦЯ

ти, скільки такий дах буде служити?] Ну, єслі її харашо 
зробити, так то років до 20 хватіт. Ну, понімаєте, там 
шо получаєця? Там як солом’яну кришу робили, угол 
правильний, шоб вода стікала. Воно получаєця, ска-
жем, дощ іде, вода стікає, то вона проникає на два-три 
сантиметра і не більше. Вона стікає, і потом ця солома, 
потихенько верхні слої, і вона так тіпа полурозлагає-
ця. І становиця, так би сказать, одною масою, уплот-
няєця, і  з неї стікає. [Ще й мох наростав з північної 
сторони?] О, вічно з тої сторони зелений мох, та й ми 
здирали. А горобців було в цій стрісі! Горобці, ловили 
горобців... Ну, хатів з 8 було [на П’ятничанах] під бля-
хою, ше було зо дві хати під черепицею. Тут, де була 
моя хата одна, в якій я жив, зараз шість хат. [Коли по-
чинали жати це жито для покрівлі?] Ну, починали 
жати, скажем, десь у серпні. Прімєрно, ну, так на мій 
погляд. Ну, як було вже жито... Ну, кажуть: «Пора 
жати вже!». Піде батько, попробує колосок, вже зерно, 
вже спіле, тако вимне. Та й каже: «Ну, вже...». Попро-
бував, та й каже, шо вже пора косити. Та й жали в сно-
пи, жали, в’язали, привозили, складали в клуню. Й зі-
мою дід молотив. Бо зімою роботи менше всюди, тий 
зімою пішов, тий там гепає цим ціпом. [Перевесла для 
сніпків з чого робили?] З соломи. Но він був трошки 
предусмотрітільний, батько. Ну, трошки був в курсі 
діла. То тут ставок є, тут був ставок, і там така осока 
росте, така вона. З неї дуже хароші, понімаєш, [пере-
весла]. То це він піде, нажне її. Там вона і прив’яне, 
і вона така... А як хто цього не робив, то прямо це [пе-
ревесла] з жита робили. Вот, я Вам покажу, як. Тільки 
кажу... [Тільки треба буде намочити?] Тий треба 
трошки промочити, бо воно сухе. То Ви знаєте шо, для 
того, шоб його... Возьміт, намочіть, і  зараз шоб його 
збризнути. [Для покрівлі два сніпки зв’язували, пере-
кручували?] Значить, зв’язували, перекрутювали. 
Я знаю, як правильно показати. Зв’язували один сні-
пок, умовно такигой, потом ділили пополам тако, ну, 
потом тако... Ну, а потом тако перекрутювали, і полу-
чалося, шо це перевесло не зменшається у своїх... Його 
перекручуєш, то його дліну уменшаєш, це всьо жжи-
маєш докучі, сніпок. Ну, потом колінами його притовк 
тако. Дуже зробити тако, сказать, шоб він був плос-
ким, скажем, шоб тако їх було два снопи докучі. 
О, отако притовкуєця, всьо. Ну, потом ше даже було 
таке, шо зробили, потом зробили, він такий один на 
один, і зверху ше якийсь груз приклали трошки, шоб 
дати йому, так сказать, форму таку трошки – плоской 
шоб була. Шоб не був він круглий, а шоб він був плос-
кий, він там плоский. Один до одного, один до одного, 
зверху накривається другим, і так... [Тоді за середину 
брали, якимось перевеслом прив’язували до лат?] До 
лат. А там ми просто снопи, сніп, як зв’язаний сніпок, 
скажем, це сніпок, а це стебла, він осьдо йде... Потом 
ми брали жменю цих стебел, набрав, так скрутив, 
я  тіпа зробив. З  самого цього снопа, з  цього снопа 
зв’язаного. Там за ці лати (ну, «лати» називались), 
і раз, і туди його запхав-запхав, і воно їдно за друге, 
їдно за друге, і  воно держе їдно за другого так. [Але 
кожний сніпок окремо прив’язувався?] Обов’язково, 
кожен обов’язково, сніпок обов’язково прив’язувався. 
[Яка відстань між цими латами?] Між латами? Ну, там 
вже дивилися... Від довжини снопів, яка... Жито буває 
разне. Ну, то дивилися, тако прімерно підбирали. Ну, 
то умовно, як я повню, ну, то дись приблизно тако 
буде – сантиметрів десь 60, навєрно. Так приблизно, 
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8 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

вона така росте, вона така і длінна, і дуже в’язка. [Тон-
ка і висока?] Да. Тонка і висока. І вона в’язка, вона, як 
мотузок. Вона як в’яне, шоб не на сонці її сушити, ска-
жем, а тако в тіні. Скосити і посушити, то вона дуже 
в’язка, як мотузок. А це, бач, ми начали в’язати, а вона 
[суха осока] ломаєця. Ну, це шоб поставити його на 
сутки, скажем, шоб воно відмокло. [Намочити?] Звер-
ху чуть мокре... Ну, не намокло, воно мокре-е зверху, 
отаке. А  як робляця китиці  – то ці, шо пошивають 
хату, іде первий рад, первий рад. [Називають «кити-
ці»?] Да, це китиці. Вони поклалися... Вони умовно 
отак поклали [перший ряд китиць], а уже як іде сні-
пок, то вже кладеця ось так. [Він перекриває оце пере-
весло?] Да, обов’язково він перекиває. А  тут пішов 
слєдующий – він тоже перекриває перевесло. І полу-
чаєця, криша вся ось такаго. Цей поклав сюди, то ко-
лоски з цього осюди падають, маєця [на увазі], не ко-
лоски, а кінці. Кінці соломи. І пішло... А на самом вер-
ху, на самом верху викладають верх, то тоді кладут 
тако – звідти й звіти... Кладут отако сніпки: от, допус-
тім, один, і  так це на «коньок» так називаємий, і  це 
згинають туди, це туди, а на самий верх потом вимос-
тюють соломою прямо такою. [М’ятою соломою?] 
М’ятою соломою вимостюють. Ну, така вона получає-
ця, ну, як би, я знаю, така... [Як від комбайна?] Ну, да. 
Вона вся тянеця, воно як одно ціле. [Виходить, що кін-
ці сніпка ідуть всередину?] Всередину. [Горище опус-
кається між цими жердинами?] Між цими, це «крок-
ви» називаєця, а це лати. І отак вони зійшлися, а між 
латами є пространство, то сюди, ці колоски сюди піш-
ли, а  ці сюди  – тако вони сховані, вроді. [Виходить 
«коньок», а лати трошки нижче?] І получаєця, шо все 
заховане, шо все сюди... А тепер кладут сюди сніпок 
отако, а  це загинають сюди, кінці, а  той, шо звідси, 
тоже сюди вниз... А зверху кладуть таку солому м’яту. 
Я  знаю, шо пользувались, було в моді перій [вид 
бур’яну] оце. Всьо время було перію багато, а в нього 
ця корнева сістема там така, його висушують, і з нього 
получаєця як волокно, шо замішуєця, як клоча  – як 
тягнеш, і воно все тягнеця. І воно, пішов дощ, даже по-
мню, такі варіанти були, шо виложив верх, і змочують 
прямо водою. [Щоб усе спресувалося?] Воно одне до 
друг[ого], стебло зжалося, і  притискають-притиска-
ють. І канєшно, шо на самом коньку, то при дощу води 
попадає, вона там не стікає, так скажем, умовно будем 
говорити, там прімєрно отакий кусочок, то він без 
уклона. В нього уклону немає. Но очікує, шо це неве-
ликий проміжуток, так всьо стікає сюда, сюда. А  це 

Виготовлення куликів для пошиття даху. 
м. Вінниця (мікрорайон П’ятничани). 2016 р.

Світлина В. Косаківського

ну. [Перший рядок сніпків, із якого робили стріху, як 
називали?] Ну, чекай-чекай, зараз скажу. Так це око-
лоти робилися, їх називали «околоти». Оцей перший 
[ряд], шо іде донизу, оцей начинається рівненько, от 
його ложили колосками вверх, а  цим зрізаним, зна-
чить, стеблом донизу, і  так рівняли його досочкою, 
тако рівняли, шоб воно рівненько. [Рівняли уже після 
того, як сніпки прив’язані?] Як прив’язані. Нє, його 
рівненько і кладуть, шоб було рівненько. Но все одно, 
як не клади, а потом вони торчать, а потом така до-
сточка, ну, спіцяльна [для підрівнювання сніпків]. 
І тако забиваєш, і ця солома, яка сюди торчить трош-
ки, то її хоп – і сюди, та й підстукував, та й забив її, та 
й вона получаєця рівненько. [Околот – це той сніпок, 
що лежить посередині, чи як?] Ну, околот – це взагалі 
вимолоте жито. Вимолоте жито, і  в’язали околоти. 
[Сніп вимоченого жита?] Да. То це називали «около-
ти». І їх складали. А потом вже через время, для того, 
шоб робити снопки для пошивання хати, треба ж 
було багато приготовити, треба було заготовити цих 
околотів. Називали «околоти» – це великі снопи. Тіль-
ки вони вже без зерна, тако без зерна. А  ше робили 
шо  – виртусювали, отако брали за колоски. От, ска-
жем, зжатий сніп, то його тако брали зверху [за] ці всі 
колоски і тако витрахали, бо там мєжду ним є, може, 
одно стебло оце довге, а є такого, там по-разному є, то 
лі зломане, то лі недоросле, то лі таке, то тако витру-
сювали. Каже: «Треба струсити, витрусити, шоб єто, 
шоб околот був». Шоб були довгі, шоб їх можна було 
зв’язати за цей [за лати], шоб вони держались. Як за-
лишити оце все вкучі, то тут пришиєш його, а потом 
будут звідти вилазити куски такі. То так і, єслі образ-
но взять, то получалося, шо всі, вся солома та, котора 
в сніпку, це умовно, шо вона, в обшем, однакової длі-
ни. Шо нема там рознобоя, як куча сіна, скажем. От, 
таке, таке було. Ну, тий так робили. І каждий рік, тако 
як вспомню, були періоди, як хата була в нас вся, тий 
не встигали її відремонтувати, там погнила, там та й 
капає в хату, капає на стелю, проникає в хату  – під-
ставляють відро то там, то там. Вечно мама свариця, 
було, каже: «Дивися, там вже тиче!».  – «Ну, тиче,  – 
каже [батько], – полатаємо, шо будем робити...». Ота-
ке. Молотили, тако я помню, ну, нічо, зараз-зараз ска-
жу... Положили тако: так один, а звідси другий сніпок 
ложили, так тако. [Як вкривали хату, то це одним пе-
ревеслом зв’язували, а  потім прокручували?] 
Зв’язували. Зараз я покажу. Оце, умовно, шо ми 
зв’язали, то тако береця руками, тако розділюєця, 
отак. А тут тако розділив його, і потом така палка сто-
їть, і  раз. Воно зараз порвеця, перевесло, воно сухе. 
Його перекрутюєш аж сюди. І  воно получаєця, шо... 
Воно «вісімкою» скручене, і тут получаєця, шо з одно-
го сніпка зробив два маленьких. Це треба, шоб було 
мягке [перевесло], шоб мягке. Бо зараз я начну крути-
ти і не так тісно зав’язувати. Ставе таку, ось таку пал-
ку, я там помню, як вона називаєця, то на ню спирают. 
Тіки як перевесло таке настоящеє, то і вже получаєця, 
оце вже получаєця сніпок, так сказать. А  потом для 
того, шоб його прив’язати до лати, то беруть тако звід-
си трошки і звідси трошки, тоже прокручують, і ска-
жем, умовно будем говорити, ну, як лату отако беруть, 
раз – ну, й прив’язують його сюди, запихають. А по-
том воно один другим придавлюєця, придавлюєця-
придавлюєця. Тіки це треба, шоб перевесло було як 
мотузок – гнучке. Дуже практично оце осока. Там є, 
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сюди впало, промокла, воно висохло і знов... То туди 
воно не дойде, насквозь воно не достане. [Скільки 
треба було накидати цього пирію і соломи?] Ну, це вже 
залежно, хто як считає нужним. Нема такого стандар-
та. Скажем, давай виложим добрий коньок... [Потім 
чимось притискали гребінь зверху?] А  робили еті, 
отако збивали... [Як ті жердини називались?] А я вже 
забув, як. Отако збивають дві штуки, і приклали, при-
клали-приклали... [То як називали?]. Їй-богу, не по-
мню. [Казали «кизлини»?] Кизлини? Може й так, не 
помню вже. Тако збивали просто дві, вже прямо зби-
ли, ну, і  воно там получаєця, як узілочок отако. [Їх 
десь через пів метра ставили?] Ну, хто як хоче. Це вже, 
дивлячись так, який матеріал. А  там вже більше по-
кладе, хто більше хоче, більше покладе. Це ж не про-
блема було більше. Скажем, півтора метра чи скільки, 
цих палок витісують, тий в лісі вирубують, чи де. Воно 
получаєця, вот, умовно, во, отако-во. А це так і тор-
чать ціго всі [ріжки]. А це вже, це держе. Воно притис-
кає, так сказать. А  ше пішов дощ, воно та намокло, 
присуєця-присуєця, і потом доходить до того, шо цего 
[жердина] встрягає й прямо рівняєця з кришою. [З ро-
ками вже?] З роками. Він собі даве на цю солому і рів-
няєця з нею. [Не ремонтували, нових жердин не до-
бавляли?] Нє, ну, залежно, яка погода була і як уложе-
но, каждий індивідуально подходив. І як кришу, хто 
робить кришу дуже з уклоном, геть хтось показував, 
така в мене хата широка, то треба робити дуже високе. 
Хто робить з меншим уклоном, тоїсть угол меньший, 
то там скоріще гниє, потому шо стьок води меньший.

БАРСЬКИЙ РАЙОН
с. Попівці

З польового щоденника Н. Шклярчук, записано 2008 р.  
у с. Попівці Барського р-ну Вінницької обл.  

від Урбанської Регіни Антонівни, 1931 р. н.,  
та Рокицької Олександри, 1921 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 57)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Чи поділяється село на окремі 
частини, кутки?] В  селі є такі назви кутків  – хутір 
Більшовик, бо там був колгосп «Більшовик»; Гнила – 
бо там протікає річка Гнила; Центр  – тут сільська 
рада, школа, завод, церква, пам’ятник загиблим у Ве-
ликій Вітчизняній війні; На горбах  – на підвищенні 
великому. [Чи мають назви поля у селі?] Раніше біля 
хутора жили люди, але в колективізацію всіх їх заста-
вили переселятись у центр села і покидати там землі і 
садки. Місця, де вони жили, називаються за їх фамі-
ліями – Адольків горб (жив Адолько). Ромчине поле, 
бо там жила баба Ромка. Є поле, яке називається «біля 
дуба»  – мені розказувала Ганя [Петранівська Ганна 
Аркадіївна, померла 2005 р.], що там вздовж поля рос-
ла полоса дубів – дуже великих, розлогих і старих, але 
десь у [19]20-х  роках радянська влада їх позрізала, 
а  сьогодні лишився лиш один дуб. Поле ше є, нази-
вається Маївщина, бо жив там Маївський. А ліс біля 
Реваченської долини називається Ріжок. Біля Ромчи-
ного поля трохи нижче поле Бенескове, бо жила там 
Бенешкова Аня, у 1939 році її виселили до центру села. 
Коли їх вигонили, то люди з села забирали все їх до-
бро. Одна жінка здерла з Бенешкової червоні коралі 

і сорочку, бо жили бідно вони і не мали. Люди старі 
казали, що там Бенешиха казала: «Ми чи з зерняток 
садили, а нас повиганяли, забрали все!». Але є Бог на 
світі і карає за гріхи. Ця жінка сім років пролежала з 
ногами задертими догори, померла, і гріб не могли за-
крити. [Як називають ставки в селі?] У річці протіка-
ють дві річки – Лозова і Гнила, на них є ставки. Один 
називається Сільський – його зробили у 1929-м році. 
Другий  – Хутірський, у  1939  році робили, за гроші 
колгоспу. Хутірський ставок спустили два роки назад, 
і він заріс лозами.

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН
с. Джулинка

Записав О. Головко 2009 р., 2011 р.  
у с. Джулинка Бершадського р-ну Вінницької обл.  

від Головка Олексія Івановича, 1927 р. н., 
 Головко Марії Трохимівни, 1931 р. н., 

 та Головка Дмитра Івановича, 1931 р. н.

ЖИТЛО Допустім, начало [19]60-х  років, в  колгоспі 
дали трохи обжитися, повисили зарплати, в людей по-
казалися вже гроші. І пішла потреба молодьожі строї-
тися – молодожони хтіли відділитися від батьків. Зна-
чіт, сільсовєт розрішив. Там було, до [Другої світової] 
войни, допустім, кажен колгоспник чи хазяїн мав від 
32  до 40  сотих города, тоїсть присадибного участка. 
На цему участку розрішалося дітям одної сім’ї по-
строїти собі хату. Строїли жільйо в основном глино-
бітне  – з  глини, не кірпічні. Вкривали  – старалися, 
шукали [покрівельні матеріали], їздили по городах, де 
тільки можна. Шифер появлявся, жесті дуже мало 
було, но проскакували. Планування. У  нашій хаті 
було дві кімнаті. Це кухня, будем казати, і комнатка, 
а сіни − це були, як коридорчик, проход. Колись старі 
хати були такої планіровки [«на дві половини»]. І так 
вони, старіщі люди кажуть – оце такого, та й наче так 
привикли, так і планірували. А  вже десь після 
[19]70-х  – каждий почав планірувати, як десь бачив 
краще і лутше, і  появились гиначі планіровки. А  це 
отаких [планувань], як ця [хата], дуже-дуже багато, 
почті у всіх. Планіровка як в старої хати. Ну, хату зро-
били чуть більшу. Вікна були більші, бо було – з цього 
вікна раньше можна було два зробити, ну були вони 
десь 60 на 40 [см довжини і висоти], та ше й в глину 
без рами їх вкладали. Стіни. [Які матеріали найчасті-
ше використовували при будівництві?] Де дерево, то 
там строїлося, де дерев’яні ці дома робились, а де – об-
шальовувалося. А в нас в ті времена хата була глиня-
на, маленька, бо шоб вона була і тепла, підмурка нія-
кого не було. Та й хто мав возможность, то були тіго 
коробка і залички, а  в кого не було возможності, то 
оціго хрестики, рамка, замуровані у глині. І ше осьо 
вони були протів сітроцеху, там хатина була. То ше я 
помню, теперо в посліднє время, то це повалили ту ха-
тину, да, шо ше лиш хрестики у глині. І оце таке жиль-
йо. І в цему жильї жило по десіть [мешканців]. В [сусі-
да] Цюпи, напрімєр, осьо вже трошки померло, двіна-
ціть душ в сім’ї в такій хаті жило. Їх не так багато було 
таких сімей. А так – сім-вісім. Но всьо ровно не було 
їдно-двоє. Робили хати на слу ́пах в нас. Да, хати були 
на слупах. Значить, шо закопували по розмєру хати, 
рядами, де мали вікна бути, де двері, закопували стов-
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би такі (слупи називались) по углах і посередині, а по-
тім вже, коли клали хату, то межи ці слупи клали 
ва́льки і ше ставили патики – ри́глі називалися вони. 
І там вони вмуровувались, для того, шоб стіна не ша-
талася, шоб не було, шоб вона не поклонилася ні в 
їдну сторону, ні в другу. То це таке робили. А потом 
вже, як закінчили, кидали зверхи платви́, сво́лок та-
кож, стели́ни, зверху ликували, робили стелю. [Коли у 
післявоєнний час у селі почалося масове будівництво 
нових жител?] Вже почали строїтися люди, ну, в цей 
хрущовський період – хати почали строїти. І я строїв 
цю хату в цей період, це в [19]56-й, [19]58-й, 
[19]60-й роки, прімєрно. Вже трошечки легше почало 
жити, і люди почали строїтися. Стеля. Хати ж були 
старі, у всіх і в каждого, були такі під соломою, немоч-
ні. Це сволоки, на сволкові були стелини, в кажній хаті 
був сволок. І сволок був в кого дуже гарно витесаний... 
[Протягом якого часу зводилась стеля?] А  стелю в 
один день [зводили]. В один-два дні. Главне, стіль ви-
ставити. Виставлять стіль хазяї, а тоді вже приходять 
[люди на толоку]. Кладуться стелини на ростоянії, ну, 
в наші врємена таке саме робиться. А потім на ці сте-
лини кладуться вальки. Це шоб чучуть глина виходи-
ла наниз, шоб висупала, шоб не провалювалися ці 
вальки. А потом, вже коли просохло воно, ця стеля, то 
її частічно знизу підмазують і зверху. Для того кла-
дуться стелини, шоб вальки, шоб було до чого вліпити 
знизу глину, бо як можна всплошну, хто має возмож-
ность покласти, а  глина ж до дерева не буде держа-
тись, то треба так, шоб цей вальок трошечки виліз, 
а тоді його прирубують, причісують, приструговують, 
і тоді вже видрапують. Видрапують, висохне... Дах. До 
[Другої світової] войни вкривали покрівлю соломою, 
сніпками. Як його робити, ти, канєшно, не знаєш, не 
бачив. В  общім, жали жито і робили такі околоти. 
Околот – такий сніп, відтрусили від сміття, від буряну 
лишнього, шо він був рівненький, то стебло, звідки 
відрізали і аж до колоска, шоб там не було сміття. 
Коли вижали жито, і його привезли молотити, то на 
току на землі розстиляли тоненько, прикладали тич-
кою довгою, шоб воно не розсовувалося, і молотили. 
Сначала снопи приоколотували  – обтрусили зерно, 
которе вже сипеться. Після того хазяїн бере ту тичеч-
ку, знімає, стає ногою на кінчик – витягує стебло, шоб 
очистити від листя, шоб лишилося тіки їдно стебло. 
І  вони складають такий грубий сніп. Потім брали з 
того снопа, коли робили в’язки, жмуток такий клали 
навхрест, перекручували перевеслом, і  получалося 
два снопика вместє таких, пучки такі невеликі. І тоді 
ті пучки прив’язувалися. А  після войни вже стали 
вкривати шифером, знімали соломи, в кого були на-
віть, і  перекривали шифером. Інтер’єр. [Чи була у 
хаті піч?] Піч була, варили все. Це каждий день рано і 
ввечері треба було палити піч. Ну, це якшо соломи [як 
паливо] привезуть, то ше добре, бо в колгоспі ше ви-
писували солому. Але як в тебе нема, не привозять 
тобі, то люди робили так – гній коло [р. Південного] 
Бугу оце сушили і складали на горіщі, шоб він не на-
мок, а тоді палили ним. Оце таке було. [Якою була під-
лога в хаті?] Пола ж не було – земля була глиняна, ну 
вже в послідні врємена – її красили. Вже як появились 
краски, то красили, шоб хоть якось ступить, а то со-
лому стелили на землі, бо ця глина та й витиралася, 
витоптувалась. А  вже як соломи постелити, то воно 
трошки лутше трималося. Сволоки [всередині хати] 

робили чисті, там вирубували хрест символічний та-
кий, красіво робили його. Це як сімвол віри, як то ка-
жуть, слав’янської. Покуть має бути, як хата стоїть, не 
в цьому ж вуглі задньому, а в передньому вуглі. Там 
покуть – там кутя клалася. [Дідух клався?] Дідух, да. 
Це в цему вуглі. Бо лавки, чи скриня, чи стіл і лавки, 
в углі лавки – це там покуть. [До сволока колиску чі-
пляли?] Да-да-да-да. Я ше в тій колисці свого братіка 
Васю колисала. [З лози?] З лози, да. До потолка чіпля-
ли там крючок. [Які меблі були у Вас в хаті? Саморобні 
чи куплені?] Всьо було саморобне. Тобто, це були такі 
меблі в хаті – скриня, і тепер вже після войни були по-
ширені такі ослони. А ше до войни, ше ранше, то там 
були забиті колики в землю, покладена доска. [Вони 
не переносились?] Не переносились. Оце такі були. 
[Які меблі можна було купити?] В магазинах не було 
ніяких, ні магазинів не було, нічого. Це самі спеціаліс-
ти ці скрині заказували і робили, бо на[ві]ть доски не 
було, нічого не було. [Чи прикрашали житло килима-
ми?] Коври тоже були не в каждого, но большинство, 
можна сказати. Бо колись люди робили коври шерстя-
ні, тобто, пряли вовну. Робили коври, такі з квітками 
були, різні, це в кажного були коври. А то прикраша-
ли, робили букети, десь такі, казали, з стружки, такі 
полоски. Як бумага, не бумага, не можу сказати, не 
бумага, шось гиначе. І це там полоска розова, зелена, 
різноцвєтні такі були полоски. Це сидять і ці крутять 
букети, квітку закрутюють, понімаєш, чіпляють хвос-
тика, листочки там пороблять. І це на стіни почіпля-
ли. [Рушники вишиті теж чіпляли?] Рушники були на 
образах. Самі вишивали колись всі жінки. Всі виши-
вати вміли, всі. Це ше до нашого, допустім, покоління, 
наше ше трохи хтіло вишивати, але вже менше. А то 
всі вишивали, дівчата всі хустинки вишивали, хлоп-
цям дарували, це таке було. Меблі ці – тоже з тих часів. 
Ну, меблі  – раньше скриня була, і  це там всьо було: 
радно, і  сорочка, і  штани, ну, словом, всьо. Ну, ше, 
може, в  когось вешалка була, більш нічого не було. 
А шкафів – навіть не знаю, в кого були. А цей шкаф я 
купив десь у [19]60–62-му на зарплату, він стояв тоді 
десь 60–70 рублів. Ця [швейна] машинка купляна до 
реформи [грошової 1961 р.], бо вона стояла 1200 ру-
блів, це десь у [19]53–54-ому році. Це в то время. Тілі-
візор був. Ну, ми дали 380 [рублів] за тілівізор десь у 
1968 році. А радіолу оту стару я купив примерно при 
хрущовському времені, десь у 1961  році. Ми пере-
йшли у цю хату десь у [19]59-му році жити, а тілівізор 
купили десь через рік-два.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Де зберіга-
ли овочі, продукти, що швидко псуються?] В  кого є 
погріб. А то яму викопали у виді погріба, шоб можна 
було спускатися. А  то катра́га [двосхила покрівля] 
була зверху. Це – накриття, шоб на нюю [на яму] сніг 
не падав, дощ. Лиш це тоже не в кажного було. При-
мерно, в нас не було цего. Після войни в нас не було. 
[Де Ви продукти зберігали?] В  ямі, а  катраги тої не 
було. Яма була так, ше й снігом її прикидало, я ше по-
вню, як тато до войни каже: «Накидайте снігу на яму, 
шоб не замерзла бараболя». Ше таке було. Огорожа. 
Обгороджені хати були. Оце тако, було, зліплять вал. 
А то вал такий насипаний був, оце відгороджене каж-
де [обійстя] кругом. Це всьо село [так городилося]. 
Оце там зробили таке [місце на рові], вроді би, шоб 
сідати. Там підкопали, шоб це сісти. Оце таке було, бо 
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не було тих лавок. Не було [раніше можливості біля 
садиби] зробити лаву. А то на призьбі сиділи. Всі при-
йшли під хату, посідали й сидять у когось.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як обирали місце, де закласти нову 
хату?] Місце мало бути на возвишеності, висипали на-
сип. Я помню, тамо за річкою ця Палажка, вашої бабки 
сестра, то вони дуже такі хазяї поважні були, то вони 
для хати зробили висип такий, навозили землю – воз-
вишеность робили. І  вона, ця хата, має скікись років 
втрамбуватись, це по правилу, шоб вона вплотнилася. 
А які не хазяї, це тако – де могли, там клали її. Шоб вона 
[хата] не підмокала – на возвишеності, не давала осад-
ку, і не мокрі стіни. Закладини. [Як закладини хати від-
бувалися?] Ну, я знаю... В нас ніяких обрядів не було. 
Коли вже мали строїтись, то сходились сусіди, робили 
заміс, місили глину і виробляли вальки  – це назива-
лось «толока». Просто зійшлися, ніякої плати, просто 
приходили і помагали. Вальки виробляли і складали 
в такі стоси, і складали кругом, а тоді вже мастєр, хто 
там викладає, то ті хазяї вже подають, мастєр кладе сті-
ну. [На яких умовах наймали майстрів?] Я не знаю, як 
десь було, бо в нас цего [найму робітників] не було. Ми 
вже в ті времена клали хату без грошей, лиш дід Мітя 
і Альоша оце поклали цю хату і вкривали своїми сила-
ми. Приходили родичі, сусіди... Якшо майстра найма-
ти, то це йому треба відробляти, в нього ж тоже якась 
робота, якесь поле. [За відробітки?] Да, за відробітки. 
Це відробляли. Зведення стін. [Після закінчення дея-
ких будівельних дій, може, «квітку» робили?] Да, «квіт-
ку» робили. Ну, збиралися сусіди – вроді могорич та-
кий. Це обради були там, де маленькі села, там трошки 
більше воно це велося, а в нас був район, в нас трошки 
воно всьо переколотяне, перемішане. Возьми вже там 
Берізки, Устя, другі села, Чернятка, Тєофиловка (сусідні 
села), там якісь були, може, обради. А в нас тут район, 
в  нас багато інтелігенції, наєжжі... [Коли саме під час 
будівництва «квітку» ставили?] Закончили мур гна-
ти  – значить, на углі кладуть «квітку» (букет квіток), 
закончили їдну роботу. Вигнали стіни – і знов ставили 
«квітку», шо це вже, щитай, каркас зроблений. Входи-
ни. [Як входини святкували?] Ну, як обично. Відмічали 
так, як і зараз. [Збирали сусідів, родичів?] Да, збирали 
сусідів, родичів – тих, в основном, шо були коло глини, 
ті, шо помагали. [Хто першим входив у хату?] Ну, цього 
я тобі вже не скажу. Я знаю, шо споконвіків, мене вчи-
ли, як мої [батьки] входили, то при мені не робилось, 
а обично, я знаю, як і зараз, – хліб-сіль. Входити [треба] 
із хлібом і сіллью, із іконою. Входити до хати, класти 
ікону, хліб і сіль, перехреститись, поцілувати сіль, по-
благословити, шоб добре жилось в цій хаті. [Першим 
повинен заходити до хати господар хати?] А да, госпо-
дар, господар хати.

Записав О. Головко 18 липня 2020 р.  
у с. Джулинка Бершадського р-ну Вінницької обл.  

від Коробченко (Верниби) Людмили Іванівни, 1937 р. н.,  
родом із с. Городище Піщанського р-ну, проживає у 

смт Ширяєве Одеської обл.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[Інформація про роботу вітряка у с.  Городище, що у 
1970-х  роках перевезений до експозиції «Поділля та 
Зона вітряків» Національного музею народної архітек-

тури та побуту України в м. Києві]. Був вітряк – у Київ 
його забрали. [Я ходив, бачив його в музеї]. Да? В музєї 
єсть, так і стоїт ше? [Так. Де він стояв у Городищі?] А на 
горі. Ото село в долині прямо, да, а то – гора. Відти, там 
якось, наче, як гора, і відси. А він [вітряк] на горі, на 
самій. Та й це мама заставе нести кукурудзу [змолоти] 
на мамалиґу. Знаїш, шо таке «мамалиґа»? [Так-так]. Ми 
візьмем по відру, тьотя Маруся, я, і йдемо. А під гору 
так іти, так тяжко! Прийшли, а вітру не стало! Сидимо, 
ждемо, пока вітер буде. Всьо, начинає вітер дути, всьо 
засипає той дядько [мельник]. Ту кукурудзу змололи, 
знов на плечі та й пішли. [Як мельник вітер шукав? Ві-
тряк якось повертався?] Він повертається, відки вітер. 
Той дядько сам якось повертає його. [Там ручка якась 
така була?] Ну, да. Чи вдвох, чи втрох тручають, шоб 
повернути його напротів вітру. І  це повертают, і  так 
воно меле. Отакі жорна, такіго здоровезні! О, і це він за-
сипає і меле, як вітер є. А як нема вітру – всьо, вже жди, 
пока буде вітер. [Вітряк був дерев’яний?] Дерев’яний, 
всьо-всьо з дерева. Крила великі отого. І всьо з дерева 
то. [Коли його в Київ забрали, то він ще справний був?] 
Нє-нє, наверно, вже неробочий він. Хто там буде вже 
молоти?! Вже началися [електричні] мелниці, та й того 
вже того вітряка не було. [Пам’ятаєте, як дядька того 
звали, мельника?] А не повню. Не повню я того дядька. 
[Це ще не кожен міг тим вітряком управляти, так?] Ну, 
да. Вони самі якось зробили його, так вони й мололи 
всьо времня людям. Бачим: під гору понесли клумачки 
на плечах, понесли до вітряка!

с. Флорине
Записала В. Дуніна 29 вересня 2013 р.  

у с. Флорине Бершадського р-ну Вінницької обл.  
від Дудіна Георгія Павловича, 1946 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 68)

ЖИТЛО Планування. [Де вибирали ділянку для будів-
ництва хати?] Або на горбові, або на площині так, щоб 
хата стояла, побільше вікон було до сонця. Більше 
світла було у хаті. Приводився мастер, як перші хати 
гналися, наймали майстрів, вони приходили, робили 
розбивку і закладали. Раніше строїлись хати «на дві 
половини», сіни і комора. Половина хати – це кухня, 
там і жили, а друга половина – це «холодна», світли-
ця. Робили «на дві половини» з коморою. А тоді люди 
стали заможніші, до архітектора йшли і говорили: 
«Я хочу хату на три кімнати чи на чотири». Архітектор 
робив їм план, по цьому плану робили хату. Є план – 
ви до мене нічого не маєте. [Як називали прибудовану 
до хати комору?] Називалась «комора» і лєтня кухня. 
«Хліви» називалися. Це пізніше стали отдєльно строї-
ти, а то все було прибудовано до хати: і хлів, і комора. 
[Коли при хатах з’явилася веранда?] Веранда – то дав-
но. Раньше їх робили дерев’яні, а тоді з того, хто що 
мав. Веранди і галереї в панів були. [Відгороджується 
кухня від веранди?] Кухня конєшно відгороджується: 
простінок, а в простінку двері. Якщо сідала сім’я ве-
черяти – з кухні виносили страви на веранду. Фунда-
мент. [Чи був в хатах фундамент?] Раньше не було, 
а тепер – об’єзатєльно. Це ще при панах ставили у ба-
гачів, а у нас стали в [19]50-х роках. Робили саманні 
хати і ставили фундамент, щоб не підмокала хата. Під-
валини. Перві хати йшли на слупах  – закопувалися 
слупи (стовби) по розмєру, робили канавки в цих слу-
пах, щоб вставляти заміть. [Як саме ставили ці стовпи 
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основи?] Зразу ці стовпи-слупи закопували в землю, 
потім ставили колоди, їх в’язали і в тих колодах виру-
бували нішу під слупи, і так і гнали. Стіни. Зразу ки-
дали на землю, вальки робилися з соломою. Валькали 
перший рядок, тоді клали замітину, обкидали її валь-
ками. Обратно на ці вальки другу замітину, обратно 
вальки. Почали вже глинобитні стіни бити: там шар 
йшов глиняний, а тоді стали не на землю вальки ки-
дати, а робити основу як підмурок, а потім уже валь-
ки били. Називалась «толока». На толоку сходилися 
люди. Жінки і дівчата місили вальки, чоловіки рубали 
заміть, жінки крутили вальки і майстрові підносили, 
і він гнав глиняну хату. Тоді обігнав, вальки обрубав – 
получались гладенькі стіни. [Чи робили стіни з шла-
ку і бетономатеріалів?] Почали бити шлакові стіни, 
де була кочегарка, на сахзаводах, на спиртзаводах, де 
топилося угльом, перепалений шлак викидався. Люди 
виписували, купляли, привозили шлак, насипали і 
привозили в ями ізвість негашену, гасили – заливали 
водою. [Чи штукатурять стіни?] Якщо глиняні стіни, 
то обізатєльно, скидають стіни, штукатурять спочат-
ку глиною, а потім перетирають піском. Штукатурили 
з обох сторін. Хто хотів, обкладав кірпічом снаружі, 
а  всередині штукатурили. Стеля. [Як робили стелю 
хати?] Слупи закопали, обкидали вальками  – і  так 
[стіни] гнали до самого верху. І потім зверху ще кида-
ли дерев’яну обв’язку. На цю обв’язку, як хати раньше 
робилися «на дві половини» з коморою, на цю обв’язку 
під сволок ставили дубові стовпи. Такі виїмки робили, 
щоб лягав сволок. На сволок кидали балки. Дах. [Яки-
ми матеріалами покривали дах?] І жестю, і шифером, 
черепицею. І  соломою, і  очеретом крили. Інтер’єр. 
[Яка була підлога – земляна чи дощана?] Це тоже заві-
сіло від хазяїна: як мав гроші, то робив із дощок, а не 
мав – то робив з вальок. Система опалення. [З чого 
будували піч?] Піч будували з цегли, з камінців. [Грубу 
будували окремо від печі?] Є  піч, і  є груба  – лежан-
ка називається. Лежанку робили коло печі. [Як рані-
ше робили вивід диму від печі?] Як раньше – то були 
отвори в стелю і через форточку. [Які димарі були за 
матеріалом, формою?] Раньше димарі робили: стави-
ли стропіли, зв’язувались вони, і палиці вставлялися 
в стропіла, як драбина, і хворостом обплітали, а потім 
глиною обмащували. Так кожен рік ремонтували. По-
тім появився [матеріал для димарів] – кірпіч.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Перве, чим почати перший слуп ставили, під цей слуп 
кидали монети, сипали жито. Як закопали перший 
слуп, виносили стіл надвір, там хліб, рушник, горілка, 
там як у кого, графін чи пляшку. І за перший угол, і за 
перший слуп випивали по 50 грам, а рушник з хлібом 
брав мастер. Зведення стін. Як уже виганяли стіни, 
то ставили «квітку» на углу. Мастєр ставив «квітку», 
пили могорич. Входини. [Як відбувалось новосілля?] 
Ну, як уже кончили строїти хату, призивали батюшку. 
Батюшка висвячував хату, щоб ніякої не було, не було 
нечисті в хаті. А як робили входини, то первого в хату 
пускали кота  –кіт входив. А  після того, як батюшка 
вичитав, звали гостей і справляли новосілля, як тепер 
кажуть. Народні уявлення. Як піч робили, ще робили, 
говорили старі люди, щоб завжди піч давала тепло, 
і  горів вогонь. Напрімєр, ішла гроза, бабки ставили 
на вхідні двері на поріг коцюбу і рогачі, щоб відвести 
грім і блискавку від хати.

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Лука-Мелешківська
Записала Л. Шеремета 2011 р.  

у с. Лука-Мелешківська Вінницького р-ну Вінницької обл. 
 від Шеремети (Головської) Броніслави Григорівни, 

1932 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 135, 139)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому таку назву має Ваше село?] Називається так, бо 
тако знаходиться на луці, отако річка вигинає все село, 
і входить лука. А Мелешківська, бо казали, шо колись 
тут завєдував селом пан, якого звали Мелешко, та й 
того стала Мелешківська. [Чи поділяється село на кут-
ки?] Та багато таких. Бам є. Є ше Забусні, Гора, Липки, 
Забара, Садиби, Бурлаки, Толока, Бородії, Каганці, За-
гори. От Забусні і Бородії звуться так, бо там спочатку 
сім’ї з такими фаміліями жили. Гора і Загора звуться 
так, бо ото вище за всіх знаходяться. Липками зветься 
тако часть села, бо там раньше були липи дуже гарні. 
Зараз вони потрухлявіли, років ше з 20 назад зрізали 
їх, і ото вже дома там строять. На Бурлаках одні бід-
няки і прибульці жили. Каганцями звався куток, де 
тоже жили бідні. В  них дуже довго електрики ше не 
було. І того палили вони каганці. От і назвалися так. 
Садиби – це часть села, де були наділи селян. А Толо-
ку назвали так, бо там якось одночасно всі почали бу-
дуватися. [Чи використовують ці назви сьогодні?] Та 
нє. Все як було, так і називається. Хіба шо магазин є 
«Апельсин», то він на Толоці. То й його почали нази-
вати «Толокою». [Чи мають назви ліси?] В нас багато 
лісів. Один тако ото, як до Тютьок іти, то Дубріянів 
зветься. Колись був панок, Дуб його звали, і ото він на-
садив той ліс. А ше є, тако за селом, як до сонця йти, 
Запуст – страшний він. Тако ходиш, а там ніби ніхто 
не живе, пустий він. І ше один – Струсів. Чого так – не 
знаю. [Чи протікають на території села річки, струмки, 
які їхні назви?] Річка зветься Чапля. Раніше тут їх ба-
гато було, ходили туди-сюди. А зараз вже немає пошті. 
Але назва осталася. Струмок один є. Тако проходить 
він в посатці, що посеред села є. Вонючим зветься. [Чи 
є ставки на території села?] Ставків дуже багато: За-
буснянський, Сільський, Грицишин, Наталчин, Джур-
бин. Забуснянський знаходиться в Забусні, так і назва-
ли. Сільський  – в  центрі, він найбільший. Грицишин 
та Наталчин – від Гриця і Наталі. Казали, шо колись 
була дівчина Наталя. Вона пішла на ставок стірати і 
там втопилась. То так і назвали. А чого Грицишин – не 
знаю. Може, тоже хто втопився? Чого ставок Джурбин 
називаєтся, я тоже не знаю. [Чи мали назви поля?] Ну 
тако, в кого чиє поле, то так воно і називається. Але 
зараз мало хто поля має. Всі пороздавали. Ото кол-
госпне поле є. І є Сулимине, бо раньше Сулима те поле 
тримав. А остальні – то вже городи одні. [Чи є «святі» 
місця в селі, які шануються мешканцями?] Криниця є 
одна. То раніше до неї постоянно бігали, особливо ді-
вчата. Зветься вона Купайлова. Називали так, бо ото 
на Купайла і бігали. Казали, шо як дівка, яка хоче, шоб 
її посватали, то має йти до тої криниці на Івана Купала. 
Тільки до того, як сонце зійде. Ото має прийти, тричі 
витягнути води і облитися тею водою. І до кінця літа 
її мають посватати. То тако, хто ходив, то ту сватали. 
А зараз вже не ходять, не вірят. [Чи існують кринці, до 
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яких ходили під час посухи, викликати дощ?] Як тре-
ба був дощ, то ходили до будь-якої криниці, набирали 
води у відра, і йшли поливати те, шо сохне.

ЖИТЛО Планування. [Які за розмірами були раніше 
хати?] Разні були, в кого як. Хто багатший, то великі 
були, а хто бідніший – то менші хати. [Із скількох кім-
нат складалися?] Сіни були обязатєльно, ну, і комната 
одна. В нас дві було. Вход один – через сіни. Інтер’єр. 
[Опишіть меблі, що колись були у хатах?] Стіл, скри-
ня, лава. Ше шкафи потом були. А ше мисники висі-
ли. [Чи відрізнялись меблі у багатих хатах?] У багатих 
їх було більше, і  всі були гарні, майстри їм робили. 
А бідні самі, шо могли, те собі й робили. Не такі гар-
ні. [Чи збереглись у сучасних житлах меблі, які були 
колись?] Стіл остався. Лава ше є. [Які колись були ліж-
ка?] Дерев’яні були. Не дуже широкі і невисокі. Тако, 
шоб на них ше спати можна було. Ше я була мала, то 
спинок не було. [Яким був стіл?] Стіл був довгий, пря-
мокутний. Нужки кріпилися тако навхрест, і ше палки 
були прибиті, шоб міцніше стояв. [Які скрині були, де у 
хаті стояли?] Скрині були разні. Прямокутні, а кришка 
полукругла, така вигнута. Різьба була і на кришці, і по 
бокам. Хто вмів сам – то робили самі. Хто не вмів – той 
купляв. Важкі були. Раньше ж шкафів не було, а речі 
де-то треба було тримати, тото в скринях вони й були. 
[Чи були ікони в хаті?] Ікони тако ставились на пол-
ку. І там квіти, свічка ставилась. [Як їх закріплювали?] 
Кілочки були такі круглі. Забувались над іконою в ву-
глі, а ше по бокам, тако трішко ниже від полички. [Чи 
було дзеркало в хаті?] Дзеркало тоже висіло на гвоз-
діках. [Як освітлювали хату?] Світили ми сначала га-
совими лампами. Ше свічки також були, але то таке. 
[Чи були килими в хатах?] Були килими. Купувалися 
на ярмарках. Розміри разні були. Були і маленькі, були 
і більшечкі. Чаще всього горизонтальні, так повздовж. 
Основне тло чаще всього було коричневе. Малюнок 
тако повздовж ішов. Килим вішався на стіну, ше були 
такі, шо клалися на лаву, а ше застеляли скриню. [Яки-
ми килимками застеляли тапчан?] Ткали із грубих 
ниток. Робили їх і такими бордовими, і сині були, чи 
то скорше такі фіолетові, і коричневі були. [Які були 
подушки?] Подушки були великі, квадратні. Виготов-
ляли їх з пуху. А другі – соломою тикали. [Як їх скла-
дали?] Пірамідкою лежали. Таки ромбиком клалися, 
а  сама верхня стирчала, а  зверху застилалися такою 
тканню мережаною. [Які були в хаті рушники?] Свят-
кові рушники робилися довгі, гарні, з біліного полот-
на, вишивалися. А буденні – не вишивали. Вони були 
коротенькі і могли бути з грубшого полотна.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для житла?] Де було 
місце, там і будували. Якщо місцин багато, то вибира-
ли ту, яка ближча до води. Тако всього багато казали. 
Помню, шо гарна хата буде на горбку. А ше вибирали 
таке місце, де ранком роси немає. Ясно, шо ше вибира-
ли пусте місце – там, де дерев немає. Казали, шо хата 
не повинна будти менша, ніж перед цим, бо сім’я змен-
шиться. Ше погане місце те, де колись багато людей по-
вмирало, або де було багато хворих. Ше не вибирали те 
місце, на якому колись когось вбили. Не можна було 
вибирати і таке, де раньше було якесь таке, церква чи 
ше шось. Не будували хати на межі або там, де є стеж-
ки. Крім того, ходили до ворожок та розпитували тих, 
хто давніше живе тут. [Чи перевіряли це місце, чи воно 

сприятливе?] Шоб перевірити хороше місце, чи ні, сі-
яли жито: якщо росло гарно, то місце гарне. Ше хліб 
на ніч залишали. Закладини. [Як вибирали час для за-
кладин хати?] Закладали вранці, краще всього весною, 
коли місяць новий. [Що могли класти під кути май-
бутньої хати?] Під кути клали всілякі речі, шо будуть 
хоронити хату, оберігати, давати їй хороше життя. То, 
може бути, і  гроші клали, і всякі там трави. Ше тако 
сіль сипали або часник кидали. Багато чого клали, але 
все таке, шоб добро давали. Зведення стелі. [Як закла-
дали на хату сволок?] Для сволока брали гарне дерево, 
міцне, шоб довго прожило. «Голова» його мала бути 
направлена туди, де встає сонце. А  другий кут нази-
вався «глухим». Коли клали сволок, то туди тако кида-
ли хліб, сіль, гроші, ткань всяку, ше можно було вовну 
кинути. Ше як заклали, то грюкали нашось, нашо – не 
помню. Квітка. Коли хату доробили, то зверху на кри-
ші клали хрест, квіти, всякі там колоски. Оцей букет 
називали «квіткою». Входини. [Як святкували входи-
ни?] Коли переїжджали, то хазяїн в сапог запрошував 
домового з старого дому і перевозив його в новий. Пе-
ред тим, як зайти, клали той сапог і просили домового, 
шоб він в хату зайшов, і все таке. Потом заходили самі. 
Ше, бували, кицьку на ніч оставляли в хаті. Потом за-
ходили. Запрошували сусідів, родичів, гостей і отако 
сідали. Ше кидали гроші і всілякі зерня, шоб хазяї були 
багаті і в них родилось життя.

с. Михайлівка
З польового щоденника Г. Щербань, записано 2008 р.  

у с. Михайлівка Вінницького р-ну Вінницької обл.  
від Собко Ганни Василівни, 1945 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 70)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи поділяється село на окремі частини, кутки?] Пер-
ша бригада, Друга бригада  – це як колись ходили на 
буряки бригадами, з однієї вулиці, з другої вулиці ком-
паніями люди, то так і дотепер називали. Садиби – ко-
лись по тій вулиці була садиба пана, так і називають. 
Вулиця Садова – там росте великий сільський яблуне-
вий сад Огрудок. [Чи мають назви ставки?] Іванчиків 
ставок – біля ставу, найближче до нього жив Іванчик. 
Панелі – бо ставок обложений панелями, які заходять 
у воду. Сільський – бо у центрі села. Любительський – 
бо люблять туди їздити ловити рибу і відпочивати. 
[Чи замінюються старі назви на нові?] Наприклад, 
Любительський ставок зараз у народі перейменували 
на Афоневий, бо місцевий чоловік Афанасій викупив 
у колгоспа цей ставок, щоб зайнятись розведенням 
риби. [Чи мають назви поля?] Гончарівське поле, бо 
одразу за крайньою хатою Гончара. [Чи могли викли-
кати дощ у посуху біля криниць чи джерел?] Біля Іван-
чикового ставка є такі джерела, біля них збираються 
бабки, моляться, коли наступила посуха, щоб був дощ.

с. Мізяківські Хутори
Записала Л. Тімощенко 2011 р.  

у с. Мізяківські Хутори Вінницького р-ну Вінницької обл.  
від Вервеки Любові Миколаївни, 1947 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 125)
ЖИТЛО Фундамент. [Чи був колись фундамент у ха-

тах?] Старі хати були без фундаменту. Хати на фун-
даментах почали строїти десь в [19]50-ті  роки. Фун-
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дамент робили тако: спочатку в яму засипали дрібне 
каміння, а  поверх лили розведений пісок з глиною. 
Через пару днів засипали більшим камінням і так 
само заливали. Стіни. [Які будівельні матеріали ви-
користовували для зведення житла?] Колись стіни 
виводили з вальків – це кусочки глини, перемішані з 
соломою. Вальки клалися прямо на дерево, а  зверху 
прикладалось другим деревом. Камінних стін не було. 
Були стіни зрубні, складені з кругляків, закріплювали-
ся клямбрами. На кожному дереві вирізали на кінцях 
такий гачок і так закладали одне в одне. [Коли почали 
будувати з нових матеріалів?] Колись не було цього 
шлакобетону. Це вже після [Другої світової] війни, 
в  50-х  роках почали строїти хати з цього матеріалу. 
[Як обробляли стіни із зовнішньої сторони?] Спочат-
ку стін не облицьовували, це вже пізніше почали таке 
робити. В основному, обшивали дошками. [Чи штука-
турили хати?] Якшо хата цегляна, то штукатурат сті-
ни зсередини. Якшо шлакобетонна чи землебетонна, 
то штукатурат з обох сторін. [Чи мали окремі назви 
стіни в хаті?] Колись стіни називались так: передня; 
та, шо на захід, – причілкова; на схід – східна; і задня. 
Зараз тіки кажуть «перед хати» або «зад хати», а стіни 
ніякої назви не мают. Стеля. [Чи були хати в селі без 
стелі?] Без стелі – не було таких хат. Без стелі строїли 
хіба шо повітки, клуні. [Як розміщені сволоки на сте-
лі?] Сволоки були розміщені поперек, і було їх багато. 
Ну, в нашій хаті було 6 сволоків – це на 10 м. Сволок 
від сволока клали не менше, як на півтора метра. [Чи 
була підшивна стеля?] Підшивна стеля, так само як і 
штукатурна, з’явилась після війни. Тако клали доски, 
драничили, підшивали алюбастром, потім глиною і 
піском штукатурили. Дах. Кришу покривали соло-
мою. З соломи робили сніпочки і зв’язували докупи. 
Від них йшло превесло, яке прив’язувалось до лат. 
Спочатку сніпочки прив’язували знизу криші і об-
ходили так круг. Но шили спочатку колоссям догори, 
а потім донизу. Всі сніпки тісно прив’язували до лат 
і один до одного. Біля самого рогу хати сніпки під-
совували під великий сніп так, шоб не затікала вода. 
Крім соломи, криші покривали цинковою і чорною 
бляхою, шифером. [Чи були піддашки в хатах?] Були в 
хаті піддашки. Спереду був піддашок вужчий, а по бо-
ках – ширший. В старих хатах піддашки були відкриті. 
Пізніше почали підбивати досками. Планування. [Чи 
будували веранди?] Да, була веранда. Вона появилась 
після війни. Влаштовувалася вона під піддашком, 
шоб з криші вода попадала на веранду. Веранда при-
чіплювалася до хати. Пізніше почали робити кухні на 
веранді. Інтер’єр. [Яка була підлога в хаті?] Колись 
була земляна підлога, а  після війни почали робити 
дерев’яну. [Які були меблі в хатах?] Переступивши по-
ріг, по одну сторону знаходилась піч, а по другу, коло 
дверей, був мисник, який складався з 3-х полок. Інко-
ли посуда була на поличці над дверима. Під мисником 
стояла тумбочка, прироблена до мисника. Там стояв 
гладужчик з ложками, ополоник, ножі, кружки. Коло 
мисника на передній стіні висіло невеличке дзеркало. 
На табуретці, коло мисника, стояла діжечка з водою. 
Висіли ікони, прикрашені вишитими рушниками. Під 
іконами вздовж стіни стояв стіл і лава. Стіл був засте-
лений скатеркою, а під нею лежав хліб і ніж. Збоку від 
стола стояла скриня. Біля затильної стіни стояло ліж-
ко або піл. Над полом вішали колиску. [Який був піл?] 
Піл робився з любого дерева, но більше з липи і ясена. 

За розміром був десь 2,5 м довжина і 2 м ширина. Ро-
бився з 3–4 дошок. Опирався на дерев’яний прилавок. 
Настилався повздовж. Закінчувався рівно, під голови 
підкладали піджаки. Ліжка були тільки в багатих. Ро-
били їх з ясена. Ніжки і спинка були гарно вирізьбле-
ні, були фігурні. Піл колись застелявся рабим радном. 
Радна були грубі, тоненькі або вовняні. Були ше білі 
радна з червоними і чорними нитками. Грубі радна 
робили з грубого полотна, яке виготовляли на верете-
ні. Піч, лежанку, полик застеляли раднами. [Що таке 
ослін?] Ослон – це довгий стілець. Він стояв біля сто-
лу. Табуретка – це квадратний стілець. Були маленькі 
стільчики для ніг. [Чи була колиска в хаті?] Колиски 
виготовляли з лози. Була продовгастою. Вішали коло 
полу на гачок або підвішували до сволока за чотири 
мотузочка. Замість світильників був каганець, свічка, 
лампа. На стіні вішали лампи, а газнички і свічки ста-
вили на опічку.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Сушні строї-
ли далеко від хати, або ж в кінці садиби. Спочатку ко-
пали квадрату яму, а  збоку, через таку стіну, копали 
яму у вигляді конусу. Наверх цієї ями радочком клали 
такі сволочки, а по боках клали ломаки, тобто робили 
лісу. В квадратній ямі робили піч. Дим з цієї печі йшов 
через дюрку в стіні у конусну яму. На лісу клали груш-
ки, сливки, і  так воно цим димом сушилося. Літня 
кухня. Літні кухні з’явились після війни. Їх мурували 
з кирпіча. Вони були прямокутної або чотирикутної 
форми. Дах був двосхилий. На кухні була піч, замуро-
ваний котьол, стіл, шоб гобідати, стільці. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Криниці всі були 
на вулицях, в дворах не було. Криниці були камінні, 
дерев’яні. Тянули воду мотузком, який був накру-
тяний на таке колесо. Біля криниць, де була близько 
вода, був «журавель». «Журавель» – це стовп, до якого 
на праву сторону йде тичка, внизу тички прив’язаний 
вантаж, з  лівої сторони була ше одна тичка, до якої 
прив’язувалося відро.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Нову хату строїли на підвищенні, щоб в 
хаті не було вологи, у спокійному місці. Намагалися не 
строїти хати там, де перехрестя доріг, мочарів, вигонів 
(бо там нечиста сила ходить), смітників, гноярок (шоб 
люди не капостили). Не строїли хати на місці хати, яка 
згоріла від блискавки, бо може таке случитись і з цією 
хатою також. Де росла бузина, не можна строїти но-
вої хати, на місці старої. Шоб перевірити, чи місце до-
бре, чи ні, то робили слідуюче: по кутках майбутньої 
хати забивали кілочки, після заходу сонця сипали по 
кутках певну кількість зерен жита. Посередині май-
бутньої хати ставили кружку води і кусок хліба. Рано 
провірали кількість зерна, стан води і хліба. Якшо 
все було так, як звечора, то місце вважалося добрим, 
а якшо нє, то кілочки забивали в другому місці і знов 
так провірали. Закладини. Закладати нову хату по-
чинали весною або літом, коли повен місяць. Не по-
чинали строїтися в понеділок та великі свята. Гарним 
дньом для закладин була п’ятниця. У центрі хати ста-
вили стілець, застелений рушником, на якому лежав 
хрест, хліб, сіль і кружка води. Майстер, шо мав стро-
їти хату, брав хліб, цілував його і казав: «Господи до-
поможи!», і починав роботу. Зведення стелі. Під один 
кінець сволока клали свячене зілля, а під другий – ку-
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сок хліба, сіль, гроші. На сволоці вирізали дату, коли 
построїли хату, а ше вирізали хрест як оберіг. Входи-
ни. Вхідчини починали рано-вранці. Хазяїн заходив в 
нову хату з іконою, а господиня несла на рушнику хліб 
і сіль. Спочатку до хати впускали кота.

с. Парпурівці
З польового щоденника О. Мартинюк, записано 2009 р.  

у с. Парпурівці Вінницького р-ну Вінницької обл.  
від Подорожняк (Ковальчук) Надії Тимофіївни, 1935 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 91)

ЖИТЛО Фундамент. [Чи є у хатах фундамент?] У дав-
ніших хатах нема, фундамент почали класти при-
близно з [19]50-х років. Він був з каменю. Дах. [Чим 
колись покривали хату?] Колись покривали соломою 
і очеретом, викладали сніпками, зашивали глиною. 
Потом залізом  – поширилось у 50–60-х  роках. Але 
на горіщі дуже жарко через це було, особливо літом. 
Тепер покривають рубероїдом. Планування. [Чи зу-
стрічаються будинки з мансардою?] В  селі є хати з 
мансардами, але раніше їх не було. Їх почали будувати 
десь з 60-х років. Інтер’єр. [Яка була підлога в хаті?] 
Дуже довго в хаті була земляна, вимащена глиною, 
а тепер з досок. [Яким був набір меблів у хаті?] Лава, 
стіл, скриня, мисник, ліжка. Лава була під вікнами пе-
редньої стінки хати, часто під чільним вікном стояла 
ще одна лава або стіл. Скриня могла бути і тут, а мо-
гли сховати десь у кутку. Мисник у кухні був з правого 
боку від печі на стіні, ближче до дверей. Мисник був 
прямокутний, з чотирма поличками, інколи з різьбою 
у багатих. Ліжко появилось пізніше, ставилось воно 
коло груби. Колись спали не печі. Ліжка були не у всіх, 
були у багатих. Їх робили столярі з гарними орнамен-
тами, вирізьбленнями. Потом появились дивани, десь 
після війни, але були у багатих. [Чи була колиска у 
хаті?] Була, колись була з лози, біля печі. Вішалась так: 
в стелі просвердлювались дюрочки, туди пропускався 
мотузочок, на якому трималась колиска, а мотузочок 
чіплявся до досочки, яку кріпили на чердаку з друго-
го боку стелі. Система опалення. Димарі були здавна. 
Але колись їх не було, дим виходив у хату або спеці-
ально в дорожек в причілковій стіні  – завійку. [Як 
робили димарі?] На чердаку мали спеціальний вивід і 
виводили його на центр. Якшо в хаті було дві печі, то 
цих виводки робилось два, а потім його з’єднували в 
один, і димар був спільним, але ширшим.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для хати?] Дивились, 
шоб не було на місцевості, на цілині, де земля «спокій-
на», шоб поблизу була річка, ставок. Шукали місце на 
горбку, шоб вхід до хати був із сходу. [Яке місце вва-
жали поганим, а яке добрим?] Не можна було будувати 
хату, де колись жили п’яниці, погані люди з недобри-
ми сім’ями, де когось вбили, де була церква. Не можна 
на перехресті доріг, бо вірять, шо там живе нечиста 
сила. Закладини. [Коли найчастіше закладали хату?] 
Навесні, на новий місяць, а краще – в полнолуння. Це 
все було ранком, головний мастєр на місці, де мала 
бути нова хата, брав рушник з хлібом, цілував його, 
а  потім просив у Бога помощі і вже [починав робо-
ту]. Зведення даху. На гребені на даху ставили хрест, 
колоски, квітки, а потім пригощали тих, хто будував, 
або самі їли. Входини. [Кого першого пускали в нову 

хату?] Першого запускали кота, за ним дивляться: де 
він ляже – там погане місце, там не клали постіль. По-
тім хазяїн осипає хату зерном, свяченим маком, це 
який на Маковея, мілкішими грошима.

смт Стрижавка
Записала Р. Панасюк 12 листопада 2011 р.  

у смт Стрижавка Вінницького р-ну Вінницької обл.  
від Панасюка Петра Васильовича, 1933 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 3. Спр. 88)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Ну, село наше ето самое, назива-
ється Стрижавка, я  тут живу всьо своє життя, уже 
почті 78  років, бачив, як Стрижавка строїлась, рос-
ла, як у війну, ето самое, була тут розруха. [Як далеко 
Стрижавка від Вінниці?] Ну, наскіки я знаю, то десь, 
обшім, 8 км буде від Вінниці. Відноситься наше село 
до Вінницького району, до Стрижавської сільради. 
Багато вже в Стрижавці було сільських голів, самий 
почотний голова був, коли проносили повз Стрижав-
ку Олімпійський вогонь в 1980-му році. [Чому Стри-
жавка має таку назву?] Ну, шо я можу тобі сказати... 
Ето самое, село наше має довгу історію, десь уже нам, 
наверно, 600 років. От, чо’ ми так празнуєм Івана Ку-
пала каждий рік, бо то, кажут, шо в цей день ето самое 
було, заснована наша Стрижавка. Но ми ж празну-
єм ше 28  серпня, на Першу Пречисту, то це скоріше 
в цей день була наша Стрижавка заснована. Ну, старі 
люди казали, шо тут колись в давнину була фортеця 
козацька, отут, де зараз жилгородок на тих гранітних 
скелях, її построїв якийсь там козак Стрижевський, 
чи як його там. Ну, ше казали, шо перший, хто прий-
шов жити в Стрижавку, був чоловік, ето самое, яко-
го звали Стриж. Ну, вот, наверно, через то так і на-
зивається. [Чи поділяється селище на окремі кутки?] 
Наше селище складається з п’яти частин: ето самое, 
Центр, де находиться католицький костьол, і  ше та-
кия, ето самое, таких кутків. До них відносяться Са-
диби – тамо від [магазину] «Київської Русі» Чижика 
вулиця іде; Грабів – це як іти на цвинтар, біля садка, 
де зара’ подсобне господарство тюрми, там ше живуть 
ті люди, шо зо мною робили, там ше в усіх, ето самое, 
фамілія Граб. Ну, потом ше іде Слобода, де ми живе-
мо, або, як зара’ кажуть, Кар’єрські участки; потом 
Подоли  – туди, за Слободою, де великий ліс. Ну, ше 
[сусіднє село] Коло-Михайльовка, де там находить-
ся ставка Гітлера. Півньова могила там у лісі, шо ми 
туди ходили по гриби, туди, в той ярок, там, кажуть, 
якийсь козак похований, якого Півень називали, на-
верно, ето самое, його довгий оселедець. Там, де нахо-
диться садік, то колись там його не було, була раньче 
сільрада Стрижавська, це потом її перенесли в центр, 
а сначала вона там находилась. То той куток – на ньо-
го, ето самоє, кажуть, шо то був польський цвинтар. 
Я ше помню, як там були такі могильні плити, і на них 
по-польському було написано, хто похоронений там. 
Там ше земля просідала, бо казали, шо там склепи по-
ляків були. О, а ше Бондарі – такий куток, там як їха-
ти на колгосп наш «Родина», як повертати на міст, іде 
туди вулиця. Чого Бондарі кажуть? Ну, наверно, там 
жили це ремісники, ці майстри, шо робили бочки, 
такі здорові діжі, цеберки, ето самоє, барильця різні. 
То їх, цих майстрів, називали бондарі. Вони там жили, 
ето самое. А ше, де находиться вулиця Зарічна, то там 

ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН
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жили євреї в Стрижавці. Вопше, в Стрижавці дуже ба-
гато жило євреїв, їх багато тут вбили в роки [Другої 
світової] війни, там ше в колонії їм пам’ятник стоїть, 
тим хто, загинув від рук німців. Ето самое, то той ку-
ток, казали, Єврейський був. А ше є Лиса Гора – туди 
їхати, як їхати до Садибів, дорогою на Лаврівку до річ-
ки. Кажуть на той куток Лиса Гора. А ше там, як їха-
ти до Слободи, там вздовж нашого садка, там іде така 
липова алея, а ше липи росли там, як їхати на Лаврів-
ку, то той район називався Заказник. Він тянеться аж 
від дач, справа від дороги. Там колись ше липи тоже 
росли, но їх вирізали, і ми туди бігали пасти корови, 
то там дуже гарно. Це як їхати на Мізяківські хуто-
ри, то дивитися направо, там дуже гарна природа. 
О,  а  ше в центрі, де щас стоіть наша больніца, наша 
поліклініка стоїть, то там казали на той куток, ну, як 
священник у католиків називається, ксьондз, то там, 
де наша больніца находиться, то той район називався 
Ксьондзова гора. А напроти нашої больніци постро-
єний костьол, і цей ксьондз жив на тому місці. А ше, 
наскоки я помню, як іти на Граби, перейти їх, і дойти 
до Куниць, де літом купаються, то дальше пройти, де 
підходити аж до Переверків, то там ше той куток дуже 
давно колись називався Курильня  – там курили, ну, 
варили пиво, горілку. [Чи Гуральня називали?] Я вже 
точно не помню. Вроді, батько ше мій казав, називав-
ся той куток Ґуральня. Отаке казали і називали наші 
кутки. Так і зара’ називають. [Чи мають назви ліси?] 
Перший ліс, як іти на Граби, його ще називають Гра-
бовський ліс. Я не чув ніяких легенд, чого він так на-
зивається. Скорше всього, шо через те, шо там багато 
росте грабових дерев. Ми малими ходили в цей ліс по 
гриби, я  ше помню, як з батьком після війни ми са-
дили маленькі ялиночки, сосонки, то це як іти повз 
господарство, то ми, щитай, їх посадили. О, а ше є ліс, 
як їхати на Мізяківські Хуторі – то там той лісок, він 
же ж тоже продовження великого Чорного лісу, його 
чогось називали Липник, той ліс. Бо раньче там росли 
липи, але його потом вирізали, і ми корови там пас-
ли. Ше був ліс по тій дорозі, шо ми їдемо на Вінницю, 
напротів гранкар’єра, тіки березовий, а не грабовий, 
на нього казали Березина. То навіть ту місцину нази-
вали Березина. А, ну, вопшім, весь цей ліс від Грабів 
до Мізяків, до Подолів – ше на нього казали Чорний 
ліс. Там росло багато різних дерев, грабів тих самих, 
а вони не пропускали свєт, у в лісі весь час було темно, 
чорно. [Як називаються річки та струмки, що протіка-
ють у Стрижавці?] Ну, у Стрижавці ж тече Південний 
Буг – наша главна річка, ето самое. Но до неї багато ше 
притікають різних струмків. Ше є річка Дєсьонка [Де-
сенка] – це як ми їдемо на город [Вінницю], там, де Ко-
ло-Михальовка, вона начинається десь аж у Стадниці, 
і втікає в наш [Південний] Буг. А ше я помню, як був 
малий, то ми вбрід переходили ше річку таку, Перего-
нівка вона називалася – це туди, де Мізяківські став-
ки, часть Дашковецьких. [Чому така назва?] Ну, через 
шо – часто переганяли худобу. Переганяли велику ро-
гату худобу через ню. Вона була дуже заболочена. Та ж 
її зараз немає вже давно. Но переганяти худобу мо’на 
було тіки біля Переверок, біля Польового ставка, та-
кий колись був. [Які назви мають ставки?] Як їхати 
на Лаврівку, той ставок називається Стрижавський, 
він дуже старий. Як я був малий, то він вже був, мама 
там стірала, ми купалися малі, рибу ловили. Ше був 
ставок – Межибіж він назвивався. Це там, як на Мізя-

ківські Хуторі їхати. Но його вже там нема. А з нових – 
це наші Куниці. Це ж раньче була річка Перегонівка 
та, шо через ню худобу переганяли, і кинули греблю, 
і получився цей ставок. А ше туди на Переорки багато 
наробили ставків. Той Польовий – він же тоже від Пе-
регонівки, получається, народився, вот. Знаю тіко, шо 
наш Стрижавський ставок самий старий, він уже був, 
як я народився. То там мама казали нам малим, якшо 
кумкали жаби, тото переговорювалися між собою 
нічні духи, і ми слухали її. А ше казали, шо в нашому 
Стрижавському ставку вужі водилися, і був такий дід, 
дуже давно він жив, Марко його звали, він умів заго-
ворювати тих вужів.

ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Гранів
Записала Н. Козел 2010 р.  

у с. Гранів Гайсинського р-ну Вінницької обл. 
 від Чібісової Людмили Михайлівни, 1960 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 4. Спр. 101)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як по-народному називаються вулиці, кутки, части-
ни села?] Там, де ростуть саме більше дерев, то назива-
ється Садки. Вулиця сама довша, яка тягнеться через 
Гранів, називається Тягун. До Тягуна прилягає вулиця, 
називається Причепівка, бо вона причепилася до Тя-
гуна. Мазурівка – такий куток, потому шо там жили 
багато, вони були українці, але коли прийшли поляки, 
вони давали людям привілегію, на десять років позбав-
ляли їх налогів, і вони переходили у віру католицьку, 
за це їх називали «мазури». Саме бі’ше таких людей 
жило на вулиці, тому вулиця називається Мазурівка. 
Тоді вулиця Дідівка – там жили, ну, багато дідів жили 
таких, шо ходили колись просити. От, вона називаєть-
ся Дідівка. Цапівка-вулиця, бо вона... Там люди трима-
ли дуже багато кіз, до них туди водили кіз і забирали, 
тому називається Цапівка. Тоді ше є [вулиця], тепер 
вона називається Громадянська, а вона називалася Га-
рунська, бо там жили люди, Гарун  – такий був дуже 
великий хазяїн, куркуль, і от вулиця Гарунська його. 
А  в нас ше є Ліски. Ліски  – такий куток, він знахо-
диться під лісом. Риголіс колись був, зараз вже немає, 
а там жили раньше люди так, як в нас хутір. Там тоже 
було десять хат, такі заможні люди жили, тепер там 
вже давно ніхто не живе. Там була колгоспна, а тепер 
уже і позрізали ті дерева, тіки десять грушок старих і 
черешень, такий куток на полі. [Чи збереглись ці на-
зви в сучасному селі?] Нє, певно, не збереглося ніяких 
отаких уже тепер в селі, не використовуються ні одна 
стара назва. Всі сільські вулиці, кутки перейменовано. 
А люди все одно зберігають між собою, ніхто не каже, 
що піде на вулицю Гагаріна, а йде на Мазурівку, не йде 
на вулицю Матросова, а  піде на Цапівку. [Чи мають 
назви ліси довкола села?] Ну, ліс Вербич – там проті-
кає, бере свій початок річечка Вербич. В  ту сторону 
ліс Семирівський, бо там Семирічка близько, значить, 
то Семирівський ліс. Туди дальше ліс Коршилова. Тоді 
там був під Нараївкою ліс Кривець. От, Кривець – це 
точно того, шо там такі дуже великі балки, рови, горб-
ки, і от, їх засадили були деревами. І він Кривець, бо 
там то вгору, то вниз... Ставків дуже багато в Гранові. 
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Ставків іде, як би двома рукавами вони ідуть. В лісі 
начинається Робаків ставок, а Робаків він того, шо там 
люди жили раньше, Робак жив, такий хазяїн раніше. 
В нього там було поле, була хата, він там жив, і це був 
його, Робаків, ставок. За Робаковим іде Фермерський 
ставок – бо він напротів ферми. Тоді тут Слюсарський 
іде ставок, тоді Ніський ставок, тоді після нього Бур-
лаків ставок, тоді Ліщинський ставок. Тоді там коло 
лісу є ше такий маленький ставочок, він ніяк не нази-
вається. [Чи були навколо села хутори, яких зараз не-
має?] В Гранові, в сторону до Нараївки, туди, до Крас-
нопілки, був хутір Голубинів. В роках [19]70–80-х роз-
селили, а там ше залишилася криниця, пару хат, там 
така річечка трошки протікає. [Чи є криниці, до яких 
ходили викликати дощ?] По дорозі на Нараївку – там 
відбудували криничку, називається «Вдовина крини-
ця». І кожного року, якщо немає дощу довго, ходять, 
там молєбин наймають. Є джерельце дуже давне, туди 
ідут вдови, читают там якісь молитви до всіх джерел, 
наймають службу в церкві. Там поставили хреста, по-
вішали рушник.

с. Мітлинці
Записали Т. Круш та І. Карпишина 2009 р., 2015 р.  

у с. Мітлинці Гайсинського р-ну Вінницької обл.  
від Дідушок Ганни Петрівни (Д. Г.), 1939 р. н.,  

та Шлапак Ольги Тифонівни (Ш. О.)  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 4. Спр. 73, 115)

ЖИТЛО Фундамент. [Ш. О.] Ми в [19]60-му році стро-
їли хату, то начали копати катлаван, робили роствор, 
заливали цементом, а тоді вже зверха клали підмурок. 
Стіни. [Як робили дерев’яний каркас житла?] Взяли 
одну свору, підперли, тоді другу свору звели, підтрам-
бували, пішли зводити другу, а тоді знов їх берут звід-
ти і звідти, шоб вони не роз’їжалися. А тоді викида-
ють наверх крокви, начинают мітити, роблять вальки 
і строять хату. [Д. Г.] Ми із чоловіком побралися, були 
коло свекрухи, коло його мами [Дідушок Дарки Ми-
китівни], велика сім’я. Ми начали будуватися в шіїсят 
першому, нє, ни в шіїсят першому, шіїсят другому році 
ми будувалися, завозили [матеріали]. В нас був такий 
обичай, шо ми ходимо до людей, а люди йдуть до нас, 
ми помагаєм людям, а люди помагають нам. Завозили 
землю, глину. [Звідки саме?] Ну, звідки – із глинища 
возили. Добували глину із того глинища, навозили 
землі, тоді її розкопували, ту глину розрівняли, роз-
копали. Збиралися дядьки, розкопали, навозили води, 
о, взяли пару коней і місили ґрасу, коні місили. А чо-
ловіки підкидали, кидали сначала землю, а тоді лляли 
воду, і так коні місили, а тоді підсипали полову (ком-
байни молотили, ми збирали). І тоді полову підкида-
ли – це було ввечері. На другий день приходили люди, 
багато, душ тридцить, може, багато сходилось, може, 
піїсят душ приходило, робили вальки, і так ми робили 
толоки. А тоді навозили дерева і робили верх. А в све-
крухи хата построена у слупи. Навозили дерева, і тоді 
раньше не було підмурків, то клали так, закопували у 
землю, і слупи були. Робили так само вальки, тільки 
вже дилями вкладали – заміть так називалися. О, з од-
ної сторони один чоловік стоїть, а  з другої сторони 
другий, і так женуть стіни. Оце таке було наше життя. 
Стеля. [Як стелю робили?] Зробили верх, викинули 
верх і начали валькувати стелю. Так саме і стелю валь-
кували – толоку робили і кіньми місили. Валькували, 

тоді начали шпарувати. І так ми жили. Інтер’єр. [Як 
освітлювали хату?] Лили олію, клали ватку, і воно го-
ріло – каганець. Його клали коло печі. [Які меблі були 
в хаті?] Лава, ліжанка, стіл. [Чи є такі меблі в сучасних 
хатах?] В кого лава лишилась, корито, шо хліб розчи-
няли... Ше був піл коло лежанки – чотири чи п’ять до-
сок, смотря в який шир. Колись не було діванів – ліж-
ка, кроваті. Ложничок – це у нас кошик. Тато виплів 
кошик для ложок, коло печі стояв, на стіну прибитий. 
[Чи була колиска в хаті?] Була з лози, кріпилась до 
сволоків. Залізали аж на гору і там прикріплювали на 
горі, загинали [гачок], шоб вона не випала. [Чи роби-
ли місце для ікон?] Такі називались «вуголки» – клали 
по кутках. Зараз почті нема цього.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце для нової хати?] 
[Ш.  О.] Брали ворожили. Брали жито і кидали: де 
впало жито  – там життя. І  там ставили хату. [Де не 
можна було будувати хату?] Шоб не було на границі, 
на воді не ставили хатів. [Хто перевіряв правильність 
обраного місця?] Чоловіки. Хазяїн вийшов, подивив-
ся: «Осьо будемо хату ставити!». Закладини. [Який 
час вибирали для закладин житла?] З  весни строят, 
а то як кому виходить. Тоді не було підмурків. Брав-
ся рушничок, буханка хліба, і начинали зводити хату, 
готувались. [Як відбувалися закладини?] Зводили і 
всьо. Зійшлись кі’ка душ, просили одне одного. Зве-
дення даху. [Д.  Г.] Достроїлися ми аж до верха, ви-
кинули «квітку», поставили могрич. «Квітка» – квіт-
ка, букети квіток викинули. Ну, це такий обичай був. 
І взяли могрич за ню. Входини. [Як відбувалося ново-
сілля?] [Ш. О.] Приглашают людей і роблять новосіл-
ля. Як ідут в хату, то перший раз пускают кота, а тоді 
заходять. 

ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН

c. Кармалюкове
Записала А. Савченко 7 грудня 2010 р.  

у с. Кармалюкове Жмеринського р-ну Вінницької обл.  
від Шункова Анатолія Івановича, 1955 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 92)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Тут, де я живу зараз, називається 
по-народному Іваськова вулиця. Наверно, був Василь. 
Там тоже є ставок, тоже називається Іваськів, на цей 
[інший ставок] счас кажуть Аваськовий, цей молодий, 
того роду, ше того покоління. Коло цего середнього 
ставка, да, Аваськового, була дуже здорова верба, і під 
тою вербою – кирничка. То це нема дощу, то вони бе-
руть гобраз, настоящий гобраз і йдуть до тої кирнички. 
Там вже правлять ті старенькі бабки, свічку засвітили, 
ті й кажуть: «Дівчаточка, побачите, дивіться, як сонце 
грає». Прийдем додому, і бодай трошки, но піде дощ. 
Так визивали дощ. Межирівська вулиця – за Лопатин-
цями село є – Межирів, це туди чисто всі, ше я ходив 
з бабою, там дуже базар великий. Маємо мак – несем 
туди, на базар, несем яйця туди, гроші треба. Стають 
в ряд тако, наче святити. Оце приходять, купляють, 
і  це так назвали  – Межирівська. Польова  – бо поле 
рядом, це люди так назвали. Весела  – бо дуже весело 
було, там дівчата співали багато пісень, дуже весело 
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було тоді. А біля церкви був базар, казали, і того цей 
провулок назвали Базарським. Це так назвав народ, це 
всьо з народу. Є ше вулиця Базарська. Да, це є Базар-
ська, Куриловецька, Кавказька, як хоч, на ню кажуть. 
Базарська – бо базар був там, Куриловецькою її нази-
вають того, шо ходили нею у Куриловці. А сад! Бо сад 
там – Садова. А диви, Березовська та! Чого так? Один 
був такий дядько заможний  – Березовський, назвали 
так вони отих дітей  – Березуни. І  так вулицю стали 
називати Березовською. Діброва – тут були ліси. Були 
даже вовки, тут не можна було пройти. Сиранівка – там 
колись жили одні сироти. Центральна – бо ця вулиця 
проходить через центр села. А ше є Лісничівська вули-
ця. Так назвали, бо вона знаходиться біля Лісничівки. 
Це урочище таке. А там, де жив Кармалюк, де його хата 
була, то той провулок назвали в честь нього, в  честь 
Кармалюка. Й того маємо провулок Кармалюка. На-
селення села, опановуючи навколишні землі, давало 
їм назви. Це урочища Дранч, Тофане, Скала, Борсуки, 
Занч, Босале, Рибакова, масиви Діброва, Глиняник, Ма-
лий і великий Кизлів, Лукашів яр, Павлів. І в самому 
селі теж зберігались назви: Вовчий Майдан, Сиранів-
ка, Лісничівка, Центр. Були такі ліси: Кизлів, Дранч, 
Діброва, Рожепський, Скала. Ліс Кизлів – то був Коз-
ловський, то це він держав цей участок цього лісу. І так 
його назвали – Кизлів. Там ше був малий Кизлів через 
дорогу, сама глодинка росла і дичка, такі грушечки. То 
його у 1952-му  році сільськотехніки, трактори всьо 
скорчували. І там назвали ставок Кизлів в честь ньо-
го. Ліс Рибаково – колись, казали, був пан Рибак. Скала 
Кармалюка. Я цю печеру, ше як був пастухом, помню. 
Це туди худобу загонили, як жара велика. Була дуже 
велика печера. Там ще підземний ход був. Туда були 
старші хлопці заходили, я був малий – боявся. Зараз він 
засипаний, обвалилося. Воно не побудоване, як би тобі 
сказати, там камінь били, там був кар’єр. Вибирали ка-
мінь з щібйонкою, і образувалась така вода, вимивала і 
утворилося само по собі. В ній, в тій печері, багато разів 
переховувався Кармалюк. Та скала знаходиться в лісі; 
недалеко там, туди, до лісу прилягає поле. І ту місце-
вість називають «Скалою». Там кажуть: «Куди погнали 
корови?». – «До Скали!». Сьогодні навколо села і в ньо-
му є 12 ставків: Панський, Фермерський, Вила, Кизлів, 
Малий Кизлів, Занч-1, Занч-2, Борсуків, Марчуків, Ба-
зарський, Милинів, в Локатому яру. Панський ставок 
має таку назву, бо колись там був пан. Фермерський – 
бо там була колгоспна ферма, коровів тримали. Балки – 
колись воно пустувало, нічим його не обробляли, так і 
назвали Балками, шо нічо’ не родить. Там худобу пасли. 
Там ліс, ставок і лише один горбок. То все Балки. Занч. 
Звідки хто йде, дивись, каже: «Ціле займисько купаєть-
ся». О, звідти хто йде, ті й в ставок: і рибу ловити, і ка-
чок глушити. Ті й того назвали Занч. Там всі купають-
ся, рибу ловлять, уху варять. Цей ставок копали, коли 
головою Мірошніченко був. А той Занч-2 – то це вже 
зробили того, шо дуже багато води пішло по долині, тій 
вже там викопали, зробили другий ставок. Базарський 
ставок назвали так, бо він же ж там, недалеко від базару 
був, там колись базар був. Там і вулицю ту так і назвали 
тоже Базарською. А ше коло нього, но його вже нема, 
вже заріс кущами, був колись Грицьків ставок. А Гриць-
ків того, шо там колись жила сім’я Грицьків. Ставок 
Милинів – там сім’я Миланів жила. А Кузьміч свій на-
звав Кузьмічів. Це ми його копали, ми носили мішком 
землю відти, носили, бо цей Іваськів ставок замуляний. 

А потім, як цей Іваськовий розчистили, то це вже два 
ставки. Марчуків ставок  – там жив Марчук. В  честь 
нього назвали Марчуків. [Чи мають назви поля?] 
Вила – це таке поле, як вила, має таку форму. Того так 
назвали. А Тофане – там дєйствітєльно жив чоловік Ти-
хон. Назвали Тофаним. Лукашів яр – так поле Лукашо-
ве зветься. Тут жив дід такий Лук’ян, і це в тому яру він 
собі викопав там балган [землянку] в землі. І  зробив 
там собі, як то в хаті настоящій, а зверха його – чисто 
всьо. Він його змастив, землею притрусив, посіяв на 
ньому, а звурху ше й госокою накрив, щоб не замерза-
ло, не затікало, і там сім’ю розвів, в тому Лукашовому 
яру. В нас в Лукашовому яру була криниця, то ти знаєш, 
ніде не хоче корова пити, тіки преться туди. За лісосму-
гою – там 3 кринички є, шо стікає в ставок цей. І вся ху-
доба там наша, і всі гуртки женуть туди. І так зробили 
ставок, напувають худобу – Лукашів ставок. Як вийти 
за село, на Куриловці, там поле, аж туди, до Лукашово-
го яру, називалось Чернишовим по-народному, потому 
шо там колись були кустарники, помежи кустарники 
черешні. В честь тих черешень – Чернишове поле. Се-
редня долина – це колись дядьки держали собі землю, 
за старого режиму, ну, і каждий мав свою долину, каж-
ду ділянку поля, то назвали Середня долина. То Крайня 
долина, то це десь Занчівська... Ше як їдемо на «сошу» 
[дорогу], оці акації – це Висока долина. Вона найвища 
над усіма. Це один дядько тримав оцей горбок, так і 
назвав її – Високою. А Глиняник – там добували люди 
глину.

ЖИТЛО Планування. [Як раніше розміщували хату на 
місцевості?] От, стара наша хата була, наблюдали, 
в опщім жили, як сказати, придивлялися до природи. 
Чого построєно, вітри... Якщо вітер віє звіти, з Дубо-
вої, буде відлига. Ніколи ніхто, в старих хатах не най-
деш, шоб двері відкривалися проти вітру. Тільки роз-
вернути плечима до вітру. В ті стороні ні одного вікна 
не було до вітру, в ті стороні ні одного вікна не було. 
Чому? Кудою вітер дує найбільше  – через вікно. От, 
а зара’, хто як собі хоче, а ранше такого не було. Ранше 
було строго: вітер звіти дує, значить, всьо... Як жили, 
дивились, куди річка тече, і старалися за нею плисти. 
Природа за це платить, йшли в ногу, старалися вико-
ристати шось природнє, но не себе, не приставляти 
себе природі, бо ми є часть природи. А зара’ ми стали 
такі грамотні, море створили  – будуть результати 
страшні. От візьмем, примерно, Закарпаття. В гості їз-
дили і так далі, по фільмах подивися старих, по книж-
ках, з розповіді старших, як колись справляли водою, 
річкою, ріжуть ліс гуцули, складають і чекають, коли 
піде вода, от, і тоді поплили. Якщо літом – спеціально 
були жолобки з досок пороблені, тудою вода текла, 
там пускали. Шо сьогодні – прийшла велика техніка, 
вирізали, це й нарізали дороги. Результат – всюди по-
топи, потопи. Чому? Полями побігла вода, стали ви-
мивати ше більше, результат... Люди старіші, чого так 
не робили, дурніші були, вони знали, чим це відгукне-
ця. Колись те прийшло в голову, значить, гідростан-
цію. Хтось сів такий розумний, пощитав, шо, значить, 
4 чоловіка діжурат, 48 – дуже великі гроші. Закрили 
станцію, построїли Чорнобель  – це дуже дешево, 
атомна енергія... Результат дешевої атомної енергії, шо 
ми маємо шо ми пожинаєм?! Підвалини. Фундамент. 
Підмурок колись ранше робили  – закопували [дере-
вини] в землю, це колись ранше. Закопували зразу 
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землю, це ше зразу, ше це давним давно. Як правило, 
та деревина, що в землі, в першу очерідь гниє, і ці хати, 
як правило, не були довговічні. Тоді начали ставити їх 
на камінець: і камінець, слупи і всьо. Ставили слупи 
на камінця. А там стільки в тебе камінців, пощитати: 
трошки в землю зарив по уровню, виставили всьо, 
тоді вже, значить, ставити фундамент. А тоді вже на-
вчилися робити фундамент. А фундамент ше луче: не 
та просадка дає, і так далі, і так далі. Фундамент – бук-
вально десь в 1970-х  роках. Фундамент робили  – як 
правило, з каміння ляли. Заливали фундамент, доски 
поклали, щебінь один, пісок, бамбанули туди і всьо. 
От, технологія більш скоріша. Ставало людям луче 
жити, як то кажуть, хатину начали строїти, а тоді біль-
ші-більші, а тепер більш балгани почнем копати, вже 
строїти нема за шо! Не то врем’я. Стіни. [Якими були 
стіни старих хат?] Я пам’ятаю, це в нашому селі є всякі 
хати. Хто мурував, дерев’яно-вальковані робив. 
Дерев’яно-вальковані – це, значить, там балки лежат, 
кілечка забивають, гладяться далі. Це називається 
«дерев’яно-вальковані». [Як ті вальки між дерев’яними 
стовпчиками закладали?] Оце місили, тоже сидить 
дядько, косічку [з  вальків] плете  – воно так красіво 
получається. Кладуться, як я казав, косічкою. Верти-
кально – то це називається «слуп», а горизонтально – 
«дилі». Слуп – то це, значить, видовбували щоб слуп 
тримався, далі били, а тоді додаєш вальки, тоді диля 
поклав зверху, слуп забив, щоб тримався, знов вальки 
і так до самого верху. Дилі вертикально, а слупи гори-
зонтально. А горизонтально ставили тоже, тоже ста-
вили. Но якшо горизонтально робили, хто брав ці, хто 
робив на желєзній дорозі, брав оці шпали, то вони 
шпали ставили отако на сторець, оце так на сторець 
шпали, на шпалу, і так вальками накладали. В нас таке 
не робили, бо в нас, як правило, шпалів не було. В Ло-
патинцях строїли з шпалів, а в нас не робили. В Лопа-
тинцях робили, знаю жінку, в якої робили, іменно ста-
вили ці шпали, а межи шпалами ставили глину. В нас 
їх косічкою. Кинув перший вальок, то вугли і то тільки 
перший раз стави, дійшов, і тоді віти, і тоді вона така 
гарна косічка, косічкою вздовж. Саманна [хата] – це, 
значить, саман робили: такі форми, оце ти місиш, на-
кладаєш, потовк... Ти віти, я віти, раз – і лишилось чо-
тири липучки. І по всьому подвірі вони тоді сохнуть, 
і тоді з нього муруют, самана. Таких хатів дуже бага-
то – з  глини, з самана. В других селах робили щити, 
забивали, але в нас такого не робили, бо як щити гли-
ною забили, соломою. Воно підсохло, його підперли, 
знов наступне робили. [З  яких ще матеріалів могли 
будувати стіни?] Стіни шлакобитонні. Даже моя 
хата  – це шлакобиті! Брали жертку, отут же в нас 
кар’єр є. А там на Дубках – зара’ вже там його не бе-
руть, бо Дубки – построїли дачі, туди нема як брати, 
бо дачі посунуться. А тоді брали його, багато мішали, 
і робили щити, так били, ілі же уголь перепалений, ву-
гля шлак, ілі з нього треба було жертку добавляти, 
тому шо в’язки не буде мати такої, як та мала. Є, цього 
шлаку робили... А  десь таке робили, теж таке. Це я 
кажу, начало 1970-х років до кінця 80-х робили, доти, 
поки на Рові не закрили, не випалювали вапно, всьо 
закрили, це й в домні не палили вапно. І перестали ро-
бити шлакобетонні хати. Тому шо дуже багато потріб-
но вапна. Вапна дуже багато потрібно, о. Тоді, як па-
лили вапно, воно стояло, як я привозив ЗІЛом, 5 тон – 
це всього-на-всього 200  гривень. Тоді, вибач, якшо 

зараз кіло’ вапна 2 рубля – пощитай, 5 тон! Хто його 
зара’ буде робити. Всьо, ніхто не робить! Тільки пере-
стали випалювати, значить, перестали робити [шла-
кобетонні] хати. [Чи мурували стіни з природного 
каменю?] А стіни з природного каменя – тоже є такі 
хати, є дуже-дуже багато. Стіни цегляні – тоже зара’, 
в последьнє время більше. Стіни обкладені з природ-
ного каменя  – кажуть:  «Мурована хата». Чи дажи з 
керпіча, то таке кажуть. То з каменя, а  то з керпіча. 
Таке і кажуть  – мурована камінна чи кирпічна хата. 
В нас так кажуть. Є комбіновані [стіни]. Вона змуро-
вана, тільки де ідуть, де там змуровані, чому щитаєть-
ся, з вікна, під вікнами все підмуроване, а далі плетена 
косічкою далі хата. До половину вікон мурована, 
а  далі вже з самана построєна  – комбінована. Я  по-
мню, тоді було ранше: тоді йдуть помагають, а тоді ти 
ідеш помагаєш. А  тоді ідеш помагаєш, тоді в мене, 
в замісу хату строїв, було 35 чоловік. Далі треба було 
всьо цим людям відробити. А то я скільки на стройках 
був, ходив відробляв. [Чим зовні покривають стіни 
хат?] А  знаружі стараються общекатурувати, даже 
дерев’яно-вальковану хату, і ту, даже багато. Тоді про-
валки не то, шо зараз, тако обмотали, а то сетки купи... 
Ми прибивали і щекатурили знаружі. А хтось, може, 
з  кірпіча обкладав, як кому яка можливість була. 
А зсередини – то мастили, дехто і щекатурив, хто має 
можливість щекатурити, воно набагато дорожче сто-
їть, чим помастити. В  період десь буквально років 
15 назад в моду пішло отут в Лукі-Барській, а тоді в 
Жмеринці стали робити – робили таку плитку, от, такі 
гарні візерунки, тоді обкладали хати. Було дуже бага-
то хатів обкладених. Може, цеглою, хто сильніший 
мав можливості, то той мав, а  то ті обкладали цею 
плиткою. Досками – в нас одна хата є, знаєш, де, коло 
будинку культури будеш йти, на вуглі, оце вона обита 
дошками, одна хата є. Він робив в Сибірі, цей дядько, 
і відти цілий вагон досок привіз, тоді вагон було від-
правити, як машиною у Вінницю з’їздити. І він привіз 
і полностю оббив, повністю ізнаружі. Оце він один 
обив, більше в нас ніхто не робив досками на все сило. 
Стеля. [Стелю у старих хатах підтримував один сво-
лок?] Сволок, як правило, по хаті один, да, поздовж 
хати. В нас тоже розбирали хату, як би сказати, кришу, 
зара’ кажуть на стелю «потолок», там таких грубих до-
сок встелили, сволок, звідти доска, звідти доска, всте-
лили, змочували, натирали і все. Стеля в наш час  – 
ішов балок від стіни до стіни, як говориться. Ранше 
було, Бог його знає, це не зара’... Зараз строять більш 
по-сучасному. Це казали: «Йдеш вкрутювати стелю?». 
Значить, в балках, шо грубі балки, вибирався фаска, 
з тої, з тої, якщо тонший, тонка набивалася, і наклада-
лися дилі далі... Обізатільно жито брали, заміс роби-
ли, ясно, ногами вимісили це всьо. Чого іменно жито – 
бо воно довге, жито найдовше є, чим з пшениці, чим 
брати овес, яку культуру, то жито найкрепше. І його 
обкидали в болото і робили батоги, а  тоді ними об-
крутювали диль, обкрутювали, вкрутювали і забива-
ли, шоб підсихало. Було в опридільоний час: оце сьо-
годні вкрутили, послізавтру підкидаєш, ілі завтра, 
в  період часу. Обізатільним періодом після того, як 
підкидали стелю, гладили, тоді вже білили і всьо. Піз-
ніше робили стелю під ляду, вже тепер начали більше-
більше під ляду. З цим зв’язано – жита вже ніхто не 
сіє. А  як даже сіє, ніхто не вміє його змолотити, бо 
жито треба молотити, шоб не було зерна. А тоді ще до 
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того, як молотив, ше зв’язати вкупі, вичищити, вже як 
тоді втрачає час. Начали робити ляду з досок. Збивают 
доски, підкладают під них планки, підбивают, воно 
висихає. Зара’ вже більше так практікуют. Підшивна 
стеля з’явилася тепер. У  зв’язку з тим роби’ євроре-
монт, підшиває, робить красіво. Це, можна сказати 
буквально, тепер, ранше хто її підшивав?! Як підши-
вав, то самою простенькою фанерою, бумагою, всьо, 
а зара’ – під євро. Щикатурена стеля – фактично хто 
хотів щикатурити, щикатурив, і  зараз щикатурать. 
Дах. Форма даху в нас  –чотирисхилій був. Раніше 
вони накривалися соломою, як правило, а  зара’ вже 
хто шифером, хто металом. В нас більш похилі [дахи]. 
Фронтон в нас досками зашивають. [Основна балка, 
що підтримує дах, то кроква?] Кроква! В нас так і є – 
кроква. Так і в всіх, так і в нас. Дерев’яно-вальковані 
хати – обізатільно був процес, підбивалося кроква в 
балок там обізатільним порядком. Видовбувалось в 
крокві такий шпон, заходив туда, забивався, то був 
спеціальний атрибут, в поперечні балки. Обізатільно, 
потому шо балка поперечна – це «платва» в нас нази-
валася. Випускали так званий в нашому районі «під-
дашок». Піддашки в давнину були широкі, шоб дощ не 
засікав по стінах, та на призьбі любили сидіти, гріти-
ся. Дах в нас покривають шіфером, жестю, металом, 
раніше – то соломою покривали, очеретом, як то гово-
риться, в кого на шо була можливість. Хтось околотом 
робив. Помню, в нас стара хата була, то я околіт ви-
тягував, на верх подавав. То обізатільно робилися ки-
тиці, це робилися вони для нижнього ряду, нижній 
ряд обкладався, шоб рівненька була. А тоді вже роби-
лися сніпки. Значить, оцей кулик менший був, а сюди 
основа була довга, і воно там прикрутювалося до хати, 
зв’язувалося і так перекривалося до самого верху. 
Коли зійшли вони до верху, то знов так само, такою 
самою, як нижнє, верхнє перекривалося, і на верх на-
кидалася солома – називалася вона «гребінка». А тоді 
поверх гребінки збивалася з дерева свіжого, щоб тяж-
ке було, поверх клалася тичка. Черепицю в нас начали 
робити, оце ми йдемо на Дубки, там стояв такий цех, 
шо робив черепицю. Це коли я ходив у 10 клас, на екс-
курсію туди, то я пробував черепицю робити. А тоді 
пішов шіфер, він був більший, ніж сама черепиця, 
того вигодніший був. Черепицю робили, коли ходив у 
9–10 клас, це були 70-ті роки. А шіфером почали пере-
кривати хати у нас у 80-х роках. Спочатку це були ма-
ленькі листки, а потом пішли більші, сучасні. То тоді 
вже почали маленькі знімати і перекривати більшими 
листками. Інтер’єр. [Чи збереглося у хатах щось від 
тої старої внутрішньої обстановки?] В нас час піч ше 
де-не-де є, ну, мисника вже ні в кого, ні в одного не 
найдеш, не побачиш. Бабка була та, шо викачувала, то 
ше в неї був мисник, а так, то я ні в кого більше не ба-
чив. Мисник аж до верху над дверима тягнувся, а  в 
когось, може, в  другому місці вішався. Лави ше 
де-не-де, ше в когось ше є, це в старих-старих бабів, бо 
в молодих вони вже викинуті. Скрині ше в більшості 
є: хто в них дерть держи, хто пшеничку висипе. Но 
вже того, чого колись в них держали, то вже нічого 
того не держи, на то їх замінили шкафи. В когось була 
скринька така маленька, в кого які були можливості. 
Скрині робились, шо якщо в вас можна сфотографу-
вати, є воно, побачте, як воно зроблено, така старень-
ка, но шо цікаво, ні одного гвоздика в скрині нема, 
спеціально такі фігурні зарізи, можете сфотографува-

ти і побачити, шо воно держиться таким манером, ви-
різалось. Шо уголом там сходилось, трималось... 
А  зверху ляда відкривалась обізатільно. Як в кого: 
в когось була опукла, в когось була, як використати як 
стіл, в  каждого по-своєму. Хтось, може, обковував. 
Хтось, може, там розписував, но як то кажуть, на вкус. 
Мастіра були. Хтось робив бочки, хтось робив мисни-
ка, хтось робив скрині – [на все] свої мастіра. Стіл – то 
це таке, каждий робив по своїх габарітах: кому хвата-
ло три доски, кому треба було шість – по своїх розмі-
рах робили. Як правило, він робився між піччею і гру-
бою. Робили чотири коли, поперечки кинули доски. 
Стіл, як правило, в  нас робили отак: чотири ніжки, 
сйомні були, ніжки окремо, він тако кріпився, і зверху 
накладалася велика [стільниця]. Ніхто ніякою різь-
бою не обкладав, главне щоб крепкий, надьожний. 
Ліжка були дерев’яними. Всьо дерев’яне було. 
Я пам’ятаю: раз спав, чуть повернувся і провалився в 
погріб. Така була, тут була ножка, і  тут була ножка, 
а  зверхи досочка покладяна була. Довга-довга доска, 
а в досточці планочка прибита така, на планочці до-
сточки поклажені, тоді на досточку стелят солому, на 
солому стелят радно і всьо. Жертка тоже дерев’яна – 
як правило, вона була над кроватью, вчіплялася. Як 
правило, можна було тюлі повішати, як правило, сюда 
вішали радна, рушники. Жертки могли бути гарно ви-
різблені, прикрашені. Лави робилися, як правило, від 
одного краю до другого. Яка є довжина кімнати, така є 
лава. Були прості лави. Вона проста така, без нічого: 
забиті в землю чотири колики, тут поперечка, тут по-
перечка, і  на них стояла ця достка. Була дирка, шоб 
поставити кужеля. На ній і спали, і сиділи. А пізніше 
вже робили і з ножками такими гарними, і з спинками 
із такими візерунками красівими, но це вже пізніше 
начали робити. Проста – це ше така дореволюційна, 
а ця вже більш сучасна, пізніша, но вони вже з побуту 
ушлі. Дореволюційні лави не фарбували, а вже більш 
сучасні лави вже красили  – в  зелені, хто червоний, 
в кого який смак. [Де у хаті розміщували ікони?] Як 
правило, ікони вчіплялися на стінах, дуже багато їх 
було. Ну, як  – сама головна ікона вчіплялася в углі. 
Моя бабка розказувала, шо головніша ікона та, з якою 
мати виводила с хати, коли дівчина виходила заміж. 
Вона чіплялася в углі обізатільно, і вона там уже укра-
шалась. Як правило, вона там і вішала все те, шо йшла 
до вінця. Над іконами чіпляли рушники. Там і лампа-
точки робили. Був каганець і лампи такі маленькі. 
Я ше ходив у восьмий клас, то уроки робив при лампі, 
а коли закінчив сьомий клас, коли пішли ми на кані-
кули, то аж тоді провели світло, а так до сьомого класу 
світла не було. Уроки робили коло лампи – були такі, 
шо вчіплялись на стіну. Килими – хто міг собі позво-
лити, були. В нас килимів не було. Там на ліжко накри-
валося радном, і майстрів не було, і килимів не було. 
Стіл обов’язково застелявся, то вже бідна людина, 
даже ніякою трапочкою був не застеляний стіл. Як 
правило, старалися ше й акуратно застеляти стіл. До-
вольно красіво застелялося: і на стіл, і на кровать, і на 
піч можна шось кинути. Подушки вишивали дуже 
гарно. Ше, як правило, спочатку робили велику по-
душку, тоді меншу, тоді ше меншу, ше меншу, тоді ше 
менша ставились. Чим більше подушків є, тим модні-
ша хазяйка. Рядна робили дуже гарними, ізисканими. 
Ними застелялися ліжка. В нас залавників, налавни-
ків – цього всього не було. Жили і тоді важко. Були в 
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хатах підзорники. Зверху покривало було таке. Якшо 
таке було... В мене в бабушки не було цього. Здебіль-
шого для дівчат це робилось. Система опалення. Піч 
будавали з глини. З каменю робили так звану в народі 
«кобилу». Якщо піч була немурована, то обов’язково 
треба раз в тиждень залізти туди, помастити, бо іначе 
прогорить. Немуровані були, а потом пішли муровані 
печі. У тих житлах, в яких не було димарів, дим випус-
кався попід кришу. Були такі хати, в яких димар до-
сягав горища. Груба була з’єднана з піччю, а була така, 
шо будувалася окремо від пічі. В припічку робилася 
лежанка, в  кого були казани, вмуровувалися, в  кого 
плита. За мої пам’яті вже вбудовувалися плити. Дима-
рі робилися так: матеріал був на криші, просто так 
одну латку б’ють, другу, третю, четверту, потім ше та-
ким перебивають, переплітають, замащують, і зсере-
дини тоже обмащується. Я ше помню, ше бабка вила-
зила, а я подавав їй то глини, то водички, вона масти-
ла. Оце так ранше робилось. А зараз є з чого робити: є 
спеціальні труби, є вже керпіч. Роблять пірамідальної 
форми. Димар стояв під коморею, були дерев’яні. Че-
рез хатню стелю димарі почали виходити буквально 
недавно. Коли в хаті почали робити більше комнат, 
груб стало більше, то почали робити такі лежаки, шоб 
ішов дим до комина. Но потом подумали: «Нашо ті ле-
жаки в хаті, якшо я хочу красоти, нашо він має тягну-
тися звіти туди, а  звідти туди?!». Начали пробивати 
стелі і робити лежаки наверх. Колись в димарах ще й 
варили – економія була дров. Зараз всі печі винисли з 
хатів в літні кухні. А колись було обов’язковим атри-
бутом хати. Раніше жодної хати не обходилось без 
печі, без лежанки. Сучасні житла рівняються до таких, 
як ото в місті квартіри, все гарне, все сучасне, все кра-
ще і краще роблять.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. В каждого двір розмі-
щувався по-своєму. Типового такого не було. Каждий 
хазяїн по-своєму коні ставив, хату будував, де йому 
зручніше було. Кожен робив так, як йому виходило. 
Господарські будівлі. Відкриті токи для молотьби 
розташовували на подвір’ї. Перед тим, як мали моло-
тити, гарненько замели, красоту навели, курей поза-
гонили, і починали молотити. [Чи прибудовували до 
хати комору?] Комора – це переважно була одна із кім-
нат хати, то якшо хата була із дерев’яно-валькованих 
стін, то і в коморі були тоже дерев’яно-вальковані сті-
ни. Комора була під одним дахом. Як правило, комо-
ри не придумували, от, я скільки тако дивився, хати 
старі, нашу повню, придумувалися причепи  – була 
худоба. А комору, як правило, робили так – оце кори-
дор, вхід, значить, в  хату, і  обізатільно [вглиб сіней] 
комора. Комора для людини було всьо, це її був, як 
би сказати, сейф, всі запаси, всьо саме главне, так шо 
воно ніяких бокових дверей, вікон не мали. Тільки 
тут і засувалися так, шо жінка під подушкою чоловіка 
ключ ховала. Це ж комора, всі ж запаси, всьо. Це не 
прибудовувалися комори. Прибудовувалися причепи, 
курники могли прибудовуватися. На козочку, для ко-
рови – то вже сарай, багатчий робив отдєльно. Похилі 
робили причепи. Комора була під основною кришою, 
всьо там було, всі запаси: зерно, сало. Та комора побі-
ляна, обізатільно повинно бути красіво, бо там як не є, 
продукти харчування. Рідко хто виносив комору окре-
мою будівлею. Я ше пам’ятаю клуню. Були клуні за мої 
пам’яті. Пам’ятаю, як тут в нас на Діброві, була, зна-

чить, бабка, в неї була клуня, наверно, на всі Кармалю-
ки, бо більше, наверно, ні в кого не було. Ранше люди 
будували обізатільно, клуня, щоб вона була. Ранше 
люди будували клуні, щоб була клуня, погріб, щоб був 
сарай, от будинок, щось позволив краще багатіший. 
Шо таке «клуня»? Колись ранше не було комбайнів, 
а все зерно збирали вручну то люди, в жнива всі, як то 
кажуть, малі і старші були на полі, жінки жали, чоло-
віки косами косили, старий хазяїн возив снопи кінь-
ми, і це складалося все в клуню. А тоді все молотило-
ся, вони могли молотити всю зиму, клуня набита, воно 
стоїть все в одному місці, там собі відмолотювали. То 
там просто стіни, криша – і всьо. Погріб – ну, шо там 
ставили: квашену капусту, огірки, пізніше пішли за-
крутки. Закрутки, можна так сказати, начались недав-
но, а ранше була сушина, квасили капусту, помідори, 
сливки. І воно, до речі, полезніше, набагато полезніше. 
Раньше форма льоху була кругла, як то кажуть бань-
кою, така яма. А тоді вже почали мурувати, каменьом 
обкладати, шоб важко було туди проникнути. Сараї, 
хліви, могли бути в одній причепі, яка прибудовува-
лась разом до хати, а могли бути і окремо – це вже хто 
як собі хотів, як міг. А колись геть в ямі свині тримали. 
Обору робили там, де сарай. Раніше пашників не було, 
сіно складали, набивали ним горища в хаті, в  сараї. 
Літні кухні з’явились тепер, буквально недавно. Для 
сушнів тоже не було опредільоного місця – хто де собі 
хотів, той там і мурував. Але це вже зараз мурують, 
а раніше сушню ніхто не мурував. Викопувалася така 
яма глибока, там такі сходи були туди. Там робилася 
ше така піч, в ямі самій всередині довбалася піч, тоді 
ставилися достки наверх, сволок і всьо, ніхто нічого 
не мурував. А  хтось ше міг зверху цю яму собі на-
крити, щоб дощ не йшов на неї. Пізніше вже почали 
робити піднавесики. Но мурувати – ніхто не мурував, 
а зараз уже мурують. От шо цікаво, шо в нашій окрузі 
бані як такої нема. І колись не будували, і сьогодні. Нє, 
сьогодні є шось три-чотири бані на всьо село, може, зо 
п’ять, наверно. А як такої бані в нас нема, не заведяно. 
Оце в кориті мились. Для пасік тоже вибирали таке 
харошеньке місцечко і, як правило, її обгорожували. 
До революції в нас було дуже багато пасік, а після ре-
волюції вже почало собі потихеньку воно якось відхо-
дити-відходити. А ше понаставляли цих налогів на па-
сіки, і перестали їх розводити. Огорожа. Ну, тепер за-
бор в одного кращий другого: в того вилятий, в того з 
жесті... В кого яка можливість, но паркани різні. А ко-
лись – просто тин. Хтось ше міг понакидати ломаччя, 
гіляк, кукурузення... А вже як заборчики робили, то 
вже плели... А тоді вже штафети пішли, а потом уже і 
жесть. На латяні огорожі треба було дві лати, даже три 
прибити, а тоді воно вже плелося межи цими латами. 
Глинобитних огорож у нас нема.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Криниць в нас стіль-
ки не було, як тепер. От, у нас була кирниця одна на 
базарі – одна-єдінствєнна. Колись вода була близько, 
і зверхи був такий свого роду «журавель», і так наби-
рали, бо вода ж була близько. А ше були такі кирнич-
ки такі, шо прийшов, відром зачерпнув воду і пішов – 
настільки вода була близько. Тоді вода впала нище, 
і почали вже мотузочком тягнути. Гамазей. В нас нема 
дерев’яних хатів. Була одна дерев’яна конструкція, все 
де зерно хранилося. Я казав «зерносховище». Це всьо, 
шо було на все село дерев’яне, всьо, більше нічого.

ЖМЕРИНСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



22 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Як я 
пам’ятаю, ше за мої пам’яті від Бару начинай і ондо 
до Межирова, скільки млинів стояло, і це все крутила 
вода. І це не нада було ні одної кіловат електроенергії 
витратити – пруди мелят. В Браїлові стояло, значить, 
двохетажне зданіє, більше, чим наша школа. Значить, 
там була нанизу пилорама, циркулярка, млин, крупо-
рушка, петльовий млин, і це все крутила вода, ні одної 
копійки не нада. Сьогодні це все розвалили. Скільки 
електроенергії на це все? Але це хтось пощитав, шо це 
вигодно так, як робити електроенергію. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для хати?] Колись, 
бачте, зараз будується, на це ніхто не обращає ува-
гу, де понравилось, діствітельно. А ранше, да, ранше 
спеціально були [знаючі люди], даже мені бабка роз-
казала, йдуть там, Бог знає, дійствітільно вмів, но 
були такі дядьки. Спеціально вони мали, спеціальна в 
когось проволочка – ходили взнавали, де, яке іменно 
місце вибрати, шоб строїти хату. До ворожбів ходили, 
ворожки, примерно, казали, де хароше місце. Ворож-
ка була Маріка Бумбалка, дуже гарно вона ворожила, 
до неї шли люди здаля, от, вона гарно ворожила, пря-
мо гарно ворожила. Колись бабка розказувала моя, 
шо в них вкрали корову. Вкрали корову, шо інтерес-
но, корову взули в валянки, і вроді, як ішло 2 чолові-
ка, а це повели корову. Ну, і пішли до неї ворожити, 
і вона сказала, куди повели. Як це, о, пішли з цим мілі-
ціонером, найшли корову, забрали. І  вона ворожила 
даже, це вона померла, даже я сам був в неї, то вона на 
карти кине, мені на карти ворожила, то тоже збулося, 
що вона ворожила. Так шо вона дуже ворожила, люди 
ішли прямо зі всьої України! Не те, шо є ворожки, 
ловлять за руки: «Давай погадаю!», а  це таке іменно 
ворожіння, це є не від Бога, а від нечистивиго. Але в 
неї був цей дар, вона вміла. Це як ходили [місце для 
хати обирати]: «Отут, отут, а сюди не лізь». Шось було 
таке, було. Бачили, як та лозинка сходи, по чомусь 
вони оприділялися. Но обов’язково викликали цього 
дядька. В нас дядько ходив, казала бабка, шо дядько 
ходив. Десь, може, жінка була, показують, шо ше жін-
ка, да-да, а в нас чоловік. Ну, як правило, це відійшло, 
ніхто на це не обратив вніманіє: і школи строїлися 
на цвинтарях, от, будинки культури на цвинтарях і 
так далі, так далі. Заводи, фабрики, ондо показують, 
роблять такі спеціальні, як можна сказати, досліди, 
простежування, де будинки, на таких місцях постро-
єні, куди людям хуже. Тоді написали  – не обращати 
уваги. Шось воно є. Даже де коні закопували, то там 
вже строїти нічого не треба, а в нас, як кажуть, наобо-
рот, строїлось. От, в  нас у Вінниці [адміністративна 
будівля] «Книжка» строїлась там, де були в 30-ті роки 
розстрілювали, от, врагів народа. Як той каже, як віда-
укниця, так відокликниця. Шо посієш, те пожнеш! За-
кладини. Як я пам’ятаю, як цю хату строїв, бабка мені 
сказала, я кидав гроші на вугол, не повню, на цей ву-
гол, чи на той вугол. Вона сказала мені ше так: «Возь-
ми гроші, помолися Богу, попроси пробачення, а тоді 
постав гроші». Це таке бабка сказала, а  бабі ше їхні 
бабки казали це таке. Зведення стін. Як то кажуть, 
хто мурують,  – давали 3  літрову банку в 3  літрову 
банку «квітку». Дониньки це все є, не відмінили. Вхо-
дини. [Як святкували новосілля?] Новосілки – то вже 
таке! Роблят, хто як може: хтось з естрадою, хтось... 

Як правило, в хату котика пустити. Обов’язково пус-
тити котика, і як він себе веде. От, ше мені баба казала: 
«Дивись, де він буде, гулькує, там він кровать кладе!». 
Як правило, коти в новій хаті не спішили лежати, і всі 
цікаві ходили, обнюхували. Якщо, не дай Бог, пускаєш 
кота в хату, він тікає з тої хати  – сам тікай. Строїв-
строїв – життя не буде... Не знаю, з чим це пов’язане, 
но таке говорили, отак, шо, може, таке є!

с. Лисогірка
Записала А. Машевська у с. Лисогірка  

Жмеринського р-ну Вінницької обл.  
від Веретковської Ніни Ільківни, 1952 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 80)

ЖИТЛО Планування. Для того, щоб побудувати нову 
хату, хазяїн ходив по подвір’ї і оприділяв місце. Хата 
мала бути обов’язково дивитися вікнами і дверями на 
південь, щоб багато було сонця. Хата була построєна 
так: в одній «хаті» жили, а через сіни була «хатина». 
[Вглиб сіней також була розміщена комора]. Фунда-
мент. [Раніше хати будували без фундаменту?] Без 
фундаменту  – неможливо. Коли ставляться стовпи, 
між стовпами ставиться каміння і стовп ставиться на 
камінь, змащується глиною. Стіни. А  на фундамент 
[зверху] іде виготовлення стіни. Ставилися стовпи на 
краю хати й посередині, між стовпами натягувалися 
делі, на них намотувалися вальки, вставлялися, заби-
валися молотком чи сокирою. І коли вже стіна вигна-
та до кінця, то стягувалися й замащувалося глиною, 
мочалося у воду. А потім, коли вона вже підсохла, її 
шпарували  – глина  +  полова, замішували, брали во-
дички, мочали руку і тонким шаром наносили на сті-
ну. Якщо висохло це все, то потім починали білити, 
спочатку глиною густішою, потім рідшою, і ще раз уже 
чистою глиною. Стеля. А стелю наносили – тоже так 
ставилися балки, на балки ставилися дошки, на до-
шки намотувалися вальки, вальки тоже стягувалися 
рукою, зашпакльовувалися глиною, і потім білилося. 
Дах. Дах покривали колись соломою. Брали сніпки 
соломи, і  там були на даху платви, і  по цих кроквах 
переплітали солом’яним віслом, і так впліталися один 
до одного  – сніпок один налягав на другий, другий 
на попередній, і так доверху йшло. А на верху сніпок 
роздвоювали, щоб покривав і ліву частину, і  праву. 
Інтер’єр. Обов’язково треба було скриня, тому що в 
скриню клали радна, рушники, піджаки, спідниці, со-
рочки, хустки – все це акуратно по очєрьодності кла-
ли стопками. Скриня могла стояти на колодочках, мо-
гла на ніжках. Кришка в одних скринях була випукла 
для того, шоб більше туди помістити одежу, а була ще 
й плоска скриня. В основному, була випукла скриня, 
тоже її по бокам прикрашали. Буфєти робилися для 
того, щоб хранити посуду: тарілки, миски, ложки. 
Стільці були, столи. Піл робився з досок, в основно-
му  – з  ясена або липи, щоб легкий був. Лави були з 
ясена і дубові. Вони були довжиною метра  3, шири-
ною 50 см, на ніжках стояли виточених, і спинка мон-
тувалася зверху на лавці, щоб людина могла сперти-
ся на неї. Це такий каркас, і перемичка була, а ножки 
були виточені. Краски не було, то мастили їх переро-
бом, шоб колір міняли. А пізніше, як появилася крас-
ка, то красили лавки. Дзеркало збоку в хаті, шоб при 
виході людина могла подивитися, як вона виходить 
на вулицю (чи опрятна, чи не опрятна), на стіні, яка 
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виходила на вулицю. Світильників не було, були лам-
пи (заправлялися гасом, керасіною), свічки були. Ко-
лиска виготовлялася, в основному, з лози. Лоза мала 
бути гнучкою, її ломали ранньою весною, поки вона 
ше не зацвіла, шоб була мягкою. З товстої лози заплі-
тали каркас, а з м’якшої уже виплітали низ. Мельник 
Юхтим у нас це робив, він дуже гарні колиски робив. 
А  потім вже цю колиску прикріплювали до стелі, 
в стелі забивали крюк металевий, і вона знаходилася 
біля ліжка хазяїна, щоб можна була вночі колисати 
дитину. Килими ткали – значить, були люди які вміли 
ткати на станках, верстатах. Ткали килими для того, 
щоб застелити ліжко, повісити на стіну, щоб молодим 
дати, якщо помирають – щоб воза було чим накрити. 
Це для цього були предназначені килими. В нашому 
селі були такі ткачі: це з 1938-го  року Мельник Юх-
тим, Бігас Михайло, Пильвець Мирін, Онофрійчук 
Никифір. Вишивали рушники, картини, простині, 
пошивки на кровать. Це являлося прикрашенням до-
мівки. В основному, прикрашали хату в селі до свята 
(на Великдень, Різдво), щоб в хаті все було вимащено, 
вибілено, повішані нові ковбики, рушники, накидки 
до свят. А в буденний день було все більш простіше. 
Рядна були, в основному, білі, бо тканини ткали з по-
лотна, льону, світле воно ж, вимочувалося, але потім 
майстри красили його в різні там ромбики, кубики, 
квіточки виробляли з тої краски, хто що вмів. Тото 
були більш нарядні. А в основному, були світлі рядна. 
Ткацькі верстати були в цих людей. Всі люди не мали 
ткацьких верстатів. Коли вже нитка була повністю 
пряжена і намотана на мотовило, потім її вставляли 
до станка, до верстата, і  там виготовляли з них ряд-
на, прялося воно. Красили бузиною, буряком, ну, хто 
чим мав в виду краски, бо такої краски ще не було. 
Значить, те, що було в обіході в людини, тим вони і 
красили. І  займалися виготовленням тих видів по-
лотна. Було жлукто – це з дерева така діжка зроблена, 
знизу там дно, а  зверху накривалася кришкою. Туди 
закидалися сорочки, штани, рушники, і пересипалося 
попелом, порошка стірального тоді ж не було, мила не 
було. Кип’ятили в казані кип’яток, і тоді ним заливали 
цю одежу з попелом, вимішуючи дерев’яною копист-
кою, і накривали це дерев’яною кришкою, і воно так 
мочилося пів дня. Сутки могло мочитися. А потім вже 
виймали звідти, вручну достірували, полоскали, су-
шили і використовували. Діжка для води знаходилася 
в сінях, вона стояла на стільці, коло неї була миска й 
кружка, якою брали воду. Ступа знаходилась в «ха-
тині». [Що знаходилося у коморі хати?] Комора – це 
місце, де зберігалося всьо: крупа, мука, молоко стави-
ли, шоб скисалося на сметану, ряжанку, пиріжки, хліб 
замотували. Стелажі були замотані бумагою якоюсь 
чи ряднинками, зверху накривалося все рушником, 
шоб нічого не попало на їжу. Система опалення. Піч 
будувалася з каблук, які вигинали з лози. Мастили її 
вальками і зашпаровували рудою глиною, а  пізніше 
вже, в [19]60-х роках, то уже був кірпіч – то її робили 
ободівку, а потім кірпіч зашпаровували глиною.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. [Коли почали буду-
вати літні кухні?] Десь в році 1972-му вже масово по-
чали будувати люди такі приміщення, шоб не повсяк-
денно все в хаті пекти і жарити, а можна було літом 
займатися в приміщенні, окрім хати, шоб в хаті не 
так смітилося, не так душно було, а  на літній кухні. 

Це приміщення було збудовано окремою спорудою, 
і там вже люди гріли їсти, купатися воду. Господарські 
будівлі. Хлів побудований, то обов’язково з бокової 
частини відводилося місце для обори. Тобто, з  латів, 
штахет, колів забивали квадрат, робили фірточку з 
дерева, шоб туди можна було зайти, і з хліва виганя-
ли худобу, свиней на обору. Курник будувався в кінці 
сарая, воно було типу тріугольника, і там забивалися 
коли, між колами забивалися доски, на яких сідали 
кури. [Де розміщували сушню для переробки плодів?] 
Неподалік садка це копається яма, з неї видовбується 
піч, зверху викопується ще одна яма, з  неї наклада-
ються коли, на коли б’ються доски, між досками щаблі 
робляться, і коли палиться аж там в землі глибоко, то 
дим іде в ці щаблі, а на щаблях сохнуть грушки, слив-
ки, яблуки. І  його накривали раднами, куфайками, 
шоб воно там парилося і сушилося.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. Куз-
ня в нашому селі була до 1973 року. Це було збудоване 
глиняне приміщення, в  ньому стояв міх, щоб підду-
вати вогонь в печі, великий камінь, на якому вибива-
лися усі вироби, які накалювалися в печі цій. І стояло 
відро з водою, щоб нічого не затлілося. Коваль там 
розкалював залізо, ставив на цей камінь, вибив, що 
йому потрібно, потім кидав у холодну воду, щоб воно 
мнговєно загартовувалося. І таким чином виготовля-
лися сапи, лопати, ковіньки, крючки, гачки, скоби.

с. Могилівка
Записала Г. Білоконь 2009 р.  

у с. Могилівка Жмеринського р-ну Вінницької обл.  
від Зибіної Г., 1936 р. н., та Немодрука В., 1934 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 80)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Поясніть, чому село має назву Могилівка?] Одні 
кажуть, шо три брати подарували своєму дядькові-
шляхтичу хутір між двома річками, він називався 
Станіслав Могильський. Одна версія  – що від його 
прізвища. За іншою – тут було три великих попівських 
кладовища, які наче оточували поселення з трьох бо-
ків, тому назвали Могилівкою. У 1938 році була вели-
ка повінь, яка підтвердила про старі кладовища, по 
воді плили залишки кісток і гробів. [Чи поділяється 
село на кутки?] Село має 4  кутки: Цегольня, Чубай-
ка, Зачавунка і Острів. Цегольня – бо тут здавна жили 
сім’ї, що випалювали глину. Потім пан Ярошинський 
будував тут цегляний завод, звідки й пішла Цегольня. 
Зачавунка  – це відносно новий куток села, який по-
явився після прокладення залізниці, казали «за ча-
вунною дорогою», тепер – «Зачавунка». Чубайка – бо 
на тому місці зливаються води річок Рів і Південний 
Буг, і виступає суша у формі чуба. Острів – спочатку 
був як хутір. Але місцевість була болотиста, там рос-
ло багато очерету, між яким вистеляли дороги з коліс 
возів, а потім зі скатів [автомобільних шин]. Люди ка-
зали: «Живу, як на острові!». І так назва прижилась. 
Був ше один район, якого, на жаль, нема – Медножок. 
Він належав двом сім’ям пасічникам і знаходився за 
селом, потім він зник. Також був хутір Випханка. Так 
назвали, бо власником був Семен Випханка, яким 
там займався виготовленням ковбаси. Хат там було 
три-чотири, не більше. Ще кажуть, що далеке розта-
шування хутора, ніби «хтось його випхав», його при-

ЖМЕРИНСЬКИЙ  РАЙОН
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єднали до села пізніше. [Чи мали назви у селі дороги, 
шляхи, стежки?] Центральну дорогу, яка зараз прохо-
дить через село, колись називали Гортовою. Вночі бо-
ялись нею ходити, бо на перехрест, до якого вона вела, 
стояв шинок єврея, і казали, що в ньому водиться не-
чиста сила, і вночі вона може напасти на людей. Була 
Стрибуча стежка – називається так через те, що густо 
була вкрита камінням, вела за село до сінокосів. На 
ній часто колеса зстрибували з осей, звідти й назва. 
Був Очеретяний шлях  – проходив через Острів, був 
скороченою дорогою з Зачавунки до Чубайки. Нею 
дуже часто ходили жінки на базар, бо так, як скрізь 
було багато очеретяних зарослів, то нею лиш ходили. 
Цьоцьки – чотири стежички, що вели до великої лева-
ди, на яку збігались гратись діти. Виямка – походить 
від ями, бо коли прокладали залізницю, то вирили ве-
лику яму, шоб прокласти шлях. [Чи пам’ятаєте давні 
назви вулиць?] Вулиці називали залежно від спеціа-
лізації людей, які там проживали. Рибальська – про-
ходила біля самої річки. Ковальська – вулиця, на якій 
стояла кузня, і жив коваль. Аверкова вулиця – від іме-
ні багатого пасічника, що там жив. Сахарна вулиця – 
через неї ходили люди працювати на цукровий завод. 

ЖИТЛО Планування. В нас тако була хата: сіни, по їдну 
сторону їдна комната, три вікні, піч там, ліжанка, і че-
рез сіни ше одна така «хата». А в баби Марійки була 
комната і кухонька. Хати були такі, хто як жив, і хто 
на шо гроші мав. Підвалини. [З чого починалося бу-
дівництво старих хат?] У старих хатах спочатку рили 
катлаван. Хата була без підмурку, замість нього були 
підвалини. Підвалини  – це чотири здорові балки, 
якщо не хватає, то їх доточують і скріплюють між со-
бою. В них робили гари – великі дірки, в які ставили 
слупи – дерев’яні стовпи, їх ставили густенько. В се-
редині слупа з внутрішнього боку видовбували, нази-
валось «гарувати», рівчачок, а де не можна було вдо-
вбати, то досочки набивали з одного боку і з другого. 
Стіни. Потом тесали делі з дерева. Тешуть-тешуть і 
забивають стіну. І так далі, далі... [З якого дерева були 
делі?] Делі робили, в основному, з осики, з берези, но 
воно м’ягке дерево, і було поганим. Для будівництва 
запрошували одного головного майстра, якого всі по-
винні були слухати, він керував будівництвом. Других 
людей наймали або на умовах толоки, або платили 
грішми. Мастєр ходив і слідкував за роботою. [Як сті-
ни мазали?] А стіни то вже так закидали, одні стоять 
люпають, а ті цю глину підносять. Нас було 45 чоловік, 
як ми хату строїли, а було 60 і 70 чоловік. Закидають 
стіни глиною, зрівнюють по возможності. Всі стара-
лись це за один день зробити, бо як зробиш це за два 
дні, то це дуже довго буде, і  глина застигне, то дуже 
всі старались за день. А  тоді вже сідають гобідати. 
Стеля. [Як робили стелю?] Стіни забивали делями, 
але стелю вже обкрутювали вальками. Їх робили з со-
ломи і замісу глини. На дворі такі стілажики робили, 
ставали дві жінки, одна з одного боку, друга з цего, 
і  крутили ці вальки. Постелили соломи, накидали 
глини і хоп-хоп – та віци заминає солому в глину, а та 
віти. Зробили валік, загладили його глиною, дальше 
складають вдвоє. [Як стелю зсередини хати робили?] 
Стоїть жінка, на плечі її накидали, і  вона понесла в 
хату. В хаті так само стоїть стілаж. Скидають ці валь-
ки, достають делі, зараня приготоване, кажуть: «По-
дивальована стеля вже». Далі стоять, рідко, бо потом 

буде обкрутюватись глиною, і менше треба буде дилів. 
І починають, стоїть чоловік спіцяльно і обкрутює-об-
крутює диль глиною, а кінці лишає. А тут на стелажу 
стояли чоловіки, і подають йому. І цей сокирою силою 
притовкає їх, шоб стеля була рівна. Забили їдну ква-
тирку. Це балок від балка називався «кватирка». Дру-
гу таку саму кватирку. І так задильовували всю стелю. 
А тоді вже зглядювали – називалось «підкидною»: віт-
ци підкидають знизу, а ті відти зверху, поки всю зро-
били. А тоді шоб висохло, потом зглядюють. Дах. По-
том викидали верх. Перше викидали на верх балки, до 
балок забивали крокви. На крокви набивали дерев’яні 
лати – «латили». А потім прив’язували сніпки. Сніп-
ки робили з жита. Докупи зв’язували два сніпочки 
перевеслом, так називалося, і прив’язували до крок-
ви – там, де було зерно, донизу. Ці стебла, шо звисали, 
«стріха» називалась. Вздовж стріхи йшли-йшли, при-
кривали аж до верха. Називалось «пошивати хату». 
А вже наверху оте зрізане. Зрізи – це була «гребінка». 
На неї накладають всього: сіна, соломи. Воно собі вля-
гається. Інтер’єр. В  середині хати [стіни] були про-
сто побілені. В одній комнаті грати були. Люди хто, де 
найде, яку бумажечку, то вирізали собі таку фіранку, 
а в нас була з тюлю – перкальові занавіски. Мама ві-
шала їх на Різдво і на Паску. Призьба. А  тут, де ми 
жили, дід мій, кажуть, був ковбасник багатий Оверко. 
То в нас гарні були дерев’яні вікна, дерев’яна обліцов-
ка [спіднизу] кругом, то в людей такого не було. Про-
сто глиною закладено і всьо. Дехто червоною глиною, 
тако собі обводив, то до першого дощу. В  нас вікна 
покрашені червоною краскою, і  підведена червоною 
глиною призьба. Літом сидіти – гарно і чистенько.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. Місце для будівництва хати обирали 
дуже ретельно. В  повоєнні часи місце під хату було 
дуже трудно отримати. Вибирали, шоб було на висоті, 
на відсонні, щоб вода добре стікала. Не хотіли стро-
їтись близько коло води, бо часто були наводнєнія, 
і  аж валило хати. Не будували хати на місцях моло-
дих зрізаних дерев, і самим не розрішали зрізати ста-
рі люди. Якщо дерево сухе і старе – зрізати тоді його 
можна. Закладини. Вже як вибрали місце, робили 
розбивку  – забивали чотири колики, внутрі і пона-
ружі в центральні ямки по чотирьох вуглах кидали 
гроші, щоб хазіям в хаті добре жилося, і  вони були 
багаті. Зведення стін, даху. Коли хату закінчували, то 
букет ставили строїтєлі – «квітка» називалась. Входи-
ни. Перші в нову хату входили хазії. Треба було внести 
відро води обов’язково, застелити стіл скатеркою чи 
рушником і покласти хліб. Були «перехідчини», нази-
валось. Бажали хазіям всякого добра, таке, багатства і 
добра, здоров’я і многая літа, таке. Гостинці носили по 
можливості, шо в кого було.

с. Северинівка
З польового щоденника В. Косаківського,  

записано у 2009–2018 рр. 
 у с. Северинівка Жмеринського р-ну Вінницької обл.  

за натурними дослідженнями, літературними 
джерелами та свідченнями респондентів

ПАНСЬКА САДИБА Северинівський палацо-парковий 
ансамбль (колишня панська резиденція)  – пам’ятка 
садово-паркового мистецтва місцевого значення, що 
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створена обласною владою 1984 р. з метою збережен-
ня красивого ландшафту на мальовничому березі 
р. Рів, де росте 60 видів дерев і чагарників. Парк вхо-
дить до складу природно-заповідного фонду України, 
який охороняється як національне надбання, є скла-
довою частиною світової системи природних терито-
рій і об’єктів, що перебувають під особливою охоро-
ною. Землекористувач – Северинівський кістково-ту-
беркульозний санаторій Мінздоров’я України. Пала-
цо-парковий ансамбль займає площу 50 га і розташо-
ваний на складному, горбистому рельєфі. З південної 
сторони  – глибока балка, утворена руслом висохлої 
притоки Рову. Східна частина колишньої панської са-
диби розташована на штучному плато, яке має два 
рівні з різницею відміток близько 4 м, що визначило 
розміщення тут господарсько-житлової зони. Північ-
на сторона має крутий схил з балок, ярів, терас, що 
спускаються до р. Рів, правий берег якої є природним 
кордоном ландшафтного парку. Розташування комп-
лексу на крутосхилах берега Рову зумовило складну 
форму плану рельєфу садиби, яка на сході внаслідок 
регулярного розпланування початку ХІХ ст. набула по 
лінії кам’яної огорожі багатокутної форми. Садиба 
розділяється на 5 прямокутних, багатокутних, склад-
них у плані, але чітко виражених зон. Перша – парад-
на передпалацова на сході. Друга  – господарська на 
півдні і на півночі. Третя – фруктовий сад. Четверта – 
парк на заході. П’ята – город на півночі, що входить до 
складу господарської зони. Шоста  – житлова зона в 
північній частині  – за межами садиби. На території 
палацово-паркового ансамблю розташовані: палац, 
що розділяє територію садиби на вищезазначені ді-
лянки та одночасно є її композиційним центром; три 
багатофункціональні архітектурні комплекси госпо-
дарської зони, що складались із 17 споруд і розташо-
вувались у північній і південній сторонах від палацу; 
город з північної сторони; фруктовий сад і парк за па-
лацом; фундаменти від будівлі водокачки в парку на 
березі Рову; групи природних вапнякових скель у пів-
денній і західній частинах парку; кам’яний мур, що 
проходить по всій території помістя, але має значні 
втрати; житловий будинок з флігелем для управителя 
і садівника за межею північної частини садиби, у меж-
ах припалацової зони. Припалацова і господарські 
зони формувалися на першому будівельному етапі 
(1810–1850 рр.) під значним впливом пізнього класи-
цизму, що визначило симетрично-осьову об’ємно-
планувальну композицію. Палац, споруджений 
1810 ро ку, був одноповерховим, г-подібним у плані з 
виступаючим центральним двоповерховим ризалітом 
головного входу. Південний ризаліт декорований три-
кутним фронтоном, а портал над ним виконано спро-
щеним. На західному фасаді центральний ризаліт на 
рівні другого поверху акцентований балконом на фі-
гурних кронштейнах. Ще на початку ХХ ст. напівкру-
глі у плані пандуси були прикрашені східчастим пара-
петом, де на горизонтальних гранях були встановлені 
мармурові скульптури. Під палацом є кам’яні скле-
пінчасті підвали. Детальний опис Северинівського 
палацо-паркового комплексу подає польський дослід-
ник Р.  Афтаназі у 9  томі своєї праці, що присвячена 
палацам Подільського воєводства. За його даними, 
палац збудований у 1802–1804 роках. У 1854 році ви-
никла пожежа, яка повністю знищила середину по-
верху головного корпусу. Будівлю відбудували 

1859 року вже без випаленої частини горішнього по-
верху, яку було розібрано. Палац мав вигляд велико-
панської резиденції. Складався з головного корпусу і 
двох бокових крил, поставлених під прямим кутом і 
об’єднаних в одно ціле у вигляді дуже розкритої під-
кови. Двохповерховий корпус розміщувався на висо-
кому підвальному поверсі, мав план широкого прямо-
кутника, сімнадцятиосьовий головний фасад, акцен-
тований несправжнім ризалітом, що в нижній частині 
підпертий низькою терасою і чотириколонним порти-
ком, який підтримує верхню терасу. На другому по-
версі псевдоризаліт декорували чотири пристінні ко-
лони, вставлені у площинах між вікнами. Відбудовану 
після пожежі частину палацу закінчував, напевно, 
первісно трикутний фронтон з гербовими картушами 
фундатора і його дружини на тлі якоїсь мистецької 
композиції. Всередину дому вело троє високих скля-
них дверей, замкнених півколом на терасі. На верхню 
терасу також виходили прямокутні двері і вікна. 
Пластичний вигляд бічних частин головного корпусу 
був від початку скромним. Прямокутні, великі, але 
досить вузькі вікна не мали жодних обрамлень. Лише 
під їхніми підвіконниками розміщено горизонталь-
ний карниз на консольках. Цю частину палацу накри-
вав високий, гладенький чотирисхилий дах, з окреми-
ми лукарнами [віконцями] по обох боках ризалітова-
ної частини, пофарбований в зелений колір. П’яти-
осьові сполучення першого поверху поєднували голо-
вний корпус з двома поставленими до нього під пря-
мим кутом крилами. Оскільки палац стояв на легкій 
похилості відносно до спланованої ділянки, праве 
крило було одноповерховим, ліве, що розміщене на 
краю штучного підмурку, – двоповерховим. Зі сторо-
ни двору крила були трьохосьові з несправжнім риза-
літом посередині, підкресленим надчілком над вікна-
ми на консольках і невеликою аттиковою стінкою із 
внутрішньої семиосьової сторони. У  їхній побудові 
повторено елементи архітектури головного корпусу. 
Лише боковий фасад розчленовано смугами з уміще-
ними в них двома тосканськими колонами, об’єд на-
ни ми вгорі аркадою, фланкуючими – бічні вхідні две-
рі. Також з’єднувальні кімнати, як і бічні крила, по-
кривав двосхилий дах. Партер лівого крила вміщав 
кухню, комору, склади, молочарню тощо, натомість 
все праве крило  – покої для помешкання і гостей. 
Права частина палацу зі сторони двору, що мала чоти-
ри вузькі, розділені на багато кватирок, вікна, які ся-
гають висоти від підлоги до стелі, була призначена для 
зимового саду. Під тим крилом розміщувалися об-
ширні, склеповані півколом пивниці із ліфтом (з руч-
ним приводом), поєднані з кухонним покоєм при ве-
ликій залі їдальні. Звідти вів також до кухні мідний 
провід, один кінець якого сполучений з дзвінком, по-
трібним для того, щоб давати розпорядження. Домі-
нантою садового фасаду був напівкруглий ризаліт з 
трьома, також напівкругло зімкнутими «порте-фоне-
трами», які виходили на низьку терасу у нижній час-
тині із балконом з ажурною балюстрадою від переду у 
верхній частині. Балюстрада балкона опиралася на 
широку базу з поставленими у них двома тосканськи-
ми колонами. Виділяли вони середні, дводільні «пор-
те-фонетри», з  обох боків яких виступали ще одно-
крилові «порте-фонетри». Парковий ризаліт був на-
критий дахом у формі сплющеного напівстіжка. Крім 
середнього двоповерхового, незвично розтягнутий 
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парковий фасад оживляли ще бокові п’ятиосьові не-
справжні ризаліти, замкнуті широкими трикутними 
фронтонами з великими напівкруглими вікнами, що 
мали променясті шибки. Усередині палацу було близь-
ко 50 кімнат і залів. Після розібрання верхнього по-
верху середнього корпусу палацу загальний його ви-
гляд втратив свої первісні пропорції і гармонію. Став 
палац досить низьким і видовженим, що добре видно 
з більшої відстані. Без змін від самого початку зали-
шився лише перший поверх. Внутрішня частина пала-
цу втратила кільканадцять приміщень, в  основному, 
репрезентаційних, багато декорованих. Якщо ми має-
мо досить докладні зображення зовнішнього вигляду 
палацу до 1917 року, то про його внутрішній вигляд 
до пожежі є лише фрагментарні відомості. Можемо 
гадати тільки одне, що подібно, як і на вцілілому пер-
шому поверсі, другий був також двобічним. По пер-
шому поверсі анфілади зал і кімнат тягнулися по оби-
два боки вестибюля і овальної зали, що займала се-
редину паркового фасаду, виступаючи ризалітом. По-
між ними розміщувалися сходи. Над вестибюлем була 
велика прямокутна зала для балів, яка займала також 
два сусідні позаризалітові вікна, над овальною ниж-
ньою залою на другому поверсі була розташована така 
ж сама зала. Після відбудови середньої частини її ви-
гляд залишився таким самим, за винятком зали для 
балів. Стала вона меншою з боків, які були розібрані. 
Насправді вона набула прямокутного вигляду, але, ра-
зом з тим, її довші стіни були направлені так, як і по-
перечна вісь палацу. Головний корпус палацу після 
пожежі не мав єдиного, повного вигляду і був обстав-
лений старожитніми меблями, що представляли різні 
стилі й епохи. Тут було багато цінних мистецьких тво-
рів. Повного опису колекцій, зібраних у Северинівці 
кількома поколіннями, Р. Афтаназі не вдалося вияви-
ти. У кожному поколінні вони змінювалися. Найдав-
ніші зібрання значною мірою були розпорошені або 
знищені під час пожежі, а найбільше в 1854–1858 ро-
ках, коли в Северинівці не мешкали власники, а земля 
та промислові підприємства перебували в руках орен-
дарів. Завдяки збереженим інвентарям, створеним у 
роки Першої світової війни, або безпосередньо після 
її закінчення, маємо справді гарний опис внутрішньої 
обстановки палацу і його колекцій, але лише з того 
часу. Згідно з цими даними, нижню овальну залу па-
лацу називали «ампірною» через те, що там були роз-
міщені меблі, які репрезентували власне ту епоху. Та-
кож була зала, яку називали «блакитною», завдяки 
оформленню в стилі Людовіка ХV. У северинівському 
палаці було дві столові зали. Менша призначена для 
щоденного вжитку, більшу ж використовували під час 
прийомів великої кількості гостей. Також у палаці 
були робочий кабінет господаря, «китайський кабі-
нет», а  також бібліотечна, оранжерейна, більярдна, 
мисливська зали, кімната з колекцією зброї. На пер-
шому поверсі головного корпусу палацу, крім примі-
щень, обладнаних у різних стилях, були й кімнати для 
проживання, зокрема спальні. Серед відбудованих 
після пожежі частин другого поверху було два примі-
щення: прямокутна бальна зала, що мала назву «біла», 
та овальний «амарантовий» салон. Частина севери-
нівських зібрань меблів та цінних речей разом з пала-
цом зазнала пошкоджень під час погрому в листопаді 
1917 року. Найцінніші предмети було вчасно вивезено 
власниками до Вінниці і Києва, звідки під час походу 

Ю.  Пілсудського забрано залізницею до Варшави. 
У зв’язку з браком потрібної кількості транспортних 
засобів деякі речі мусили, однак, залишитися на місці. 
Можливо, вони потрапили до музеїв. Серед вцілілих 
було багато творів мистецтва, архівних документів і 
родинних пам’яток. Фрагменти окремих колекцій, зо-
крема архів, протягом короткого часу потрапили піс-
ля Другої світової війни частково в зібання членів ро-
дини Соколовських і Руссановських, частково були 
продані до державних зібрань та в приватні колекції. 
У роки Першої світової війни в Северинівському ма-
єтку був госпіталь Червоного хреста. Палац було роз-
грабовано більшовицькими військами у період з 
26 вересня 1917 року по 22 січня 1918 року. Після за-
кінчення громадянської війни в маєтку спочатку була 
школа, ПТУ, а в передвоєнні роки – санаторій для лі-
кування військових льотчиків. Після звільнення села 
від німецько-фашистських окупантів і до закінчення 
війни тут розташовувався санаторій для лікування 
поранених воїнів. Із 1945-го року тут почав працюва-
ти кістково-туберкульозний санаторій. Про парк і 
«санаторію» того часу розповіло нам місцеве подруж-
жя Ковтуцьких – Ганна Романівна, 1937 р. н., і Дем’ян 
Купріянович, 1931 р. н.: «Було тут дуже гарно. Як був 
пан, парк був гарний. Дорожки такі, такі повищипува-
ні, всьо. Вже помню, як я в школу ходила, то нас навіть 
через парк не пускали, а ходили кругом вулицею. Не 
пускали через парк ходити. Кругом мурі були, а потім 
то повалилося, а то порозбирали. Це вже після войни 
це всьо таке. До войни трималося. Тут була санаторія. 
Льогочна була больніца. Були больні, которі льогками 
боліли. Багато людий: по  300, по 500  чоловік. Зразу 
було льогочне, а тоді вже перевели. Тубсанаторія була. 
Було по 300 з лишним душ, шо навіть не мали де ло-
жити. Детске отділеніє ше було таке. В  школу дітий 
носили по палатах, которі маленькі, а которі постар-
ше, то відводили їм місце, вчитилі були. Так два роки 
було. Вже не було більше. Зо два роки це дєтське отді-
леніє було, тоді забрали. Трудно було вже дужи с цими 
дітьми. Тоді вже так больні були. Багато людей боль-
них були». У 1951–1954-х роках одночасно з санаторі-
єм працювала туберкульозна лікарня. З  1958  року і 
дотепер санаторій приймає на лікування лише дорос-
лих, а дітей перевели в Тульчинський санаторій. Сьо-
годні колишній палац значно перебудовано. У 1937-му 
році до центрального ризаліту приєднано портик, а у 
1980-х роках добудовано північне крило. Східний фа-
сад обличкували сучасною керамічною плиткою, чим 
значно порушили первісну архітектурну пластику фа-
саду. У  деяких кімнатах на стелі збереглись окремі 
фрагменти декоративного оздоблення, а у музеї істо-
рії села – деякі меблі. Архітектурна композиція пала-
цу продиктувала об’ємно-планувальне вирішення 
3  багатофункціональних архітектурних комплексів 
садиби, розташованих по лінії «північ – південь», яка 
пролягає паралельно поздовжньої вісі палацу. Ма-
буть, одночасно на північ від палацу зведено у 
1810-х  роках і архітектурний комплекс «каретного 
двору» у вигляді прямокутного каре з в’їзною аркою в 
центрі, пластично акцентованою колонадою тоскан-
ського ордера. У  своєму первісному варіанті «карет-
ний двір» складався з 7 господарських споруд: корів-
ника, свинарника, гусятника, конюшні, каретних сара-
їв і майстерні. Усі споруди, в  основному, зберегли 
первісні дверні і віконні прорізи. Можливо, у 1820-х 
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роках було зведено другий багатофункціональний ар-
хітектурний комплекс, також прямокутний у плані та 
долучений до західної і північної сторін каретного 
двору. Його використовували для городу, оранжереї, 
звіринця й інвентарного складу. Будівлі інвентарного 
складу й оранжереї зведено окремо. Вони утворюють 
західну сторону цього комплексу. Будинок складу зве-
дено в простих архітектурних формах. Споруда оран-
жереї цегляна, прямокутна в плані і складається з дво-
поверхового флігеля і великого, на 2 поверхи, примі-
щення, у  якому східна стіна була повністю засклена 
від даху до цегляного фундаменту. В оранжереї виро-
щували екзотичні види рослин: пальму, лаврове дере-
во. Під оранжереєю є кам’яні підвали. У  південній 
частині комплексу було одноповерхове приміщення 
звіринця, поряд з ним криниця. На південь від палацу 
розташований прямокутний у плані господарський 
двір з одноповерховими цегляними спорудами 1810-х 
років, які утворюють г-подібне в плані крило. Ква-
дратне в плані приміщення східної частини крила ви-
користовували як «льодовню», а в іншому були пекар-
ня і винокурня. Згодом частину південного крила до-
будували. Тут же є підвали з напівциркульним і зі-
мкнутим склепінням з розпалубками. Вони склада-
ються з 9  прямокутних камер, висота яких близько 
двох метрів, а розміри: 4×5 м, 3×5 м, 1,5×5 м, 2×5 м, 
2×5 м, 4×5 м, 16×5 м. Південна сторона цих камер про-
різана невеликими вікнами з металевою кованою ре-
шіткою. Місцерозташування палацу і всіх інших архі-
тектурних комплексів продиктувало декілька плану-
вальних вісей, на яких розміщені прямолінійна цен-
тральна алея та дві напівкруглі. Усі три алеї традицій-
но з’єднувалися біля парадного в’їзду, утворюючи в 
плані зрізаний напівовал, що визначив раціональні 
планувальні зв’язки усіх вищевказаних споруд. Про-
їздні алеї формувалися декількома видами деревних 
насаджень – акація кримська і клен. Розташування за 
межами садиби хати кучера у вигляді української 
хати на дві половини (ймовірно, 1812 р.), а поряд са-
диби управителя і садівника, яка складалася з одно-
поверхового житлового будинку початку ХХ ст. і флі-
геля, визначило прокладку прямолінійної доріжки 
перед каретним двором через отвір кам’яної огорожі 
(зараз замуровано). Ця втрачена доріжка з’єднувалася 
з північною, огинаючою алеєю. З’єднувальним 
об’ємно-планувальним ланцюгом припалацової і 
ландшафтної зон є велика галявина за палацом, що 
веде на територію пейзажного парку, закладеного у 
1814-му році за проектом відомого ірландського пар-
кового дизайнера Діонісія Міклера. Вапнякові камені 
природного походження на території парку цей ланд-
шафтний фахівець доцільно залучив у композицію 
парку, використовуючи всі природні характеристики 
рельєфу долини р. Рів. Д. Міклер активно використав 
декоративні риси жовто-сріблястих вапнякових каме-
нів, їх розміри, форму і фактуру як акценти проекто-
ваних галявин. Найбільші камені, розміром 6,5×2,5 м, 
3×7 м, розташовані на краю великої пологої поляни у 
південно-західній частині парку, від якої розкрива-
ється глибока перспектива долини р. Рів із греблею і 
давнім млином. Значні розміри каменів цієї групи у 
вигляді скель підсилюють романтичний характер пей-
зажної картини, яка в історії паркобудування Західної 
Європи рубежу ХVІІІ–ХІХ  ст. має назву «оссіанів-
ський пейзаж». Основою живописного планування 

дорожньої сітки є головна алея, яка об’єднує палац зі 
всіма ділянками ландшафтного парку – «оссіанівськи-
ми пейзажами» на південному заході і півночі, вели-
кою балкою, долиною р. Рів, де основна алея по лініях 
терасованого схилу розпадається на ряд алейок хви-
лястого профілю з променевидними розвилками. 
Вони були сформовані дворядковою посадкою вели-
ких лип, дубів і кленів, які збереглися фрагментарно 
на ряді ділянок парку. Території між алеями в західній 
частині парку акцентувалися компактними дендроло-
гічними групами. Існуюча об’ємно-планувуальна 
структура склалася на першому етапі формування са-
диби в межах 1810–1850-х років. З іменем останнього 
власника Северинівки А.  Соколовського пов’язано 
ряд будівельних робіт на території припалацової зони 
і ландшафтного парку. Мабуть, саме в цей час садиба 
була обнесена кам’яною огорожею, яка нині в окремих 
місцях досягає висоти 4  м. На рубежі ХІХ–ХХ  ст. в 
межах північної сторони припалацової території зве-
дено одноповерховий кам’яний будинок на дві поло-
вини для управителя і садівника. Фасади будинку ви-
рішені в романтичних, стилізованих формах неоготи-
ки. Кути споруди акцентовані пілонами, прикрашени-
ми верхом з гранями і шпилем. На південному фасаді 
влаштовані два входи у вигляді порталу з двох пілонів 
з верхами з гранями і трикутним щипцем. У подібних 
формах вирішений і флігель. На початку ХХ ст. пере-
жила об’ємно-планувальні зміни і головна алея на ді-
лянці від господарського двору до великої балки, яку 
використовували як зону відпочинку. На початку алеї 
біля старої липи були витесані з каміння столик на 
ніжці у вигляді капітелі і кам’яна лава, що нині по-
ставлені на передпалацовій території. В  інтервалах 
алейної посадки були розташовані кам’яні лави, поді-
бні за формою до збереженої. Обабіч кам’яної доріж-
ки алеї росли кущі жасмину. У цей же час велика за-
палацова галявина з трав’яним газоном, розпланова-
на Д. Міклером, була засаджена фруктовими дерева-
ми. Перед парковим фасадом палацу була квіткова 
клумба і два прямокутні квітники. Головна алея в 
межах палацу з’єднувалася двома прямолінійними 
доріжками, обсадженими смородиною, що вели до на-
півкруглої поляни. Ці перепланувальні роботи на те-
риторії запалацової галявини провадили на рубежі 
ХІХ–ХХ ст. під керівництвом чеського садівника Ход-
та. Серед втрачених споруд рубежу ХІХ–ХХ  ст., які 
були на території ландшафтного парку, варто назвати 
кам’яний терасований виноградник, який відображав 
активне заняття власника садиби виноробством. Те-
расований виноградник являв собою 10  кам’яних 
стін, довжина яких близько 60 м і висота 1,7–2 м. Про-
хід між стінами – 5–6 м. Кам’яні стіни виноградника 
розташовувалися на різних терасах великої балки і 
були повернуті до південної сонячної сторони. Вино-
градник з’єднувався з головною алеєю напівкруглою 
розвилкою. У південній і північній сторонах біля бе-
регової лінії р. Рів кам’яна огорожа садиби завершу-
валася проїзними і прохідними воротами з цегляною 
одноповерховою сторожкою. У першому варіанті, во-
рота мали вигляд кам’яних пілонів, прикрашених де-
коративними вазами, а власне ворота – ковану із ме-
талу напівциркульну решітку. Біля берегової лінії 
р. Рів збереглися цегляні і кам’яні фундаменти водо-
качки кінця ХІХ ст. на арках, розміром 4×2 м, 2,5×2,5 м. 
Від цих фундаментів по осі до нижнього господар-
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ського двору помітне просідання ґрунту, де проходи-
ли водостічні труби. Загалом, Северинівський пала-
цо-парковий ансамбль на сьогодні має значні втрати: 
зникли будинок кучера, звіринець, дві криниці, двоє 
воріт нижнього господарського двору, парадна в’їзна 
брама, прохідні ворота з двома будинками сторожок, 
терасований виноградник. У руїнах будівлі оранжереї 
і водокачки, а також кам’яна огорожа. [Літ.: Косаків-
ський  В., Христюк  О., Шпак-Косаківська  Н. Севери-
нівський палацо-парковий ансамбль в праці Аftana-
zy  R. «Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypo-
spolіtej». t. 9. «Wojewodztwo podolskie». Слідами історії 
Жмеринського краю. Матеріали першої Жмеринської 
наук.-практ. конф., 23 березня 2018 року, м. Жмерин-
ка. Вінниця, 2018. С. 61–76]. Яким був Северинівський 
палацо-парковий ансамбль за життя мешканців села 
старшого покоління, свідчать спогади, записані нами. 
Матищук (Димчук) Євгенія Семенівна (1926  р.  н.) 
спільно з чоловіком збудували на кутку Висідалці по-
руч з парком хату. Вона багато років працювала при-
биральницею в санаторії: «Я  робила в колгоспі, на 
полі. А потом уже, як я строїла хату, то я ни пішла в 
колгосп, а  пішла в санаторію уборщіцою. Там усьо 
було під стіклом, двоетажне. Всьо поломали. Була 
така кімнатка, шо там сходилися, сиділи ці [лікарі], 
вже ніби главврач, там ше помічники їго. А сюди даль-
ши дужи всьо [було засаджено] квітками. Там був та-
кий чоловік, шо занімався [зеленим господарством]. 
Зара їго ше син є живий  – Борис Іванович. ...Я  чула 
про нього [управителя Ходта]. Може я їго й бачила, 
ше він тоді був. А шо мині тоді було, мало років. Шо, 
мині тоді трималося шось в голові... А це Борис Івано-
вич. Які там квітки були всьо время, вазони! Це ни він 
був [садівником], а їго батько до войни і після войни. 
А тоді вже, як батько старий був, то він заміщав. А тоді 
тато помер, та й він руководив всьо время. А потім по-
валили. Це цего два чи три роки ше всьо стояло. А то 
постіпєнно, по кусочку розібрали. По кусочку валили 
і всьо розвалили. А там такий гарний домик був, шо й 
ну. Там жили люди. Там усьо разом було. Їдно зданіє 
довге. Квітки були, а це всьо було гобмуровано каме-
ньом. Вулицьою ідети  – всьо гобмуровано. А  типер 
всьо поваляно. Туди навіть нікого посторонних ни 
пускали. Які там квітки посадяні такого, шо це літом 
цвитут, дорошки... Ідеш ти так, як то в раю! Всьо за-
нихали... Вазони були всілякі – фіґуси. Як правільно – 
фіґуси. Такі були, як дериво. Такі фіґуси там були, 
і рози були. Шо хочти було. Али постіпенно-постіпен-
но всьо занихали. Всьо ромно, ше за Царука ше трош-
ки було. Ше парники були: капусту сіяли, сіяли росади 
всілякі на зимлі, під шклом. Робили люди, робили ро-
бочі, робили. То ше за Царука. Там таке була чистота. 
Це всьо було. А вже за санаторії, як це санаторія була, 
то я ж Вам говору, ми робочі робили, то там усьо було. 
Сказали на роботу туди  – дівчата роблять. Чоловік 
коло них, шо це за цим усім дивиця. Тут ше їден є. Це 
він вже ни той. Це він уже третий чи четвертий, моло-
дий. Но він уже тоже на пенсії уже. Бо він уже тожи 
старий. Це вже самий задній. А типер там вже нічого 
нима. Всьо поваляно». Токарев Борис Іванович 
(1936  р.  н.) переїхав з батьками до Северинівки 
1946 року. Тут його батько Іван (1889 р. н.), багато ро-
ків вів зелене господарство санаторію, яке згодом 
успадкував і він сам, працюючи тут до 1989 р. Борис 
Іванович розповів: «Всі кажут, шо дужи хароший, ха-

роший садок був. Занімався [пан] винодєлієм. Харо-
ший сад був. Тераса для винограда була там внизу на 
склоні. Тераси були, і  виноград був. Одні розваліни 
лишились. Занімався винодєлієм. Мабуть, більше 
яблучне вино і, може, ягідники. Кізіл був. До цеї пори 
ше росте. А  внизу подвали сільнєйші хароші збере-
глись, внизу там [під палацом]. Там бочки були. Воп-
шім, вінодєліє було в нього хароше. Теплиця не дуже 
висока з їдного боку, а з другого боку – оранжерея ме-
трів на п’ять туди до вулиці. Оранжерея була від бі-
льярдного доміка і туди до кінця вулиці. Бокова стєн-
ка виртікальна, вилика – під стіклом. А кришу румини 
розібрали всю. Там чирдак був, зберігалась всяка вся-
чина. Тато працював [там садівником] після войни, з 
[19]46-го  року. Батько дужи старий був, з [18]89-го 
року. Но ми тут не жили. Ми не тутешні. Батько ро-
дом з Теплицького району, село Корабелівка. Батько 
на Донбасі робив, а тоді почалася война, переїхав на 
родіну. А  потом вже переїхав сюди. Шукали роботу. 
Освіта в нього була, якесь училище. Як батько тут був, 
то оранжереї вже ни було. Посередині будинок був – 
там жив садовнік панський Хот, чех. Хот був. Внизу – 
там, по-теперішньому, була котєльна. Топилось на 
одну половинку і на оранжерею топилося внизу, а на-
верху він жив з сімйою. То стіна – відгородяна тільки 
територія парників та й все. Нє, нє, оце пристройка – 
це вже типерішня. Тут кухня була санаторська, піще-
блок. Тут тільки за санаторієм був такий простий бу-
диночок, і там жив панський кучер. Але цего будинку 
вже й немає. Жив панський кучер Матовський. І ха-
зяйка була. То вже його не було, а хазяйка жила довгий 
час. То ми туди заходили з хлопцями. То в неї ше була 
така картіна: пара коней запряжена, каляска, в калясці 
пані і двое дітей, двоє хлопців, і пан, і кучер на козлах 
сидит. Панський кучер  – це її чоловік був. Але вона 
померла, вже і тої фотографії вже ніхто не побачит. 
І будинку нима. Це ж каретний двор. Не хазяйський, 
а іменно каретний двор. Там такіє бокси, брами широ-
кі – карет 10–12 поміщалося. Ніяких машин не було. 
Я чув, як починалась революція, то він через річку Рів 
тікав на [сусіднє село] Сербіновци. Може, забрав свої 
цінності і драгоценності і втік. Прийшли большевики, 
совєти. І бібліотека була, і картини. Бо я помню, я чув, 
шо с тої сторони не було кімнат-палат, а це була вели-
чезна тераса (чи як вона називаєця «віранда») для 
танців. А з цеї сторони всьо були кімнати для гостей, 
шо приїжджали. Тут були подвали огромні, тут віна 
були. Сводами всьо так капітально зроблено. Всьо 
сводами, камєнноє... І оце хозяйственний двор, і пар-
никове хазяйство тоже мало два великих отдєлєнія – 
два великих подвала. Під каретним двором тожи під-
вали. Там ни знаю, шо було. Ну, як в парниковому хо-
зяйстві: і яблука, і овочі, і фрукти були, зберігалися. 
Два великих подвала. А  винні подвали  – то це тут. 
У  [нинішньому приміщенні] урології робилися віна, 
а тут стояли уже вистояні віна для гостей. Бо звідци с 
коридора ход був на низ. Слуги збирались. Слуги 
були, мабуть, свої. Я тут з 11 років. Якби тоді був ін-
терес до чогось, то можна було б людей старих розпи-
тати. І багато тоді ше було людей, які тут працювали. 
Кажут, шо він [пан] був дужи добрий. Ніколи в прозь-
бах ни відказував силянам. У  всьому допомагав. 
[Оранжерея] тоже дуже довгий час була розрушена, 
і  посередині тільки стіни стояли. Парникове хазяй-
ство було. В  основному, сад вирощували. Первона-
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чально нічого не підвозилося. Жили тільки з того, шо 
вирощували. Бо сіялися і овочі, і  буряки, і  морква, 
і  пшеницю сіяли, просо, кукурудзу. Всьо-всьо своє. 
Харчувалися з своїх, свого хазяйства. А пізніше вже, 
канєшно, постачали вже з Жмеринки, завозили про-
дукти. Багато було [квітів], да! Батько дуже любив. Ну, 
які там – деякі пальми були з насіння вирощені, фіку-
си були, отаке. З багаторічних, а то однорічні. Одно-
річні – гладіолуси, флокси. [Пальми і фікуси – на зиму] 
завозилось все в корпус. Тут же лєтні площадки були. 
Дуже багато років на лєтній період вивозили всіх 
больних на площадки, а тут римонти робили ціле літо. 
А на осінь забирали. А коли з року в рік погода почала 
мінятися, то вже відмінили це. [Як батько пішов на 
пенсію, Ви стали на його місце – завідувати зеленим 
господарством?] Да-да! [Вирощували] це саме. Більше 
цвітоводством занімалися. Санаторій первоначально 
мав до сорока гектарів землі. Квіти для озеленення те-
риторії. [Працював], поки не вкалічив, до восємсят 
дев’ятого року. А потом вже всєобща розруха пішла. 
Кілька років там один був бригадір, потім другий. 
А потім вже махнули рукою, й так воно закинулося».

с. Стодульці
Записала Г. Монзель 20 липня 2011 р.  

у с. Стодульці Жмеринського р-ну Вінницької обл.  
від Голубенко Любові Романівни, 1958 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 80)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які назви мають вулиці, кутки у селі?] Вулиця Зеле-
на – наскіки я знаю, то вона так зветься, бо поросла 
споришем, на якому жінки білизну білили. І ше вули-
ця Гагаріна, по-народному її називают Причепилівка, 
бо вона «причепилася» до вулиці Леніна. [Як назива-
ються навколишні ліси, поля?] Цегольня є! Це – поле, 
і там дві печі були, в яких цеглу випалювали. А в око-
лицях села стіки глини, піску, вапняку! Ліс – Наш ліс, 
є він в нас один. Тому шо поряд [ліс] Лучанський, що 
відноситься до Луки Барської, і  ше Слободецький  – 
до Слободи Межирівської. [Як називаються річки та 
струмки, що протікають через село?] Є річка Годаєва. 
Ще струмок Московський Ярок – я не знаю, чого його 
так називают. [Як називаються ставки у селі?] Ставок 
на Цегельні є, то він так і зветься –Цегельня. Панський 
ставок – той, шо коло мене, там жив пан Ротта, німець. 
[Чи мають якісь назви поля довкола села?] Я знаю, шо 
колись одне поле належало куркулю Карпу. То й було 
так, шо поле назвали Карпове. [Чи мають назви доли-
ни у селі?] Каспрова долина є. А шо там казати? Їхав 
Каспро, колесо застрягло, ти й вже так почали казати. 
[Чи пам’ятаєте поселення, хутори навколо села?] Було 
в селі колись два райони. Перше поселення зветъся 
зара’ Острів, бо воно як відокремлене – з трьох сторін 
лісополоси, і ше із одної сторони річечка. А частина 
по інший бік залізниці – тото Левади, там тіки горо-
ди, а хатів нема, бо людей чума покосила, чума була. 
[Чи є у селі або довкола «святі» криниці?] На Приче-
пилівці є Широка криниця – перша, яка з каменю була 
виложена. Там завжди воду святили, на річці вирізали 
хрести з льоду, і і ці льодяні хрести тоже святили. [Чи 
ходили або ходять зараз до них, щоб викликати дощ?] 
За селом є криниця, до якої вдови ходять. Кажуть, що 
вони і другий раз читають «Отче наш», щоб виклика-
ти дощ. [Чи існують на території села підземні ходи?] 

Є  підземні ходи. Значить, під панським маєтком, де 
зара’ школа, то там є прям погріби. І ходи на 5 кіло-
метрів з сусіднього села Токарівка і на хутір. Тато го-
ворив, що звідти вапняк добували і поробили прям 
великі кімнати. У часи [Другої світової] війни солдати 
тим ховалися, жінки їм туди їсти носили. А потом там 
ті’ки лиси і борсуки жили.

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Китайгород
З польового щоденника Л. Мазур,  
записано 2006 р. у с. Китайгород  
Іллінецького р-ну Вінницької обл.  

від Тимошенко Пистини Іванівни, 1922 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 47, 64)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому так називається ваше село?] Колись на тери-
торії села був великий базар, і  на ньому продавали 
хустки-китайки, які привозили з го ́рода. І так з двох 
слів «китай» і «город» – Китайгород. [Чи поділялось 
село на кутки?] Вулиця Причепівка – «причепилась» 
до вулиці іншого села, така назва. Гранівська вули-
ця  – від того, що веде до сусіднього села Гранів. Го-
родянська вулиця – вулиця веде до села Городок. Кут 
Глинянисько – тут колись добували глину. [Чи мають 
назви ліси?] Дубина  – ліс засаджений дубом. Міша-
ний. Підосичницька посадка  – так називається, бо 
засаджена осикою. Вівсянка – ця посадка веде до дже-
рела Вівсянка. Поперечна посадка  – стоїть поперек 
поля, з того й назва. [Чи мають назви поля у селі?] Со-
лотопка, Драцьове поле – назви від прізвища хазяїна. 
[Чи мають назви пагорби?] Лиса гора – на ній росте 
тільки трава, тому така назва. Тополя – долина, заса-
джена тополями. Кринички  – долина, де багато кри-
ничок, там пастухи п’ють воду. [Чи мають назви водо-
йми довкола села?] Відьмине озеро – там колись жила 
відьма. На Відьминому озері жили колись люди. І та 
відьма робила багато зла, люди не захотіли там жити і 
покинули Відьминий хутір. Був ще хутір Гадаїв – там 
жила самотня жінка, яка гадала. [Чи є «святі» місця у 
селі, які шанують жителі?] В лісі стоїть хрест, колись 
на тому місці бачили Іллю Святого, зараз біля хреста 
лежить великий камінь. Кожного року там править-
ся, люди носять квітки і їсти, вішають на хрест ікон-
ку. [Чи ходили кудись у посуху викликати дощ?] Коли 
була посуха, то правилось біля криниці.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Як освітлювали хату?] Хату освіща-
ли свічкою, гасовою лампою, каганцем. Гасову лампу 
ставили на спеціальну маленьку поличку, яка висіла 
на стіні. Свічка горіла на столі, а каганець був на печі. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церкву будували на 
горбку посеред села з дерева на кам’яному підмурку. 
Сьогодні на її місці поставили нову цегляну церкву. 
В 2007 році було відкриття на Першу Пречисту. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Колись в дяковій та 
поповій хаті були школи. Коли заборонили церкви і 
попів вигнали з села, в їхніх хатах повідкривали семи-
річні школи. Дітей приймали з 8 років, для старших 
були «лікнепи». Чоловіки і жінки сходили в будь-яку 
хату, і вчитель вчив читати і писати.

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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30 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Хата моє строїтися на цілині, де земля 
рівна, щоб життя було спокійне. Перед тим, як стави-
ти хату, усі радились. Хата обов’язково мала бути на 
висоті, шоб вологи не було, не мокріли угли. Там сіяли 
жито, де повинна бути хата: якшо жито зійде, то місце 
добре. [Де не можна було будувати хати?] Не строїли 
там, де була церква, а ше там, де колись була хата не-
благополучної сім’ї, де жили злодії. Погане місце було, 
де росла ялина – кажуть, шо це дерево приносить не-
щастя в хату. Там, де хтось когось убивав, не строїли. 
[Як освячували обране місце для хати?] Батюшку за-
прошували, шоб освятив теріторію. Піп покропи зем-
лю і благословить її, шоб люди жили добре, і хата сто-
яла довго. 

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Нова Гребля
Записала А. Пилявець 19 серпня 2009 р.  

у с. Нова Гребля Калинівського р-ну Вінницької обл.  
від Гедз Марії Дмитрівни, 1928 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 7. Спр. 138)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому так називається ваше село?] Кажут старі люди, 
шо якись воєнний ше давно-давно построїв тут церк-
ву, а село назвав в честь свеї фамілії – Новогребелець. 
С тих пір село стало називатися Нова Гребля. А другі 
кажут, шо Нова Гребля – бо ранше, коли тут був пан, 
була дерев’яна гребля, і  коли була гроза, вони йшли 
зо скотом, і провалилися в велику грозу на ті греблі, 
погибли люди і корови, то пан вистроїв нову кам’яну 
греблю. А хто йшов в той бік, то казав, шо йду на нову 
греблю. Отак і взялось названіє. [Які є народні назви 
кутків, вулиць, присілків вашого населеного пункту?] 
Є ті’ки кутки, а вулиць в нас не називали просто. При-
сілок – то, певно, Степ. Красний Степ – то присілок, 
кілометрів за 5 од нас. Казали колись мені старі люди, 
шо туди висилилась жити одна сім’я, вони потом ста-
ли зватись Степовими. А Степ – тото від того, шо вда-
лі від села, а лісу там не було, а тіки поле, степ. То й 
назвали люди Красний Степ. А в самому селі є Отру-
би, Соболівка, Видумка, Завод, Село. Завод – бо був 
сахарний завод, Село – ну, бо там сільрада, кооперація 
[магазин]. Отруби – бо зразу то були хати подалі від 
села, як відрубані. Знаю тіки, шо Соболівку назвали 
так того, шо там колись першу хату построїв лісник 
пана, який ше колись давно тут сидів, а лісника того 
звали Соболь. То й і куток потом назвали Соболів-
кою. Перехресна – це польова дорога. Ми як були малі 
і пасли корів на стерні, то хоч і босі були, ноги здира-
ли до крові, а пасли, бо їсти всі хотіли. То Перехрес-
на була нам знаком до того, де ми в полі находимось. 
Одна дорога веде до цвинтара, друга до тракторного 
стану, третя до путі, а четверта до Жилового Берега. 
Перехресною назвали, бо то обичний перехрьосток, 
є  чотири дороги, шо розходяться на всі боки. Так і 
жінки, то в полі робили, називали, то всі знали, шо 
то Перехресна. Є ще в нас струмок, зветься Безімен-
ний – його ніхто не називав. То він остався без імені, 
то від того Безіменний. [Чи пам’ятаєте хутори, навко-
лишні поселення, яких сьогодні немає?] Як їхати на 
Турбів, то проїжаєш місце, яке ше й зара’ називається 

Ковальщиною. Кажут, там жили колись ковалі і про-
давали на все село залізні поробки. Но це давно було, 
де вони ділися, я не знаю. Може, село саме стало роби-
ти всьо, шо треба, а вони покинули ці місця і поїхали 
десь дальше. [Які назви мають струмки?] Жилів Бе-
рег – коло Ковальщини недалеко колись був невелич-
кий струмок, він то пропадав, то появлявся, а вокруг 
нього всігда комиші росли, осока. Ми там напували 
корів. А горати його не могли, бо земля страгла дуже, 
і тракторі провалювались. То весь той ярок звали Жи-
лів Беріг. Но потом же те болото висохло, поле начали 
горати, а назва так і осталась. Казали колись мама, шо 
жив там колись на тому беріжку Жила (фамілія така в 
чоловіка), то й назвали Жилів Беріг. [Чи мають назви 
ставки?] В нас й озеро є Вирок. Колись чула, шо на-
звали Вирком через те, шо там кілька джерел роблять 
вир, заворот, то звут озерце Вирком. А ті штучні ніх-
то і не називав  – [ставки] Перший, Другий, Третій... 
[Чи мають назви долини?] Я  чула тіки про одну до-
линку – кажуть «За Феською». То так і знай, що це те 
поле, яке без діла стоїть вже давно коло тракторного 
стану. А пішло це від того, шо ця земля була колись за 
Феськиною хатою. Тепер і Феськи нема, і хати нема... 
[Які яри, ярки є в селі?] Про яри на Ковальщині так 
і кажуть Ярки. Там всігда люди худобі косили пашу.

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

м. Козятин
Записала Н. Слободяник 2010 р.  

у м. Козятині Вінницької обл.  
від Слободяник Тетяни Михайлівни, 1960 р. н.,  

та Слободяника Івана Кіндратовича, 1924 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 85, 100)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи поділяється місто на окремі частини, які їхні на-
зви?] В  нас є мікрорайон ПРБ  – «Посьолок робочих 
бригад». Біла казарма – бо там під час війни була ка-
зарма. Циганський – там більше всього живуть цига-
ни. Поле – ше у [19]50–60-х роках мікрорайону не було, 
а  було поле. Вулиця Комсомольська по-народному 
називається Махнівкою, бо колись [село неподалік] 
Комсомольськ називався Махнівкою. [Чи мають назви 
ліси?] Є Іванковецький ліс – назва від того, шо сусіднє 
село Іванківці. Ше є Попів ліс. [Чи мають назви ставки 
у межах міста?] Ставків у нас багато. Є Інтернацький 
ставок, бо близько від школи-інтернату. Ще є Водо-
качка – колись з нього качали воду. Ставок є на ОРСі 
[Отдєл рабочєго снабжєнія]  – колись там була база 
ОРС, на ній видавали продукти. Є ще Перший, Другий 
[ставок], всього їх п’ять, на них так просто по номе-
ру кажуть. [Чи чули Ви про присілки, хутори навколо 
міста?] Колись був хутір Козачий Тин – зараз це [при-
легле до міста] село Козятин Козятинського району.

ЖИТЛО Підвалини. Фундамент. [Чи був фундамент у 
хаті?] Колись в старину без фундаменту робили, хо-
роші дубові стовпи і робили так. Одземок називаєть-
ся, од кореня йде одземок, і  його в землю, він довго 
стоїть. А потом вже почали строїти із фундаментом. 
Стіни. [З  чого раніше будували стіни хат?] Робили, 
в  основному, з  вальок. Сходилися сусіди і помагали 
місити з глини і соломи вальки. Це вже недавно, як 
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появився кірпіч, то почали з кірпіча строїти, глиняні 
хати обкладали кірпічом. Стеля. [Чи будували колись 
хати без стель?] Де сараї, клуні були, то там потолків 
не було. Ну, де худоба, то там не робили. Дах. [Чим ра-
ніше хати були покриті?] Колись більшість хатів були 
під соломою, ну, й очеретом крили. В основному, ко-
лись житня солома була, то жали вручну і робили кулі 
такі. Ну, зв’язували солому, а потом уже мастіра роби-
ли – два жмучки візьмуть, перев’яже соломою і пере-
крутить, і куль такий получається. І на криші делюки 
і, ну, такі рейки, і  за рейки прив’язували соломою ж 
тоже ці кулі. [Як робили гребінь на хаті?] Гребінь  – 
самий верх получався, прімерно тут зверху вроді 
така, як шапка получалася. Інтер’єр. [Яка була підло-
га?] А підлога – да земляна. З глиною земля, а потом 
пінькують, шоб гладенька була. Система опалення. 
[З чого будували піч?] Піч – з глини. А потом начали 
з кірпіча робити печі. Ну, робили заводи вогнеупор-
ний кірпіч, випалювали. А то – з глини. А грубка від 
печі всігда отдєльно була. Димарі аж наверх виводили. 
Я знаю, у бабуліної матері комін був сплетений із лози 
чи шо і обмазаний глиною. А біля печі в них була така 
лежанка, то там з хати дирка така виходила, і з неї ви-
ходив дим, а вже як перегоріло все, то її затуляли.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Яке місце вважали сприятливим для бу-
дівництва?] Добрим було місце на рівнині, біля води. 
Не хотіли строїтись, де колись була церква чи хата, 
яка згоріла, чи на гноярках. На тому місці, де мав бути 
будинок, сіяли жито: якшо воно росло гарне, то, зна-
чить, місце добре. Закладини. [Як обирали час для 
будівництва?] Починали строїти весною чи літом. 
У  четвер або п’ятницю починали закладати строй-
ку. Закладини починалися утром. Там, де приблизно 
мала бути піч, ставили стільчик, його застеляли руш-
ником, ложили хрест, хліб і сіль, чашку з водою. Глав-
ного майстра добре угощали, щоб він все правильно 
зробив. [Чи кидали щось під кути житла?] Монети, 
гроші мєлкі кидали під каждий кут житла. Зведення 
стелі. [Чи були якісь обряди, коли закладали сволок?] 
Як закладали сволок, то не можна було грюкати. Під 
«голову», ну, де сонце сходить, клали ладану кусочок, 
це щоб блискавка хату минала, а з другого боку клали 
гроші і сіль. Входини. [Кого першим впускали в нову 
хату?] Першим в хату пускали кота. В хату несли ікону 
з рушником, хліб і сіль, освячували хату. Гості, кого 
звали, на новосілля йшли з подарками: рідні несли по-
душки, перини, а сусіди – нову посуду, ножі, ложки, 
хліб, хто шо мав. Народні уявлення. [Які Ви знаєте 
обереги для хати?] Як обереги вішали в’язками часник 
і засушену траву біля вікон і дверей. Рушники тоже 
оберегами були. Віконця невеличкі були, і їх обвішу-
вали рушником, ікони так само.

с. Збараж
Записав Д. Сідлак 2010 р.  

у с. Збараж Козятинського р-ну Вінницької обл. 
 від Сідлака Олексія Герасимовича, 1943 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 61)

ЖИТЛО Стіни. [Протягом якого часу зводилося осе-
ля?] Починали з весни і до зіми входили в свою хату. 
Стіни, потолок, дах... У  ті роки строїлись всі: і сусі-
ди, і родичі. І тому і допомагали друг другу: сьогодні 

працювали у мене, завтра – у сусіда. А в селі почті всі 
щось то й вміли робити: хтось був плотником... І так 
по чучуть і строїлись. [З яких матеріалів хату будува-
ли?] Де ліс був, то з лісу строїлись, де не було лісу – то 
з глини, підручних матеріалів. Ну, у  Вінниці строї-
ли з глини – брали глину, солома, полова. Закладали 
стовпи, поміж стовпами делі, і  замішувалась глина 
з половою, глина, диль забивався. Робили з вальки 
хати – також глина з половою, заміс робився ногами, 
оставляли під вікна, під двері пройоми. Фундаментів 
раніше не було, в хату вносили суху глину, втрамбову-
вали зверху конячими кізяками, робили стяжку. І так 
само стіни з кізяка та глини мастили. Білити – білили 
білою глиною. Розводили на воді і білили. Дах. [З чого 
робили верх хати?] Дерев’яний верх. Соломою покри-
вали хати з жита, робили снопи, викидався верх, за-
бивався дошкою, і ці снопи кріпили до дошки і зверху 
теж прижимали дошкою. Двохскатний дах. Інтер’єр. 
[Які меблі були в хаті?] Вбудована була лавка по всій 
дліні хати, з дуба зроблина, шириною 60 см. Під по-
суду – стелажі. Стіл двигався, табуретки, скриня, тап-
чан – набитий матрац соломою. [Чим прикрашалося 
житло у будні і в свята?] Іконами, рушниками, подуш-
ками вишитими. Раніше на подушках не спали. Стіни 
розписували, а піч була біленька. Система опалення. 
При вході розташовували піч. Була піч і була груба. 
Піч палили раз у неділю, а грубу взимку кожен день. 
А також на вулиці була піч для літнього приготування 
хліба. Палили в печі деревом. Піч – це корміліца: і ді-
вчина колупала, коли виходила заміж, і  спали, і  їсти 
варили.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як колись вибирали місце для житла?] 
Наніч, де мали стояти стовпи для хати, викопували 
ями і в чотири ями ставили посудину з водою. По-
судину оставляли наніч: якщо за ніч у посудині збе-
режеться, знач’, гарне місце. А якщо води не буде, чи 
хтось її переверне, тоді говорилось, що потрібно тріш-
ки переставити хату – на метр вперед чи вбік. Зведен-
ня даху. [Які обряди справляли, коли завершували 
будівництво хати?] Побудувавши хату, ставили «квіт-
ку» на хату, майстрам давали рушник, буханець хліба. 
Входини. [Як святкували входини?] Брали стіл три 
хлопці і хазяїн по кутам, накритий стіл із обідом зано-
сили до хати. Перед тим запускали кота або півня. На-
родні уявлення. [Які хатні обереги знаєте?] Ікони, на 
Маковея ставили маківки, з писанки шкарлупа, вода 
свячена. [Чи можна вбивати павуків у хаті?] Павуків 
не можна вбивати.

с. Перемога
З польового щоденника Н. Андрійчук, записано 2009 р.  

у с. Перемога Козятинського р-ну Вінницької обл.  
від Шевчук Тамари Миколаївни, 1936 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 75)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Село офіційно здобуло назву Перемога 1945  року в 
честь перемоги, звільнення села від фашистів. До 
цього мало назву Вуйна. Називалося так тому, що 
спершу тут був хутір дядька Вуйка, згодом до нього 
приїхала рідня та й поселилися. [Які є народні назви 
кутків, вулиць, присілків?] Слобода – вулиця, на якій 
знаходиться на даний час лише 3  зруйновані будин-

КОЗЯТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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ки, проте в них ніхто не мешкає, знаходиться вона за 
селом. Але раніше там була слобода, яка налічувала 
34  будинки, проживали там поляки. [Як називають 
ставки у селі?] Гребильки  – народна назва ставка, 
отримав свою назву від побудованої греблі. Панський 
став  – ставок був викопаний паном Маряном, що 
мав неподалік свій маєток. Сільський  – ставок но-
сить назву тому, що знаходиться посеред села. Серед-
ній – ставок, розташований посередині між Панським 
ставком та Марковецьким ставком з сусіднього села 
Марківці. Млинковий – ставок носить назву тому, що 
раніше там був млин, проте на даний час цього ніх-
то не пам’ятає, де саме і коли саме. Качатник – ставок 
носить назву, так як знаходиться біля качатника. [Чи 
є довкола села місця, де раніше були хутори або інші 
поселення, яких нині вже немає?] Хутори дійсно були 
і дуже багато, половина зникла. А  на місцях меншої 
половини відбулася розбудова села, а  точніше, вони 
злились – Котів хутір, Бранків хутір, Панчуковий ху-
тір, Ткачуків хутір, Терешків хутір.

КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Гарячківка

Записала В. Дацюк 2011 р.  
у с. Гарячківка Крижопільського р-ну Вінницької обл.  

від Коваль (Кучковської) Ганни Іванівни, 1946 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 9. Спр. 40)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Знаю, говорили хлопці нам, шо 
назва Гарячківка пішла від того, шо в селі було таке 
місце, площа, де карали винних, їх там били шомпо-
лами, або, як кажуть, «сипали гарячих». А ше казали, 
шо назву сило получило від придорожньої корчми 
«Гарячок», де продавалися спиртові (гарячі, горілчані) 
напої. Такі придорожні корчми були на заїзді в кож-
не сило при дорозі, і  дуже часто сило називали так, 
як і корчму. Говорили ше, шо назва села походить від 
назви хвороби «гарячка», яка була поширена на цій 
території серед козаків, які, повертаючись додому з 
битви, спинялись на постій в цьому селі. [На скільки 
кутків поділене село?] Наше сило поділене на чотири 
великі кутки (Гуцолівка, Центр, Кезес, Яр) та Гуркало. 
Гуцолівка – східна частина сила, була названа через те, 
шо там на окраїні сила колись дуже давно посилився 
чоловік – Гуцул. Центр – є центр, центральна частина 
сила. От, Кезес появився недавно, у 1980 р., коли наш 
колгосп построїв велику споруду для чистки зерна та 
його зберігання. А Яром називається східна частина 
сила, бо люди живуть там, як в яру – між двох великих 
горбів. Назва Гуркало пішло від польового джерела. 
За легендою, колись у силі був пан. Він заставляв лю-
дей працювати так сильно, шо ті навіть і помирали. 
От люди найшли джерело, в якому була цілюща вода, 
яка додавала сил. Така чутка дойшла до самого пана, 
і він наказав слугам, шоб ті пішли вночі і забили дже-
рело старою вовною. Ті так і зробили. Але джерело 
продовжувало гуркотіти. І  гуркотіло воно все дужче 
і дужче, коли пан наказував його загатити. Навіть і 
зараз можна почути його гуркіт. [Розкажіть про ліс]. 
Є в нас ліс, який всі знають, як Кавків Яр. За старою 
легендою, колись на тих гобах посилився козак Кавка. 
Йому дали невелику кількість землі для господарства. 

Він насадив собі виликий садок, який поступово став 
великим лісом. А ше в нас є Зрубок –це маленька по-
садка. Вже після 90-х  років нашим вітіранам давали 
бисплатно одну метру дров на зиму. От наші хлопці, 
дядьки ходили туди зрубувати дерева і дали йому на-
зву Зрубок. [Чи є якісь присілки, що належать до на-
селеного пункту?] Да, є. Це, перше, Кавків Яр і друге – 
Одая. У Кавкім Яру жило дві сім’ї, а на Одаї, яка існує і 
зараз, населення складає лише тридцять хат, половина 
котрих пусті.

с. Дахталія
Записала В. Дацюк 2011 р.  

у с. Дахталія Крижопільського р-ну Вінницької обл.  
від Дацюка Василя, 1963 р. н.,  

та Логойди-Поліщук Раїни, 1941 р. н. 
 (ПАВК. Ф. 1. Оп. 9. Спр. 46, 47)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Раньше село називалося Трак-
талія, бо через село проходив трактовий шлях. Село 
раніше належало до Томашпільського району. [Які є 
народні назви кутків, вулиць, присілків у селі?] При-
леглий до села Дахталія посьолок Мар’янівка – це був 
один колгосп на них, сільрада, пошта, школа разом. 
Походження назви Мар’янівка – від того, що начебто 
був багатий поляк Мар’ян, і він як заснував цей при-
сілок, і в честь нього назвали Мар’янівка. [Чи є якісь 
кутки в селі?] Кутки є в селі. Керінщина – походить це 
від того, що на кутку жила баба Настасія Керінська, 
яка виливала яйця, до неї їздили з чужих сіл. Так і ку-
ток мав назву Керінщина. Другий куток села –Яр – має 
назву тому, що частина села в ярах, горбах. [Які назви 
мають річки та струмки, що протікають через село?] 
Протікає через село невеличка річка Ушіца. Бере вона 
початок із Кубової криниці, а  Кубова криниця нахо-
диться за селом. Раніше річка була многоводніша, а за-
раз води ріки зменшились. Раніше до ріки на Андрія 
дівчата ходили гадати на хлопців. [Які назви мають 
ставки довкола села?] Ставок є за селом, у ті частині 
села, яка називається Яр. Ставок не називається ніяк, 
просто кажуть: «Ставок на Яру». Ще за часів панства 
люди мали свої землі. Випадало, де кому попалося. 
Одному чоловікові земля випала рівна, а прилегла до 
неї ділянка була в яру, там цей чоловік на ім’я Федір 
косив траву для худоби, а сіяти – уже нічого не попа-
лося. Панів не стало, та ділянка так і залишилася, і до 
сьогодні жителі села як мають розмову, то говорять «у 
Федіному яру» чи «Федів яр». [Чи є у Вашому населе-
ному пункті або навколо нього місця, які шанують всі 
жителі?] У 1980 році розвалили церкву, вона стояла на 
високому широкому горбі у центрі села. На тому міс-
ці поставили пам’ятник солдату – де-то метрів 2 чи 
2,5, і  там біля того солдата стоїть плита з фаміліями 
воїнів села, яким не вдалося живими прийти на свою 
землю. У селі біля млина, і трішечки спускатися як до 
річки Ушіца, є джерело – воно без ніякої назви, нічим 
необгороджене. Це джерело цілюще, до нього бігають 
промивати очі, у кого є на очах ячмені, у кого на шкірі 
висипи. Ця вода помічна. [Чи є у селі чи в околицях 
криниці, джерела, кладовища, хрести, до яких колись 
ходили або ходять зараз, щоб викликати дощ?] За се-
лом є Кубова криниця, де бере початок ріка Ушіца. 
Коли довгий час немає дощу, люди з іншого села про-
сять батюшку, плотять йому гроші, і ще певчі ідуть до 
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криниці, моляться Богу, читають потрібні молитви 
для того, щоб викликати дощ. І дощ після цього йде. 
Потім влаштовують десь у чиїсь хаті обід. Другого 
способу викликання дощу немає. Як іде сильний дощ і 
лупе град, то на поріг ставлять коцюбу, щоб припини-
ти град. [Чи збереглись давні хрести в селі?] У нашій 
місцевості є старовинний хрест недалеко біля при-
сілка Мар’янівка. Наші бабусі розказували, що колись 
давно їхав на коні хлопець, на голові в нього була шап-
ка, він цією шапкою зацепився за гілля дерев, а  їхав 
на коні швидко, упав і вбився. А проходило це все на 
полі, раніше там були дерева, а зараз там дерев немає. 
Тіло хлопця похоронили на кладовищі, а на тому місці 
на полі біля дороги, як спускатися в населений пункт 
Мар’янівка, стоїть хрест. Там зробили на полі авто-
бусну зупинку, яка називається «Коло хреста». Люди, 
буває, часом ідуть пішки, бо часто немає автобуса, 
проходячи, хрестяться біля цього місця.

ЖИТЛО Призьба. [Яка була обмазка призьби?] Її під-
водили жовтою глиною квачиком, а пізніше зеленою 
краскою. Ще підводили синькою, вони були темно-го-
лубі. Стіни. [Як змащували стіни хат знадвору?] Сті-
ни хат білили білою глиною, ззаді хати (це – затилок) 
мастили жовтою глиною з малая [грудки] – його роз-
мочували. Лише недавно хати почали фарбувати в різ-
ні кольори та обкладати плиткою, «шубою». Інтер’єр. 
[Чим білили стіни хати зсередини?] Білили стіни хати 
і зсередини, і  знадвору глиною. Часто носили глину 
люди десь з Молдавії, Ямполя і продавали. А то люди 
їздили на ярмарок у сусіднє село і там купували. [Чим 
змазували долівку в хаті, сінях, коморі?] Змазували 
жовтою глиною. [Як змазували лежанку, припічок, 
запічок?] Це уже було за смаком хазяйки. Якщо була 
дуже чистьоха, то робила біле. А якщо у жінки було 
обмаль часу, вона собі підводила чуть жовтішою, 
особливо коло печі. Коменки були білі. Долівка була 
з жовтої глини і підводка з жовтої, а  стіни весь час 
були білими. [Що входило до набору хатніх меблів?] 
До набору хатніх меблів входили лавки, табурети, 
тапчани (кровать, збита з досок), дерев’яні крова-
ті, скрині. Були нас саморобні тумбочки із м. Одеси. 
Коли у 1917-му  році сім’я Скрипник переїжала, то 
вони привезли з собою тумбочку, сервант (у  ньому 
дверцята зі стіклом, а наверху два голуби), дерев’яну 
кровать (на ній бильця трохи виділені вирізкою), зер-
кало (біля нього дерев’яна виділка), мисник був ще, 
жердки. [Чим відрізнялися меблі у бідних і багатих?] 
У селі сильно аж такої заможної знаті не було. Виді-
лявся один панський наглядач  – прислуга Ладьо. То 
там розповідали, що у нього була лавка таким вишне-
вим кольором закрасяна, лавка була із дуба, по боках 
лавки були бильця – перила дуже гарно виділені. Кро-
ваті були кращі, дитяча люлька. Мав металевий неве-
личкий столик, унизу гарно виробляно як хрестовина. 
Стіл був дерев’яний, унизу ножки вироблені дуже гар-
но, крісло було сплетене з лози, де можна було сидіти 
і покачуватись. Були кращі тумбочки, скриня, софа. 
[Які елементи традиційних меблів залишилися в су-
часних хатах?] Коли зайти в селі у любу хату, там стоїть 
ще багато старого інтер’єру. Є лавки, табурети, скрині, 
ці ж жердки. Буває, що мебель з роками їсть шашель. 
Кому що з старовинної мебелі не подобається, її ви-
носять у хлів, там у неї ложать інструмент. [Чи побу-
тували у вашому селі килими?] Килими побутували у 

селі, їх купували у Молдавії. Килими не виготовляли 
цілими, а  робили половинками парата́рі [вузькі ки-
лимки під вікнами] і зшивали докупи. У кожній хаті 
не виготовлялися, бо кожна хата не мала верстату і не 
мала майстера. Виготовляли їх майстри, це –знання, 
яке передавалося одне від одного. Була така Гаврилюк 
Варвара Михайлівна, 1917 р. н., яка мала золоті руки 
і мала тяму робити все. [Які музичні інструменти по-
бутували в хатах?] У  хатах побутували такі музичні 
інструменти, як баян, скрипка, труби, балалайка. Ле-
жали інструменти у другій хаті (через сіни) на скрині, 
лаві, щоб не поломали діти, у кого були малі. [Чи були 
у кого-небудь самовари в селі?] Самовари були. Це 
Скрипник Горпина і Міхень привезли із м. Одеси, но 
він стояв у них у селі для красоти, а як жили в м. Одесі, 
то там вони ним користувалися. [Чи були грамофони, 
патефони тощо?] У Гаврилюк Варвари і Гаврилюк Гри-
гора був патіфон. Григір привіз його з фронту, він ле-
жав у другій хаті (через сіни), десь [19]53–54-ті роки. 
Но якось заліз через вікно у хату племінник і украв, 
тоді вікно вони заклали дерев’яною засовою (правда, 
темніше стало в хаті). [Де ставили ткацький верстат?] 
Хати були невеликі, верстат ставили у хаті, яку він за-
німав майже всю, а у потолкові була спеціальна дирка 
для верстата, там заложували одну із деталей.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів-
лі. [Де розміщували погріб?] Розміщували кожний 
по-різному, а  в основному,  – поближче до города, 
щоб легше носити мішки з урожаєм. [Чи споруджува-
ли над погребом катрагу?] Були катраги над погрібом 
і були одєльно. Вона накривалася і мала дверцята до 
входу. [Чи була якась різниця між погребом та льо-
хом?] А погріб і льох – це дві великі різниці, тому що 
льох – це яма для зберігання овочів, картоплі, а по-
гріб – це вже культурніша споруда, у якій крім овочів 
можна зберігати фрукти, консервацію, бульби квітів. 
Над льохом був трикутної форми дах, зроблений з 
деревини, покритий соломою, і ще зверху кидали ку-
курудзиння, прикладали граблями, вилами, щоб не 
злетіла солома, як був сильний вітер. Ця яма прикла-
далася такою лядою, як улазити, то треба було стави-
ти стільчик. [Де влаштовували обору?] Обори – якщо 
було велике подвір’я, то перед хлівами. А так – то у 
садку, десь біля кучі гною. Вигонили худобу літом, 
вона там була ціле літо, там її доїли, там були ясла. 
[Де розміщувався курник?] Курник міг знаходитися 
у тому приміщенні, де хліви, тільки робили на зиму 
курам дерев’яні плотно закриті двері, щоб туда не 
міг пролізти лис і тхір (це такі тварини, які полюбля-
ють курей). На літо робили двері з сєточки, це щоб 
курам не було так жарко. А були постройки [окремі 
курники] у селі – невеличка постройка, два вікенич-
ка, були дверцята вузенькі, щоб могти просунути 
сапу, шоб вигортати гній. Сама будова мала дерев’яні 
стіни і була обмащена з глини, хто в білий, а  хто в 
жовтий колір. Зверху над курничком було горище, 
там ложили черепки, щоб на паску красити яйця та 
інші предмети. Всередині курника були бантини  – 
кури вилазять на них і там ночують. Криша курника 
була з бляхи, шифера. [Де на садибі розташовували 
шопу?] В нас в селі шопа – вона могла розташовува-
тися біля ями з буряками, недалеко коло обори, біля 
літньої груби. В кожного хазяїна шопа розміщувалась 
по-різному. А були такі двори, що не мали шоп із-за 
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обмалю землі. [Який реманент зберігали в шопах?] 
Плуг, рало, борони, драпак, серпи, коси, граблі, вила, 
лопати, сапи, знаряддя віяння, у кого де стояли жор-
на. [Як обмазувались зовні і зсередини стіни госпо-
дарських споруд?] Хлів і курник всередині і знадво-
ру обкидали спочатку глиною з половою, коли вона 
висохла, тоді дощечкою загладжували – глиною з ко-
нячим гімняком. 1  відро гімняка і 1  відро глини це 
треба. Це треба, щоб постояло зо 3 дня, перетруїлося, 
а  тоді замастювали жовтою глиною. [Де розміщува-
лися сушарні?] Сушарні, в основному, розміщувалися 
у садку. Це викопувалась як яма, були сходи до ями 
зроблені з землі, ставили металеву решотку, на неї ви-
сипали грушки, сливки, яблука (нарізали колечками) 
і сушили. Сушарні були похожі до плити, унизу як 
у грубі, ставили пеньок, він давав жар, і так сушили 
фрукти. Як іде дощ, то щоб не натекло води, робили 
над сушарнею кришу, крили шіфером. Якщо не досу-
шилася фрукта, то щоб вона дійшла, ставили на сон-
це або в піч. [Коли почали будувати літні бані у дво-
рах?] Де-то в [19]20–30-х роках почали будувати бані. 
Вони являли собою окреме приміщення з плитою із 
вмурованим в неї казаном, де грілася вода, та самою 
банею – приміщенням з великими ночвами для мит-
тя. А  нині бані літні будують на дворі: з дерев’яних 
досок будують кабіну, зверху ставлять бак, вода на-
грівається на сонці, і так і миються. В бак ложили лій-
ку для поступання води. Літня кухня. [Коли в селі 
з’явилися літні кухні?] Десь у кінці [19]50-х років по-
чали з’являтися кухні. Кухні могли бути літніми (без 
груби), і кухні є такі, що є груба. Літні – це теперішні 
кухні, де балонний газ чи електрична плитка. Кухні 
мали одну кімнату, могла бути пристройка, веранда. 
У грубі міг бути вмурований котьол для нагрівання 
води. Могло стояти ліжко, міг стояти тапчан, збитий 
з досок), стіл стояв, біля нього лава, табурета, ослін, 
де стояло відро з водою і кварта. Поли були глиняні, 
могли бути покриті ліноліумом. Полиці були при-
криті фіранками. Криниця. [Як по селу розміщені 
криниці?] Криниці розміщені дуже по різному – є на 
подвір’ї, є  за хатами (між двома хатами), є  так, що 
коло вулиці, щоб удобно було всьому куткові брати 
воду. Вся криниця дерев’яна, корба дерев’яна, у  неї 
вставка металева і у ручці, де крутити метал, а держа-
ло для прокрутювання дерев’яне, вироблене на стан-
ку. Цебриння дерев’яне кругом. Криниці обложено 
камінчиками і обцементірувано. Всередині метрів 
8–9, а  може, більше обложено дрібненькими камін-
чиками. Дивишся і дивуєшся: люди були неграмотні, 
без шкільної освіти і які дива робили в колодязі. А су-
часні криниці роблять з кругів. Біля криниці стоїть 
жолуб. Є такі сучасні криниці – на них намальована 
жаба, комиші, гусак.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. [Чи 
були тут колись водяні млини?] У нас водяних млинів 
не було, а була у колгоспі ферма коров’яча, свинофер-
ма, там у корпус проводили воду, то це проведення во-
дяне називалося водокачка. [То який млин був у селі, 
де він розміщувався?] У селі недалеко від гаражів, де 
стояли колгоспні машини, стояв млин. У млині дерли 
дерть для корму тваринам і птиці. Дерли люди. При-
возили зимою на дитячих саночках, тягнули. Колгосп 
молов, то привозили на конях літом, підводою, зимою 
на дерев’яних санях. Мали люди жорна, терли гречку 

самі вручну. Колгосп мав на тоці свої жорна. Олійни-
ця. Була олійня у с. Нетребівка (Томашпільський ра-
йон), туда з села люди їхали, виписували з колгоспу 
коні, договорювалися на кутку 3–4  сім’ї і били олій. 
Як перед тим, як збити, його добре треба в решеті на 
дармої вивіяти від мишаків, від соняшникового листя. 
Получався добрий олій на макухах. Кузня. [Де розта-
шовувалася колгоспна кузня?] Кузня була розташова-
на на одному подвір’ї з будівельною бригадою. Працю-
вала вона, доки працював колгосп. Не стало колгоспу 
і кузні. Виробляли там для колгоспу потреби: це на 
тракторний стан деталі, для воза, вила, припони для 
худоби, гачки, куштури, хрести. Був покійний коваль 
Сидоров Іван, на нього так і казали Іван-Ковалик, він 
десь був з 1936–1937-го років. У кузні було розміщене 
горно, тобто відкрите вогнище, яке було з’єднано че-
рез сопло з ковальськими міхами. Крім горна, в кузні 
були: ковадло, точило, корито з водою для гартування 
та охолодження виробів.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Місце вибирали так, щоб на тому міс-
ці, де думається зводити нову хату, не було пожару, 
вбивств, де не вмирали діти, не було смітника, моча-
ру, де не росте бузина. Якщо хата раніше була мала, то 
другу хату треба обов’язково строїти більшу, щоб не 
уменшувалася сім’я, родина. [Як перевіряли, чи місце 
є добрим, чи поганим?] Щоб узнати, чи місце добре, 
чи погане, при зведенні будинку треба посіяти жито. 
Якщо жито взійшло, на цьому місці повинно взійти 
людське життя. І ще при виборі місця під хату дуже 
важливо, щоб воно було чистим – щоб родині було за-
тишно, не було сварок, щоб з цього місця більше не 
переселятися. Був звичай: на тому місці, де має бути 
нова оселя, по кутках клали хліб, дрібні монети. Якщо 
протягом ночі вони залишалися на місці, то тут мож-
на було ставити хату. Закладини. [Який час вибира-
ли для закладання житла?] Хату не можна будувати у 
свято, понеділок. Майстра повинні вибрати, щоб мав 
широкі руки і довгі пальці, мав гарну удачу, не матю-
кався, строїв дім з добрими думками, тоді і життя буде 
добре. Пора року – весна, осінь. Новий дім будували 
на новий місяць. [Що закладали під кути майбутнього 
житла?] Як залажували дом, ішла стройка, то у 4-х ву-
глах ставили гроші мідні і казали: «Хай в цьому домі 
буде дєнєжно!», листочок звіробоя: «Хай в цьому домі 
буде здоров’я!», ладан: «Хай в цьому домі буде свято!», 
шерсть: «Хай в цьому домі буде тепло і сухо!». Все це 
ставиться до сходу сонця.

с. Куниче
Записав В. Іванчишен 25 січня 2020 р.  

у м. Вінниці від Кравця Івана Григоровича, 1950 р. н., 
 родом із с. Куниче Крижопільського р-ну Вінницької обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[На які частини поділялося село Куниче колись?] Ко-
ротше, от як в нас село, в мене була вулиця Леніна – 
центральна. А ті старі, от як з Крижополя заїжджаєш, 
спускаєшся з гори, то тут цвинтар, а тут входи в за-
мок, там озеро, від турків ховались. Колись було го-
род Куна. А річка Куна, кун багато було цих [тварин]. 
З’їжджаєш до озера одна вулиця – це Мармурівка. За 
ставком  – Бегарівка. А  приєднувалась сюди Штани-
на до неї  – вулиця розходилась. І  моя вулиця пішла 
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за ставком направо  – Захарівка в мене була. Знаєш 
чого так вулиця називалась? Хто первий поселився на 
вулиці. Дід Захар поселився – і Захарівка. А туди ше 
одна вулиця на полі, а вже тут центр: магазини, кіно-
театр. А за ними – тракторний стан, пилорама (батько 
там робив), тік. Куниче  – село мальовниче. А  даль-
ше – село Шарапанівка. А коло мене моя вулиця за-
кінчається, і начинається Тростянецький район, село 
Китайгород. Оповіді та легенди. Там дальше направо 
на в’їзді є бетонний хрест. Це там Сокол упав, і то Со-
колівка назвали. Коротше був такий атаман, на нього 
казали Сокол. І там вони били чи з турками, чи з та-
тарами, і йому відрубали голову. І він сабльою рубав 
цих, і приїхав ше аж до того хреста і впав, і на тому 
місці зробили бетонний хрест. В  мене бабушка була 
[1]905  року, казала, шо там коло кладбища були по-
тайні ходи, і от люди тікали там, там ліс рядом. Туди 
там ходили під став, там під млин був, під всьо село 
був [хід потаємний]. Там виходила в замок дорога. 
В селі там був музей, там нагорі. [Чи ходили Ви таєм-
ними ходами?] Там була за ставком така стежка, люди 
переходили, шоб через ставок не обходити. Там бать-
ки цего Женьки жили на Мармурівці, аж за ставком 
там. Там зверху гора була, а  знизу  – Долина назива-
лась. Там така була стежка, дерева росли, там водичка 
і там, і  саме там, каже, одна відьма їх усіх і ловила і 
потом топила. [Чи були випадки смерті?] Да, то в того, 
каже, тільки рука держиться за очеретинку. Втоплена, 
видно вода ж прозрачна. Болото, трясовина. Стільки 
там людей погибло, то вже всі не ходили, обходили 
по греблі. Так йшли коло магазіну, коло старої школи. 
Там, де церква, не ходили навпряжки. 

ЖИТЛО Дах. В нього [у діда] хата, нігде в то время не 
було, накрита тернітом [етернітом  – покрівельни-
ми плитками]. Я  розбирав цю хату, гвозді дерев’яні, 
під конус, ні один не погнив. Дирочка і колик такий 
чотирохуголний, крокви всі дерев’яними гвоздями 
просвердлено, і  відти, і  відти забито. Інтер’єр. Пол 
дерев’яний був. Більше ста років хаті, і той пол [такий 
міцний був, що] ше постелив обору свиням. Кажуть, 
з жовтої якоїсь верби. А під полом був такий пісок, як 
мука, постелений. Бруски і пол ні разу не красений. 
В мене ж батько сільнєйший був по дереву. Без нічо-
го, ножом тобі зроби двері і вікна. [Чи виготовляв він 
меблі?] Всьо, шо ти хтів. Він не міряв. Він отако каже: 
«Якийсь шкафчик би...». Він подивився – і всьо, і та-
кий размєр, як треба. [Де він працював?] Майстерня 
була в колгоспі. А дома станочок був. Все рубанком, 
ше станків не було. Доска тако, як станком стружена, 
і  під стікло ці прорєзи. Всьо вручну робив. Дєд мав 
свій вітряк з тої сторони, на полі нагорі. Всі звозили 
туди, він молов.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Що розповідали в селі про відьом?] Мій дід 
розказував, але це не з ним, каже: «Йду, а вона коло 
воза стоїть, шкіриться!». Я витягую пістоль, обойму в 
нюю всадив. Вона засміялась, за корч – і пішла. А доки 
в магазин, вона йде, здоровається зі мною. Вдень жила 
собі, як в хаті, а вечір настає – і хімічи собі своє. Були 
відьми. Одна, розказували, на [кутку] Штанині жила. 
Довго не могла вмерти. Хати ж були сніпками накри-
ті, то вилазили на хату, знімали два сніпки, ломом 
пробивали, і  лиш тоді вона вмерла. Але вночі таке 
робилось?! Сусіди не знали, шо робиться  – корови 

від’язувались, обору лишили на колодці, а свині всьо 
равно потікали. То були такі відьми. [Чи ходили мо-
литися до криниць, коли не було дощу?] То нанімали 
батюшку і йшли до кирниці. Приходили, [священник] 
витягував відро води з кирниці, шось там молились, 
шось там читали. Як ше не було дощу, то утопленики 
не ховали так, як зара, колись. В мене дід був, він там 
від Китайгорода держав садки. То мої поля, ну, його 
були. Прийшла ця совєтська власть, з  цею звєздою 
на лбу, і  забрала все. Забрала в нього шось шестеро 
коней, четверо волів. І каже, такий врожай, а до діда 
приходи цей забирати врожай, і гроза така. Як начав 
такий дощ лити. І  цей предсєдатєль: «Я  чув, шо ви 
можете помогти?!». Каже: «Вези мене на поле!». Це ж, 
пшениця така, жнива, згниє всьо. Тоді ж вручну ко-
сили, ціпом цим лупили. І вивозять діда, тоді бричка 
така, одноконка. Вивозять діда, він бере дві палиці, на 
поле наперехрест ставе, на коліна стає, і як начало на 
небі там. І шось там говоре. Начало на небі блискати, 
таке-го всьо, в сєкунду вжух, і сонце пішло. Остано-
вив дощ. То той дав йому шось відра хліба, чи шо там.

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

м. Липовець
Записала В. Валігурська 2010 р.  

у м. Липівці Вінницької обл.  
від Валігурського Михайла Миколайовича, 1969 р. н.,  

та Клименко Віри Дмитрівни, 1953 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 10. Спр. 94)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які є народні назви кутків, історичних частин міста 
Липовця?] Ну, є 4 таких мікрорайони, можна сказати, 
це: Гайсин, Скакунка, Березівка і Кам’янка. Ну, пер-
ше Гайсин – так залишилося від старої назви Айсин. 
А  другий  – Скакунка, розположений на річці Ска-
кунка. Третій  – Березівка  – там стояли, в  цему селі, 
березові гаї. Четвертий  – Кам’янка  – може, від того, 
шо там був кам’яний кар’єр колись, і так пішла назва 
Кам’янка. [Як називаються ставки?] В нас по річці Соб 
є кілька ставків. Перший – це Уворовський ставок від 
«Управління водних ресурсів». Другий – Загородній, 
бо розташований за городами, в кінці городів. Третій 
ставок рибного господарства, так і називається – Риб-
хоз. А четвертий ставок – Гес – після [Другої світової] 
війни там колись ГЕС була. [Чи мають особливі назви 
поля довкола міста?] Особих полів є два: одне Зірка, 
друге Рутка. Зірка  – в  народі пішло, бо доставили 
пам’ятник у вигляді зірки металевої, під час війни там 
велике побоїще було.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Які були меблі в хаті?] Шкафи то-
чені, з  дерева. Комоди з шухлядами. Скриня  – пря-
мокутна, різьблена. Стіл  – квадратної форми. Лавка, 
постіль. [Які були ліжка?] Робили з дубу ножки, за-
мість матрасів – соломи, доски. Були табуретки, біля 
них сідали і їли, всі з однієї миски. Були квадратної 
форми. Стояли посеред хати. Стільчики під лавку хо-
вали. Ослони стояли під вікнами, де не було лавки. 
[Якою була колиска?] Прямокутна, на декілька кілків. 
Знаходилась при вхідних дверях, на стіні, з верболо-
зу. Овальної форми. Кріпилась кручком біля жердки, 
щоб мати могла колисати.

ЛИПОВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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36 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце для будівництва 
хати?] Вибирали на горбочку, на підсонні, бажано, 
щоб двері були на полуднє. Щоб не на старій будівлі, 
щоб не на «скапенах», щоб з хати нічого не виходило, 
щоб не скапувало все нажите добро. [Яке місце вважа-
ли добрим, яке поганим?] Щоб хата на межі не була, 
на «скапенах», щоб сусіди були добрі, щоб місцевість 
не була дуже болотяниста. Закладини. [Як вибирали 
час для початку будівництва?] Ми починали строїтись 
весною, бо вже великий день, є коли робити. З поне-
ділка ніхто не починав, а починали з вівторка. На пер-
ший камінь ставили хліб, бутилу водки, і пригощали 
тих, хто йде вулицею. Викопали підбудову, бутували 
чи каменьом, чи піском, кидали гроші, щоб діти ве-
лись. Під кутки закидали гроші. Хазяйка виходила і 
благословляла, камінці поливали свяченою водою. 
Зведення стелі. [Як закладали на хату сволок?] Зби-
рали чоловіків, бо сволок тяжкий, і  коли вже стіни 
були зроблені, тоді його висаджували. А  перед тим 
вирізблювали хрест і дату. Ще покривали лаком, як 
хотіли. Цим керував хазяїн хати. Входини. [Чи роби-
ли гостину, коли в нову хату переходили?] Коли закін-
чили будувати, це було на осінь, коли вже в людей є 
все на городах, запрошували людей, які будували хату, 
сусідів, родичів.

смт Турбів
Записала В. Березюк 2009 р.  

у смт Турбів Липовецького р-ну Вінницької обл.  
від Трошук Віри Семенівни, 1946 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Говорять, що в часи великих морозів та снігопадів, 
тут було дуже важко проїхати, це викликало багато 
турбот, звідси і назва  – Турбів. Також говорять, що 
колись у нашій місцевості водилося багато турів, і се-
лище спочатку мало назву Турів, а  згодом отримало 
назву Турбів. [Які є народні назви кутків, вулиць, при-
сілків Вашого населеного пункту?] Ращина – назвали 
так через болітну місцевість; Лісок – місцевість лісова 
(сосни), ліс тягнувся від Ращини до села Прилука. Бо-
лото – ця місцевість кругом обмивалася водою, ніби 
всередині створюючи болото. Кут  – місцевість схо-
дилася в кут Москалівка  – так назвали через те, що 
на цій місцевості москалі видавали садиби мобілізо-
ваним солдатам. Стара Церква – колись там була по-
будована маленька дерев’яна церква. Ковалі – вулиця, 
де проживали цілі роди ковалів. Петровщина  – жив 
заможний пан Петровський, який здавав в оренду 
свої землі. Шляхетчина  – проживала шляхта, зараз 
її називають Пролетарською, так як там, за радян-
ських часів проживали пролетарі. Загайпіль – людям 
давалися землі, ті, що за гаєм. [Чи використовуються 
народні назви частин поселення?] До цього часу збе-
реглися назви Лісок, Пролетарська, Петровщина, Кут, 
Болото. [Які є річки, струмки?] Через наш населений 
пункт протікає річка Деснянка, а також є внутрішня 
маленька річечка Вільшанка. [Є довкола місця, де ра-
ніше були хутори, або інші населені пункти, які нині 
не існують?] Після реформи 1861  року у поселення 
починають виникати хутори  – Хутори Юкишів та 
Хурахурів, де проживали цілі роди. Але найбільшим 
був хутір Загайпіль, у  якому на даний момент про-
живає лише одна людина – Ганна Іванівна Ковальчук.. 

Так він називається через те, що там люди купували 
землі, оброюляли поля, ті, що за гаєм. Тут проживали 
Августовські, Кузнярські, Скепські. У роки війни цей 
хутір був центром партизанської війни Турбівсько-
го народу. [Чи замінюються старі топонімічні назви 
новими, сучасними?] Деякі назви існують до нашого 
часу, а деякі забувається, наприклад, колись ліс, який 
належить Турбівському лісництву називався Капітан-
щина, через те, що належав колись капітану дальнього 
плавання Деонісію Єйсмонту, а зараз він немає ніякої 
назви. [Чи є місця, які шанують жителі?] Шановани-
ми місцями є місце старої церкви, а також місця двох 
церков – Московського та Києвського патріархату.

ЖИТЛО Планування. [Як обирали місце для хати?] На 
підвищеному місці, щоб вікна виходили на південь. 
Стіни. [Які матеріали використовувалися? Де їх до-
бували?] Глина, солома, дерево, вапно, цегла (рідко). 
Інтер’єр. [Як оздоблювали житло, чим прикрашали 
в будні і свята?] Розписувалася піч, малювалися пів-
ники, квіти, птахи. Хата підводилася кольоровою гли-
ною. [Де висіли рушники?] На гобразах, були рушни-
ки полотняні в полосочку: чорну та червону. Рушники 
використовували для дому, на похоронах, їх давали 
старостам. [Де розташовувалася у хаті піч?] Піч пови-
нна бути у кутку на тильній стороні, зразу біля порога.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які гос-
подарські будівлі стояли у дворі?] Клуня, стодола, 
дерев’яні хліви, вівчарня.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Майстер чекав, щоб побачити щось хороше, 
тоді сокирою вдаряв по сволоку. Входини. [Як святку-
валися входини?] Першим входив чоловік, і вносили 
за ним стіл накритий, на якому був хліб. Стіл вносили 
удвох. Пускали кота.

с. Хороша
Записала К. Муравська 2016 р.  

у с. Хороша Липовецького р-ну Вінницької обл.  
від Свинара Леоніда Климовича, 1938 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 10. Спр. 120)

ЖИТЛО Бач, багато помінялося, я там жив, коло озира, 
де зара Лиса, і батьки там мої жили, а як вже жинився, 
тут купили хату і тут построїли свою хату. Хтіли, ка-
нєшно, дєд покойний, Нестир хтів, шоб ми там стро-
їлися, там, де той кусок від Вітьки, то Вітька диржав 
йиго, потом вони купили, дєд купив у Вітьки. А  там 
було: «Давайте ми купим хату, цей кусок в Вітьки, і тут 
строїтися!». Я щось подумав-подумав, і кажу до дєда і 
до покойної Наді кажу: «Давай ни будем там строїтись, 
давай купим лучи десь подальше». І там хтіли, там шоб 
я строївся, коло батьків моїх, там, тут де це, де зара’ 
як, де Вєрку забив ток на заводі. Знаєш Вєрку цю, як її 
цей Микола, це Миколи тоже нима... Ну, осьо дивись, 
Прокоп і між, коло ваших родичів, ну, де осьо, де ця 
Лєна живе, Прокоп, і  тут ця третя хата, а четверта – 
вже родичі Васіні, то там. Я там тоже не захтів строї-
тися. А тут десь чи це дід почув, чи це шо, сказали, шо 
тут продає цей участок, а він, його жінка робила в депо 
туто бугалтером, чи старшим бугалтером, чимись вона 
там робила, а він тоже, машиністом там робив, стар-
шим машиністом, іше паравозики ці бігали малі. Ну, 
ми цього, це як взнав тай пішов, кажу до дєда покойно-
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го: «Пішли, будем питатися: чи продає, чи не продає?». 
Ми прийшли, і він сказав: «Да, продаю!». І ми купили, 
тай так строїлись тут. Фундамент. [Як розпочали бу-
дівництво на новому місці?] Тут ни було нічого, тіки 
це під, де це тут під лєтню кухню, це був маленький 
там підмурочок. І  так начав я це всьо ліпити своїми 
руками, чириз то й ці руки так болят. Це ж всьо сво-
їми руками я робив. Короче говоря, з  підмурка я як 
начав цего ліпити камінцями... Це ж муляр, вчився на 
муляра. Ше не хватало тоді камінців, покойного бать-
ка Лялько Артем туто на каміні, били каміня колись, 
каміня колись, ни тіки він один, гопшім, багато били, 
багато. Грубе було. То він набив там каміня і це взяв це 
на хату, то я підмурка зробив. Ніс – не хватало. То по-
койний дєд, якраз кар’єр почав строїтись, «сошу» цю 
строїли до Гущинець, то дєд десь бігав туди, привіз ма-
шину. Стіни. А ше ізвісті була яма тут, як я купив цей 
[наділ]. А  тут колись покойний Зоза, він тоже почав 
хату строїти. А він в колгоспі бригадіром був, то по-
чав строїти хату, і найняв якогось чоловіка, ну, я знаю 
його, він янівський, то щити в нього були, і він бив цю 
хату, вибив він з шлаку хату. Та й як я побачив, та й 
давай його просити: «Позичити мині щити, хай я собі 
виб’ю?». То я це тоже взяв ці щити, побачив, як це воно 
робиця, і давай бити хату, ці толоки робити. Скіки – 
4 рази робив, 4 рази виставляв ці щити, вибили. Дах. 
А тоді вже начали верх робити. Верх я не робив, бо я по 
дериві – нє. Зробили мені верха, наняли, покрили тоді 
чирипицьою, крив тоже я сам. Бо покойний Іван Наді 
мої, систри, шо це я жив на Покасівці, а вони в Слобід-
ці, він собі крив хату чирипицьою та й прийшов, мені 
показав, і я собі покрив. Потом дальше, ну, вже про-
жили трохи, поли сам стилив, правда, вікна вже, двері 
ті робили, нанімали, а  поли тоже я сам стилив, всьо 
цим рубаночком. Тоді не було цього елєктрофуганка, 
як зараз. Зара’ харашо. Ну, шо, пожили трохи, чири-
пиця – то вітер тоді, буран, як тоже буран як зірвався 
тоді, вітрисько таке, почало перебирати тою черепи-
цьою, так скинуло нижній рад с того причілка. А тут 
я виліз на горище, тут Надя покойна кричить: «Злізь, 
бо ше завалит, заб’є!». А воно як картами цею чири-
пицьою [перебирає], і це на цьому кінчилось. Но це, 
правда, я полатав, задєлав, ше там скіка [запасних че-
репиць] осталось. Потом шо – перекривати треба, бо 
шо ж, каждий раз ця чирипиця буде... Перекрили бля-
хою. А потом вже й зара’ бляха ця низом гниє, я бачу. 
Воно в сосєдки бляха раньше, та раньше нас, а низом 
не гниє, а це низом обгниває ця бляха, треба вже знов 
перекривати шихвером. Не знаю коли, но вже в плані. 
Питав того [майстра], шо туто в Володьки робив, то 
казав: «Я перекрию!». Тіки казав: «Не знаю, пока чи-
кайти, може, я десь в отпуску буду. Я на роботі, то не 
маю часу!». Та й таке, та й вже зараз буде.

с. Ясенки
Записала О. Тарасюк 2009 р.  

у с. Ясенки Липовецького р-ну Вінницької обл.  
від Тарасюк Феодосії Федорівни, 1941 р. н. 

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 10. Спр. 67, 71, 72)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому село має таку назву?] Було багато ясенів чи на 
дорозі, чи... То вийшло наше село Ясенки. [Які старі та 
нові назви вулиць у селі?] Вулиця сільська – це недав-
но її переіменували на Першотравневу, а то була Каті-

горія. Так названа була, бо: «Куди йдеш?». – «На Каті-
горію!» А то до коопирації [магазину]. А наша ця ву-
лиця була Басарабія. Тако вони колись [називалися], 
шо я пам’ятаю. [Як називають річки, струмки в селі?] 
Наша ця річка, шо іде від Пьондика до ставу, назива-
ється, вроді, Кам’янка. Оце така річечка в березі. Село 
наше розташоване на дві половині: від їдної половини 
до шляху – це по той бік річки, і по цей бік річки – ця 
друга половина. Від Пьондика є джерело, шо ставочок 
був. Там дід Сашко так найшов, звідти тягнув снара-
ди, лапчасті, німецький танк в драговині застраг. [Чи 
існували хутори коло села?] Да. Є  Жуківський хутір 
їден. [Чи мають назви рови і долини?] Козловський 
рів – є такий тоже, або Ливада. Я там жила, коли була 
маленькою з дідуньом і бабуньою. Там воно вроді як 
став, як долина якась була, а потім вона вже замули-
лась. А на Вахнівщині сюди – то колись сіна ходили 
косити. Там такі, як то виямки. То так дуже ожини ба-
гато, всь ровно, як встеляні ці долини були. В нас село 
рівне, це туто трушко ше, де Гойова долина.

ЖИТЛО Планування. [На скільки кімнат раніше розді-
ляли хату?] Розділили на дві комнати і комору, і сіни. 
Фундамент. [З  чого починали будівництво хати?] 
Вперед – то робили це кам’яний підмурок. Оце в нас 
дето чорним підведено, то це було того цементу. Ну, 
там в кого було вапно, то вапно добавляють. А камін-
ці, то купляли на кар’єрах, привозили машинами. І за 
машину там великі гроші платили. Кожна машина, 
а машин було треба з 10, дуже багато грошей. Вперід 
це дідуньо Федько зробив сам цей підмурок. Стіни. 
Колись на стовпах робили, той, цю хату, а  в нас не 
було тих стовпів, а ті’ки глина. Ну, то я ше з покійним 
батьком копали ями отам за цвинтаром, на всю хату 
накопали глини. Після того завозили її і фурами, ма-
шинами, хто чим бачив, звідти перевозили сюди. Коло 
хати було таке подвір’я. На подвір’ї висипали цю купу 
велику. Потім з неї робили вальки. Робили толоку. Ну, 
кожна просила людей на цю толоку, шоб помогли мені 
робити ці вальки. Замісили кіньми цего всього, а по-
тім люди приходили, роблять отакі з соломи і глини 
ці вальки. [Руками?] Да, руками. Отака купа глини, 
і це руками береш, набираєш в жмені цеї глини, потім 
ше руками замісюєш кожного валька в цю глину, а по-
тім ложе цего валька назад і опять так начинає. Ну, 
то так кожна жінка вальків зо триста зробить. І кожна 
це так жінка доходи аж до кінця, та звідти йде, а  та 
звідти, і цю толоку всю вимісюють на ці вальки. Мерва 
так була, половка якась гнила, глина і солома. Більше 
нічого туди не кидали. А  потім того старались, шоб 
воно не засохло дуже, то й скоренько на другий день 
берут людей ззивають, роблять ці вальки. От, зробили 
ці вальки. На цей підмурок начали мурувати вальки 
ті, шо це люди поробили. А їх тоді накривають соло-
мою, шоб вони не засихали. І дідуньо сам тоже муляр 
був такий путній – сам від себе навчився ці хати му-
рувати. То собі це він змурував був і по селі всім. А як 
вже почав мурувати цю хату, то вже стовпів не було, 
а це треба було всплошну цими вальками. Це ширина 
на пів метра валька, і  він так їх плів, як то косичку 
плитут. Це треба було сплести, як дівчині косичку. 
Цей валочок їден, валочок другий посередині, і  тре-
тій збоку, то виходи півметра. А потім він так складає 
докупи ці вальки, потім тягне далі. Зразу мурував по 
вікна, оце низом. Потім зо дві неділі давав йому, шоб 

ЛИПОВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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висох, накривали, шоб дощ його не замочив, якимись 
толями. Після того знов берем, йдем з дідом копати 
цю глину, возимо. То три рази робили цю толоку, замі-
си. На вальки – то робили таку трохи з земльою, і руда 
[глина] була. А на накид – то саму останню [глину] в 
тих ямах, жовтеньку таку, вибирали без камінчиків. 
А накидали, то пісок купляли в кар’єрі в Жураві. На-
кидали: глина і пісок, і полова. Так і підкидали, і стіни 
такі гладенькі були. А потім то ше треба гладити. Тре-
ба глину саму лучу, пісок і кізяки. Колись були коні, то 
ходили так ночою, збирали ці кізяки, а їх треба тоже з 
підводу. І замісювали цю глину, і по цих стінах начина-
ли ми гладити. Треба, шоб добре вона висохла, треба 
каламарити глину і пісок. Пісок не цей дрібненький, 
а такий, шо то посуду роблять, грубший він, річковий. 
І добавляли до глини. А білу глину треба було їхати 
копати в Зозів. То це глину білу розколотюєм і пісок 
грубий. І після того щітками такими з проса по ці сті-
ні в їдну сторону мастимо цею глиною – каламаримо. 
Воно виходе таке, як то бархатне. Ну, а після того тре-
ба помастити простою глиною без піску. Стеля. Ну, 
потім вже верх роблять, тоже не було ні ломаків, нігде 
нічого, то дідуньо робили на пилорамі і возили то з 
Вербівки цего лісу. То ми ходили і купляли. І там діду-
ньо як вже ріже, то там йому як платили, дадуть якого 
балка. А то колись в колгосп завезли цей ліс, тоже бал-
ки. То ми так назбирали цих балок, сволоки такі. Бал-
ків з 10 треба було. А тут треба було чернюки робити. 
Брали з верби бровна і кололи його кілками. Вони такі 
рівненькі виходили, як то рейки метрові. І ці балки, 
вони великі, колись клали такі зарубки, шоб ці черню-
ки влазили туди. Так воно вийшло – цей сволок такий 
маленький. Закладали, це всьо дернували, а потім мі-
сили опять цей заміс, робили вальки і зверха на горі 
на ці чернюки клали вальки. Закладали, затоптували, 
шоб він не просочився, а  тут, де дуже виліз цей ва-
льок, підштовхували, шоб він був рівненький. Дах. 
Верх робили ми тоже – ції крокви з сосни, рейки там. 
А кришу дідуньо зробив на свою хату, собі черепицю 
в Лозоваті на станку. А ми стали, то нема чим роби-
ти, то я певне, і  собі буду робити. Ми три роки ста-
вили цю хатину, з 1959-го по 1961-й роки, то я це ту 
черепицю так робила сама. Пісок, цемент і вапно, і це 
такий станок був. Зробили шось до тисячі цеї черепи-
ці, накрили цю хату. А колись було всьо під соломою. 
Ну, стара хата  – то весь час була накрита соломою. 
Інтер’єр. [Де розмістили піч у старій хаті?] Піч була 
тут, а посередині дєд робив нам грубу. Від цеї груби 
такий був лежак поперек, а тут була піч. Тут були такі 
«челюсті», а я сажала хліб, а на печі була дирка. А коло 
печі була лежанка довга, де припік – то ше плита була. 
А  там вже була комора  – тут всьо ми клали, і  мука, 
і  зерно, яке було. А  сіни  – то ходили так через сіни, 
дюра була на гору, стояла драбина, і на гору виносили 
полову, сіно. [Які були меблі в хаті?] Колись були такі 
тапчани дерев’яні, з досок зроблені. Лавки були, мис-
ник тако в дверах, скриня здорова, стіл. Скриня була з 
малесеньким замочком. [Як прикрашали хату в будні 
і свята?] Підводили, колись була земля, і це рімненько 
червною глиною підводили такий поясочок. Тут була 
біла стіна, а землю такою рудою глиною замастювали. 
А на стінах були гобрази і карточки. І на цих карто-
чках і гобразах на кожному рушник вишитий пови-
нен бути. І стіни оздоблені рушниками, а на рушнику 
робили такі плетяні букетики з стружки.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як колись вибирали місце під хату?] Дєд 
тоді нас виводив всіх, то нам так казали, шо від межі 
три метри. В нас вийшов дідуньо, і цих злих духів не 
понімав, а вийшов сюди, оце не хтіли більше від межі 
три метри, від сусідів не було. І  на цільнику, тут не 
було нічо’, ніяких ні ямів, горбів. [Чи сипали щось на 
місці, де має бути хата?] В нас жита цего сипали, хрес-
ти ставили по вуглах і ставили підмурок. Календарна 
та родинна обрядовість. Прибираються до Зелених 
свят. Миют і стірают, і  всьо це треба прибрати його 
так, як положено. А після того зілля є таке, як це воно, 
аїр, либонь, рвут це листя і застеляють підлогу. То рва-
ли це зелене листя і встромлювали в стріхи, кругом 
робили зелене. В нас тільки прикрашают хати. Засте-
ляють підлогу, хто має це зілля. Колись дідуньо покій-
ний, то їхав по це зілля аж в Вахнівку, на ставу є таке. 
Встромлювали в піддашки, а на воротях не ставили.

ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Багринівці

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  
у с. Багринівці Літинського р-ну Вінницької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1880  року Яворської. План 
будівлі складається з «хати»; сіней (в яких відгородже-
на кладовочка), сарайчика. Призьба. Навколо «хати» 
збереглася дощана, обмащена глиною призьба. Стіни. 
Стіни «хати» зроблені «в зруб» з залишком, а стіни сі-
ней та сарая «складяні». Вони обмащені глиною та по-
білені. Стеля. Стеля в хаті спирається на поздовжній 
сволок та верхній вінець зрубу стін. Стеля дощана – 
дошки впритул, а  зверху глиняна обмазка. В  сінях, 
кладовці, сараї  – стеля відсутня. Дах. Дах 4-схилий, 
критий соломою. З боку причілка покрівля має досить 
розвинений звис, який підтримується консольними 
випусками 2-х верхніх вінців зрубу поздовжніх стін і 
двома стовпчиками по кутках. Крокви даху врубані у 
верхній вінець зрубу стін. Інтер’єр. Вікон в хаті троє: 
причілкові – на 4 шибки, а чільне – на 3 шибки. Долів-
ка скрізь глинобитна. Комин плетений та обмазаний. 
В  інтер’єрі збереглася стара піч, лава на дерев’яних 
стовпчиках, на поздовжньому сволоці (22 см завтовш-
ки) – різьблений хрест і дата будівництва: «1880 рік». 
Розміри дверей – 110×170 см.

Хата Яворської. 1880 р.   
с. Багринівці Літинського р-ну Вінницької обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Багринівці Літинського р-ну Вінницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Безносюк  Я. Тип плану 
«хата + сіни + комора» з причепою біля комори. Будів-
ля стоїть причілком до вулиці на ділянці, яка навколо 
хати має різну висоту, на рівні причілку найбільшу, а на 
рівні сіней висота зовсім зникає. Підвалини. Нижній 
вінець зрубу «хати» товщий за інші і має довші залиш-
ки по кутах «хати» – це підвалини. Стіни. Стіни «хати» 
зроблені «в зруб» в залишками, а  інших приміщень – 
«в  шули». Вони обмащені зовні та зсередини і побі-
лені. Дах. Дах 4-схилий, критий соломою. Інтер’єр. 
В інтер’єрі – цікава піч з аркою, старі мисник і лава.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  
у с. Багринівці Літинського р-ну Вінницької обл. 

 за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Захаревич О. М. Тип плану 
«хата + сіни + комора». В сінях відгороджено чулан. 
Стіни. Стіни «хати»  – «в  зруб», інших приміщень  – 
«в шули». Стеля. В «хаті» – поздовжній сволок. Дах. 
З  обох торців хата має розвинені піддашки, один з 
яких (причілковий) частково забудований. Інтер’єр. 
У хаті 3 вікна на 4 шибки (перероблені). В інтер’єрі – 
цікава стара піч з митими припічками та полицею; 
жердка, лави на стовпчиках, стілець, кровать.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір Захаревич О. М. 
має прямокутне окреслення в плані. Хата розташова-
на торцем відносно вулиці з відступкою біля 6 м від 
неї. Господарські будівлі. Стайня розташована про-
ти «хати» трохи навскіс і торцем виходить на вулицю, 
а льошник – проти комори. Між льошником і стайнею 
маленький дворик – 460×480 см. Огорожа. Двір від-
городжений від городу огорожею, яка ніби продовжує 
лінію зачілку хати. В цій огорожі є ворота та хвіртка, 
розташовані проти головних воріт та хвіртки садиби.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р. 
 у с. Багринівці Літинського р-ну Вінницької обл. 

 за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1890 року Гуренко М. П. За 
типом плану «хата + сіни + хатина», у сінях відгоро-
джений прибік. Призьба. Зараз призьба збереглася 
частково, а раніше була навколо всієї хати. Стіни. Сті-
ни «хати» –»в зруб», а «хатини» та сіней – «в стовпах». 

Хата Я. Безносюк  
с. Багринівці Літинського р-ну Вінницької обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Піч у хаті Я. Безносюк  
с. Багринівці Літинського р-ну Вінницької обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Піч у хаті М. П. Гуренко. 1890 р.  
с. Багринівці Літинського р-ну Вінницької обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Мисник у хаті О. М. Захаревич 
с. Багринівці Літинського р-ну 

Вінницької обл.  
1972 р. Рисунок З. Гудченко

ЛІТИНСЬКИЙ  РАЙОН
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Стеля. В «хаті» й «хатині» дощана стеля підтримуєть-
ся поздовжніми сволоками, а в сінях стелі немає. Дах. 
З торців хата має піддашки, частково зашиті пізніми 
прибудовами. Система опалення. В  сінях влашто-
ваний комин, знизу відкритий, куди дим виходить з 
«хати» через дві кагли, а з «хатини» – через лежак, що 
йде по верху стіни прибіку до комину.

с. Бірків
Записала О. Зайцева 2005 р.  

у с. Бірків Літинського р-ну Вінницької обл. 
 від Кротюка Петра Степановича, 1948 р. н., 

 та Войтко Марії Абрамівни, 1935 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 11. Спр. 37)

ЖИТЛО Інтер’єр. [Які були меблі у хатах?] Лава, стіл, 
скриня, мисник. Лава була під вкіном передньої стіни. 
Мисник у кухні був з правого боку від печі на стіні, 
ближче до дверей. А  як не було кухні, то з правого 
боку дверей. [Чи була колиска в хаті?] Була, з  лози. 
Вішалась так: в стелі продовбувалась дирочка, туда 
просувався мотузочок, на якому трималась колиска, 
і чіплявся до дошки, яку клали на чердаку, з другого 
боку дирочки.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Хто першим входив у хату?] Першим в хату пускали 
кота, потім хазяїн осипає хату зерном, свяченим ма-
ком і мілкими грішми, а вона [хазяйка] ставить на по-
куті хліб з сіллю на рушнику.

с. Дашківці
Записала І. Кучер 2013 р.  

у с. Дашківці Літинського р-ну Вінницької обл. 
 від Кучера А., 1948 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 11. Спр. 85)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Яке походження назви села?] Ну, кажуть, шо колись 
тут жив якийсь там пан Дашко і мав землі, ставки, та 
й через те й назвали Дашківці. [Які є народні назви 
кутків, вулиць, присілків населеного пункту?] Ну, є в 
нас вулиця, на яку кажуть Калюжа – там сходиця три 
дороги, і всігда там баюра стояла, через те й Калюжою 
назвали. В  нашому селі було три колгоспи, і  коли їх 
об’єднали в один, то назви тих колгоспів полишалися, 
і вулиці тепер так називаються: ота Жовтнева, Ленін-
ська, Кіровська. [Як називаються навколишні гаї, по-
садки, польові та лісові дороги?] Є в нас посадка Го-
тьовий горб, поле Синій міст. Лісова дорога – то Дача, 
там пасіка колись була. А чо’ вона так називається, то 
не знаю. Може, там колись якийсь пан жив. То воно 
так давно називаєця. Коло Синього мосту, казали, що 
куркулі жили, там і з наших родичів хтось жив. [Як 
називаються ставки в околицях села?] Созонський, як 
же, цей на Корчмані ставок, на Олехнівському ставок, 
на Дачі ставок. [Як називаються пагорби та долини 
біля села?] Так і в нас долина називаєця Козлова до-
лина. Долина та й долина... Там драговина, така за-
раза. Ше є Перців яр, Буранський яр. Ці багачі Перці 
там жили, поле там їхнє було. [Чи мають особові на-
зви поля?] Да, є  імені Івана Григоренка, якого вбили 
в Афганістані. [Чи є навколо села місця, де раніше 
були хутори або інші поселення, яких тепер уже не-
має?] Да, Польовий тік. Жили на Польовому тоці, там 

зара’ нема вже нікого, там жили куркулі. [Чи ходили 
до криниць або хрестів викликати дощ, коли посуха?] 
Коли була посуха, то збиралися вдови і ходили чисти-
ти кринички та джерела.

Записала Н. Бельдій 14 квітня 2018 р.  
у с. Дашківці Літинського р-ну Вінницької обл. 

 від Слободиського Михайла Івановича, 1930 р. н.

ЖИТЛО Планування. Тоді, в те времья, ше була та наша 
хата, то було зробляно: комора, сіни і жиле поміще-
ніє – і «хата». Там, де ми жили, там в хаті піч, груба. 
Будували хату, а тоді зразу ж добудобовували веранду. 
[Чи добудовували поруч із хатами ще й комори?] Ко-
мори дерев’яні, так, як хата. До хати пристроювалась 
комора, от, і так само обмастювалася. Призьба. В нас 
низом сантиметрів 25  ширини викладалась вздовж 
така призьба. Викладалася і червоною глиною краси-
лася. Стіни. [Коли почали будували цю хату, де зараз 
живете?] В шістдесятому році ми начинали будувати. 
Звозили матеріали – з ліса привозили стовпи, приво-
зили балки. Стовпи закопували. В стіни цівки приста-
вили, кололи їх і так закладали. В нас особинно хати 
були дерев’яні. Построїли хату деревом, дерев’яними 
цівками від стовпа до стовпа. Бо на стовпах хата. Від 
стовпа до стовпа мали цівку, і клали на ню болота, на 
перву, на нижню цівку. І так далі знов: цівку і на ню 
болота, цівку і на ню болота, цівку і на ню. Так догори, 
так і так. Обмастювали хату. [Чим саме обмастюва-
ли?] Глиною. Рудою глиною. [Чи клали у Вас між дере-
вом мох?] Це мох клали, деякі там мох клали, а  то, 
в  основному, в  нас не було моху. Далеко ліс. І  в нас 
всьо клали болото. Замісяні глина з болотом. Коні мі-
сять, замісили, і люди берут руками, ще підробляють, 
роблять вальки і кладут на стіну. [Коли ставлять стов-
пи на стіну, то їх закопують у землю?] Значить, стовпи 
вглубі. Стовпи самі крепші ставили і саме глібше за-
копували, а  ті остальні вже мільче. І  закопували, 
втрамбовували. [Як зводили кути стін?] Це пази в 
стовпах вирубували. Так на стовпові: це стовп не за-
копаний, його тешут і викарбовують в ньому таку до-
вгу траншею, в стовпові, від верха донизу, сантіметрів 
штирі [чотири]. Викарбовували від неї таку траншей-
ку від верха донизу, ширина  – штири сантиметрів. 
І  тоді її закопували, а  тоді вже между стовпами у ті 
пази закладали цівки дерев’яні такі, як тобі сказати, 
дошки. [Чи ці дошки по боках зрубували? Чи так і ці-
лими, рівними клали?] Рівними. Бо це клали, а тоді на-
чинали мастити, то воно всьо замастювалося. [Чи за-
мастювалися усі шви?] Ну, а  як же. Ну, кладеться 
стовп, цівки, знов стовп, знов цівки, і  від конца до 
конца. Хата шість метрів довжини. Так по метрові за-
копується стовп, знов стовп, і между них, между стов-
пів, ці пази закладається, дерев’яні дошки. [Яка була 
висота стін?] Всередині висота два метри  – два два-
ціть. Два метри дваціть сантиментрів висота. [Чи 
штукатурили тоді стіни?] То треба вперед пощикату-
рити, а потом начинати білити. Білят хату, то начина-
ют білити стелю в хаті, стелю, потім стіни. Потім стіни 
білили в хаті, тоді ше й тут, ше й білят надворі. І зна-
двору, і  зсередини хату білят білою глиною. Стеля. 
[Потім будували стелю?] Як строїться хата, то всьо: 
стіни, стіль, всьо строїться разом. А тоді як маститься 
з первого болота, то тоже разом мастяться стіни та 
стеля. Ну, і вкрутюється до околоту обмолотяне жито, 
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нажате серпом. Тоді цим вальком, вальком... Солома 
ця довга, болото вимісюється і тоді виймається цей 
вальок такий довгий. Ну, скільки там цей околот, 
скільки там  – півтора метра. До хати і вкрутюється 
стіль – це дерево на стелі. Вкрутюється стіль, вкрутю-
ється, тоді підмаслюється, і  тоді вже білиться. І  ро-
блять від весни до госени. [У Вашій хаті був один сво-
лок?] Так. [Як його клали  – повздовж чи поперек?] 
Повздовж. Хата якщо в сволоці – значить, один сволок 
кладеться поздовж. Шість метрів, сім – то більше та-
кого дерева не було високого, щоб на всенькі шість-сім 
метрів. А як не було так, тоді клались від стіни до сті-
ни поперек, називались «балки». Без сволока вже 
хата  – тільки балка поперек, балок, через метр знов 
балок, через метр знов балок. Клались цівки дерев’яні, 
вони обкрутювались і закладались в ці балки. І  тоді 
викидали наверх платву, тоді вже балки в хаті на той 
сволок. Балочки на стовп і на сволок, на стовп і на сво-
лок... Дах. Наверх клали балки і крокви. На крокви 
били доски, на доски клали шифер і прибивали. [Який 
був дах?] Двоскатний був. Ось дивись, це називається 
«двоскатний», а  тут причілок називається [показує 
збоку даху], цего дюра, а це причілок. Хто хтів, то за-
шивав так, як той дах в хаті центральний, а ні, то до-
сками зашивали. [Якими матеріалами покривали 
дах?] Сіяли жито, жито молотили, з тих снопів змоло-
тяних робили сніпки. І тоді цими сніпками покривали 
хату. [У який спіб це робили?] Пучок один, пучок дру-
гий, прив’язується листком, потім перекрутюється  – 
получається сніпок, що вже покривати хату. Подаєть-
ся [сніпок] на хату, і там вже цей работнік прив’язує 
його до лати. [Чи робили гребінь на даху?] Робили. Як 
вже пошиють хату, то тоді називається «гребінка». Со-
лома, всьо виноситься на верх хати, на гребінь викла-
дається  – «гребінка» називається. [Як вона саме ви-
кладається?] Прамо кладеться. Підісят сантіметрів 
ширина, і так з краю до краю кладеться на верх даху. 
Цього гребіня десь так висота сантиметрів сорок. 
Метр висота, пів метра [ширина]. Ше було в нас пра-
діво. Те прадіво мочили, і на такій оббивалось патель-
ні. А те терміття, мілке таке всьо, виносили на хату, на 
той гребінь. [Коли хати почали покривати шифером?] 
До 1950-го  року всьо хати були покриті соломою, 
а вже з підісятого року начали виробляти шіфер на за-
водах. Виробляли, і хто був багатчий, купляв шіфер і 
крив шіфером хату. Ну, а тоді вже постіпенно, пома-
леньку, постіпенно і всі понакривали. А  з тисяча 
дев’ятсот підісятого року хто мав змогу, купляв бляху, 
бо шифер був дешевший, а  бляха дорожча. Хто мав 
більшу суму грошей – крив бляхою, хто менчу – ши-
фером, а хто ще менчу – соломою. Інтер’єр. [Яка була 
підлога в хаті?] Земляна. Тоді не було досок, в то вре-
мья. Мені було дваціть років, досок не було, всьо зем-
ляні хати. [Чи розписували зсередини стіни у будин-
ку?] Так було, коли мама мастила, покійна, то в нас 
була така червона глина, і цею червоною глиною мас-
тили. Наводили такі стрічки коло печі і на землі. Так, 
двадцять сантіметрів попід стіну вздовж вели такі 
лєнти з червоної глини. [Яким був набір хатніх ме-
блів?] Шо було: був стіл, мисник, де миски клали. 
А скриня ще була в коморі або в хаті, і там. Піл був. 
Піл з досок. Замість ліжка, бо ліжка не було. Замість 
ліжка всьо піл. Де я лежу, то це тут три доски повинно 
бути. То це на цих досках три, і ше три, і ше три, і ши-
рокий [піл]. І так і спали на тих досках. [З якого дерева 

виготовлявся піл?] Ну, з доски там: чи соснові, чи які 
попадали, чи дубові, чи кленові. Різались доски і ці 
доски клались на піл. Якшо ширші доски – менче до-
сок, якшо вужчі доски – більше досок. Будем казати, 
ширина – 2,5 метри, значить, це було. Це було вісім до-
сок, вісім-десіть. [Якими були лави?] Дерев’яні, 
дерев’яна лава, закопані. Там стояк, два стояки чи три 
стояки, і покладяна доска. І прибита та доска до стоя-
ка. Такі лави були. [Чи були дивани в хатах?] Це в ба-
гатших були, а бідні – тіки стояки і доски покладяні, 
і всьо. На доски рядно, і всьо. [Чим відрізнялися хатні 
меблі у бідних і в багатих?] Ну, в бідних – в них нічого 
не було: стільці були тільки, замість ліжка був піл, 
мисника не було, побиті кілки там навіть, де треба 
було, і  покладяна доска. І  це на ту доску там клали 
ложки, миски, спечаний хліб. Отаке було. Попід стіну 
лавка і туди на попіднизу лавка. Вікна, попід вікна ця 
лавка. [Чи був стіл у Вашому будинку?] Стіл там коло 
лавок. Коло вікон ставився стіл на вуглі хати потому, 
шо там треба сідати обідати. Коло вуглів поставлений, 
як-от в нас на вуглі. [Де було дзеркало розташовано?] 
Дзеркало – якщо не на вікні, то недалеко стіни, неда-
леко вікна на стіні, щоб було видно, як ти вдягнувся 
чи як ти зачесався. [Де розташовувалася полиця?] По-
лиця розташовувалась коло печі. І  там клалось, шо 
там, ложки там. Мисник  – він там коло дверей був. 
[Чи були у коморі стелажі?] Були попід стіну. Робився 
такий стояк їден, другий-третій, помижду них всере-
дині комори [забито] досками. І на досках друга, третя 
[полички стелажів]. І так забитий кіл в стіну, і покла-
дяна доска, і всьо. [Як освітлювали хату?] В нас гасова 
лампа була на стіні посеред хати. Ось хата, осьо лампа 
прибита й всьо. [З чого виготовляли колиску?] Йшли 
на яр, рубали лозу, приносили додому і з цеї лози ро-
били колиску. Гнулись каблуки, между каблуки лоза 
плелась. І так з цеї лози робилась колиска. [Якої вона 
була форми?] Ну, форми... Як жолубець. [Де вона зна-
ходилася?] Знаходилась посеред хати в стелі. [Як вона 
кріпилася до стелі?] А забивався такий жилізний прут 
туда, і за нього чіплалася колиска, ті й всьо. [Чи були 
килими в хатах?] Е, спеціальні майстри були. [Чи 
пам’ятатаєте їхні імена?] Ні, я  їх геть не знаю. Я  їх 
на’ть не [пам’ятаю], бо це куплялись на базарі. А ви-
готовлялися так – зшивалися докупи. Дід Іван в себе 
на верстаті робили нитки такі з вовни, баба плели, 
і вони на верстаті їх виробляли, а тоді зшивались до-
купи. А  ні  – так стелили на землю. [Який їхній роз-
мір?] Хто який хотів. [Ви який використовували?] Ми 
використовували півтора на два [метри]. [Який візе-
рунок був на килимах?] Такі нитки всякі такі: смужка, 
смужка. Прямо такі смужки на верстаті – по два сан-
тиметри, по три сантиметри. [Чим застилали піл в 
давнину?] Робились такі радна, робились на верстаті. 
Робили, скільки воно, метр, ні, шіїсят сантиметрів, 
і  потім зшивалась докупи, і  всьо. Скільки треба: 
метр  – метр, два  – два, три  – три. [Які колись були 
рушники кілкові, утиральники?] Втиральники  – це 
висів недалеко печі такий з грубої пражі. Були вишиті 
рушники для образів, то вже всякі такі хароші руш-
нички, знизу такими лєнтами з пражі, покраяна пра-
жа така зелена, червона. [Чим відрізнялися рушники 
святкові від буденних?] Святкові  – з  тончої пражі, 
може, ше там вишиті, якась квіточка. А буденні – то з 
грубої пражі, така вона зроблена на верстаті. Дід мамі 
всьо робив. [Які були ікони в хаті?] Ісус Христос, Ма-
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тір Божа, ангели. [Де вони були у хаті?] На стінах. Від 
кутка на пів метра – там один, пів метра – другий, пів 
метра – третій, пів метра – четвертий. [Чи прикраша-
лися ікони рушниками?] Прикрашалися рушниками і 
квітками такими вишитими. [Який був гончарний по-
суд у хаті?] Ну, були там глечики, були миски розписа-
ні, ложки були розписувані, і були такі фарфорові по-
лумиски, були на миснику на тому, на полиці. Такі 
були полумиски, там написано: «Дай, Боже!», «Хрис-
тос Воскрес». [Чи були гончарі в селі?] Не було. Купля-
ли в Мізякові [село Калинівського р-ну Вінниць-
кої обл.]. Там гончарі були. А ні, там не гончарі, там 
тільки базар був, а гончарі були, забувся як називаєть-
ся, – Черепашинці [село того ж району]. Там були спе-
ціально в них печі, глина, вони ліпили ту посуду і ви-
палювали в тій печі. [Які ємкості для води ставили у 
хаті?] Для води була в нас діжка дерев’яна така неве-
личка і кружка. І так, і так пользувались. [Де розташо-
вувалася діжка для води?] Діжка для води розташову-
валась в нас в сінях, при вході діжка була. А жорна – 
в другому кутку. [Де ставився в кімнаті ткацький вер-
стат?] Верстат ставився тут, де стіл стоїть. Він при-
ймався, там ставився верстат. Так треба було для під-
ніжок таку ямку, ше й ямка викопувалась. Треба було 
ямку викопувати під верстатом невеличку, але копа-
ли. Система опалення. [Як будували піч?] Значіть, 
робилися вальки, робились дерев’яні каблуки. Кла-
лись каблуки, тоді на ті каблуки вальки клали і добре 
вмісювали їх, шоб дуже густо вони, і тверді шоб були, 
і так робили піч. Зробили піч, всьо, но її ж тре’ палити. 
Значіт, палили ці обручі  – каблуки ці горіли, і  оста-
лась тіки глина. Була глиняна піч. [Як робили димарі?] 
Ну, димар робили – три латі, штири латі таких рівних 
хароших, свердлили в них дюри свердлом, і в ці дюри 
закладались такі патики. То й два патики закріплені: 
так стоїть і потом так стоїть. І тоді между ці патики 
вальки з соломи і всьо. І так тоді ті патики і стояли. Бо 
там ж не палили – тіки дим йшов. [З якого матеріалу 
були зроблені димарі?] Дехто  – то з цегли робилося 
там, де підісят цеглин, чи скіки там. А дехто так і ви-
водив наверх димар. Як нагорі дальше, на версі вже, 
на гребінці, там ще вище. [Була груба окремо чи 
з’єднана з піччю?] Груба окремо. Тільки димоход був, 
якщо недалеко, то приєднаний: і в другий димоход, і в 
перший димоход. В нас – то груби ше не було.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуню бу-
дували так, шоб там можна було покласти, бо у відрі 
було жито, пшениця, овес, звозили снопи і мали по-
містити. [Яка вона була  – чотирикутна, шестикутна, 
овальна?] Чотирикутна. [Де розміщували погріб?] 
В нас розміщувався погріб в сінях. Бо тоді було злодіїв, 
ходили, то шоб не викрали бараболі, то ми викопали 
погріба в сінях. [Де розміщувалися сушні (лозниці)?] 
Недалеко від будівлі, копався такий, погребиця ква-
дратна, там робилася всередині пічка така, наверсі до-
сками [закладжено]. І там внизу палили. І так палили, 
шоб сюди, де сушина лежить, шоб полум’я туди не до-
ставало, шоб всьо сушилось духом і димом. Огорожа. 
[Які паркани були?] В  нас був паркан вербовий. Від 
дороги здовж росла верба. Якщо вона вже висока, то 
її зрубували і ложили на забор. І так з цеї верби був 
паркан. Тин – то був з патиків, з хворосту. Рвали в лісі, 
привозили, обгорожували. Дехто робив [плетення 
тину] вертикально.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Де будували церкву?] 
Колись розташовувалась церква тут, де клуб. [З яко-
го матеріалу була вона збудована?] З дерева. [Чи була 
вона на честь когось названа?] На честь Іонна Бого-
слова. Як прийшли комуністи, ту церкву розкидали – 
нічо’ з неї не було. Сорок років не було церкви. А тоді 
вже розрішили, то зробили на цвинтарі капличку 
таку, ті й там чуть ростроїли більше. Ті й там зараз 
ця церква є. [Чи є там меморіальні місця масових по-
ховань жертв голодоморів, репресій, розстрілів?] На 
цвинтарі є. Там ше розрівняли, розкидали. Тільки там 
за церквою лежить квітів багато на купі, то там.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма колись була, казали. Ще 
в 1780-му  році була. [Де вона була збудована?] Коло 
Муховової криниці.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. Спе-
ціально кузня була построєна отам на колгоспі. [Чи 
знаєте прізвища ковалів?] Дід Василь Чиженко, За-
харко, Кабанчук, Кузьма Дубовий. [Які вони вироби 
виготовляли?] Які вони вироби  – виковували вози, 
колеса виковували, сані виковували для худоби, цепи 
прибивали до перелів.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце для нової хати?] 
60 соток землі, і на цеї землі, города цього, ставили 
хату. Дивились-дивились, де як луче, щоб сонце сві-
тило з сходу і з заходу. [Яке місце вважали добрим, 
а яке поганим?] Добрим місцем, це було гарне, гарна 
рівна площа. Приходили, розбирали, яку там хату 
треба, і  начинали копати фундамент. [У  яку саме 
пору року починали закладати хату?] Навесні. Зве-
дення стелі. [Чи вирізьблювали на сволоку хрест, 
дату спорудження будинку?] Cволок був тут, в  цій 
хаті, де ми робили для життя, там, де мали бути обра-
зи. На схід сонця вирізався хрест на сволоку, і клався 
через всю хату, де ми живем. Входини. Ну, якшо вже 
построїли хату, всьо готово, всьо так, як положено, 
значить, брали хліб і сіль, і  йшли в хату, молилися 
Богу, щоб Господь помагав в цій хаті проживати. Да, 
і  сідали, було зварено, шо там було, сідали і поїли. 
Після обіду дякували хазіям за обід, і [бажали], шоб 
вони в цій хаті жили щасливо і багато. Календарна 
та родинна обрядовість. [Як наводили у хаті поря-
док до великих свят?] Ну, як  – змазували лежанку, 
припічок. Місили глину в бачку. Змастювалася зем-
ля, сіни змастили. Це вже всьо робиться перед Вели-
коднем і перед Різдвом.

с. Дяківці
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1972 р. у с. Дяківці  
Літинського р-ну Вінницької обл. 

 за натурними дослідженнями та свідченнями 
Кочур Ф. А.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хлівець 1872 
року Кочур Ф. А. Хлівець являє собою рублену кліть 
(4×4 м) з дверима. Вінці зрубин мають значні випус-
ки на кутах. Зрубини нижнього вінця товщі і довші 
за інші. Вони лежать на дубових підвалинах. Хлівець 
критий соломою, дах 4-схилий.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Заїзд. Заїзд кінця ХІХ ст. Стіни 
дерев’яні, у пів дерева «в стовпи», обмазані й побіле-
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ні. Відносно вулиці заїзд розташований торцем. При-
близно третину його площі займає возівня, а решту – 
житлові приміщення хазяїна та мешканців заїзду. 
Цьому функціональному поділу будинку відповідає 
фасадне рішення його причілка, де ліву третину за-
ймає дерев’яна брама для в’їзду коней, а права частина 
являє собою площину стіни, де два вікна з віконни-
цями. Якщо дивитися на план з боку чола, куди орі-
єнтовані житлові приміщення, то досить чітко відчу-
вається симетричне його рішення. Вісь симетрії про-
ходить посередині сіней, ліворуч і праворуч від яких 
було по дві хати підряд. Зараз збереглася дише ліва 
частина заїзду разом із сіньми. Друга, тобто кутова, 
кімната сполучається дверима з приміщенням для во-
зів та коней. Сіни через возівню мають вихід на двір. 
Кутова хата освітлюється 4 вікнами, а та, що ближче 
до сіней – одним великим вікном, в сінях – одним ма-
леньким вікном.

Заїзд. с. Дяківці Літинського р-ну Вінницької обл. 
1972 р. Світлина З. Гудченко

План заїзду. Кінць ХІХ ст.  
с. Дяківці Літинського р-ну Вінницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент фасаду та план хлівця Ф. А. Кочур.  
1872 р. с. Дяківці Літинського р-ну  

Вінницької обл. 1972 р.  
Рисунок З. Гудченко
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с. Уладівка
Записала О. Ковальчук 16 серпня 2008 р.  

у с. Уладівка Літинського р-ну Вінницької обл.  
від Сторожук Марії Василівни, 1933 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 11. Спр. 37)

ЖИТЛО Планування. Раньше людям давали участки 
або садиби. Колгоспникам давали більше землі, десь 
60 соток, а простим робочим менше – 15 соток. [Яке 
місце вважали добрим для будівництва?] Там, де була 
рівна ділянка землі, то місце було добрим, а де низи-
на, канави, балки, то було поганим. Але люди не мали 
права вибору, де дали їм землю, шо наділили, то й 
мали. Де був низ – робили насипи і строїлись. Почи-
нали люди строїтись з весни аж до осені, не робили 
тільки в неділю в празніки. Підвалини. Колись було 
без підмурків, закопували стовпи в землю. Стіни. Те-
сали дерево, робили в’язання. Стеля. Зв’язували бал-
ки і крокви. Дах. [Чим покривали хату?] Раніше по-
кривали очеретом, соломою, хто чим міг. Пізніше по-
чали покривати шифером. [Як покривали соломою?] 
Китицями виклидають верх, а потім натискають соло-
мою. Інтер’єр. В хаті мастили начисто кілька раз, шоб 
були білі стіни.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. [Чи були літні кухні?] 
Літні кухня появились дуже давно, їх робили з мате-
ріалів, якого були. Вони невеликі, там стояла плита, 
на якій літом варили їсти, зимою там не господарили, 
бо було холодно. [Чи була баня?] Баня колись нази-
валась «по-чорному». Там був котьол, в  якому гріли 
воду, стояла широка лава, на яку ставили тазіка, і так 
мились. Її розпалювали раз в тиждень, а то й рідше.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи клали щось під кути майбутньої хати?] Під цен-
тральний стовп клали гроші, рушник або хустку на 
щастя, на здоров’я. Зведення даху. [Чи ставили квіти, 
як завершили будівництво?] Рвали квітки і виносили 
їх на верх хати, на комин. Входини. [Як святкували 
новосілля?] До новосілля готувались, збирали гостей, 
грала балалайка і гармошка. Коли гості приходили, то 
кидали гроші і приносили подарок, який би був по-
трібний хазяям.

МОГИЛІВ‑ПОДІЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Бронниця
Записав О. Головко 16 липня 2013 р.  

у с. Бронниця Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  
від Притули Марії Кирилівни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Як робили фундамент, то на 
кутах якісь стовпи закладали?] На краях забивали 
колички, копали фундамент. І  в кажнім вуглу по-
трошки жита сипали. Як рано встаниш, побачиш, шо 
воно на купці так, як ти сипала – то значіт стройся, 
а якшо розгорнуто – то це казали, шо це нечистий гу-
ляє. Стіни. [З яких матеріалів будували стіни хати?] 
Будували, хто шо мав. Хто мав гроші  – то ґре ́йду 
[крейду] били. Туди дальше в лісі є яр такий, і  там 
били ту ґрейду. А хто не мав [коштів на камінь] – то 

з саману ́. Це копали глину і місили із соломою. [Якісь 
формочки були?] Да-да-да. Збивали дерев’яні форми. 
І з саману робили хати. [У Вашій хаті стіни із ґрей-
ди збудовані?] Із ґрейди, да. Били тую ґрейду, били, 
і тими кусками складали стіни. [Яким розчином ка-
мінь закріплювали?] Ґра ́сом, ґрасом. Робили з глини. 
З глини робили ґрасу, і тої ґраси кидали на ті камін-
ня. І зверхи кладе іден шар [каменю] – знов тої ґраси, 
і знов. В общім, на ґрасі, на глині робили. [Стіни бу-
дували самотужки чи майстрів наймали?] Були, шо 
наймали. Мулярів наймали, да. [Коли зводили стелю, 
людей на допомогу скликали?] Було, бо й ми таке ро-
били вже. [Як таку допомогу називали?] Воно в нас 
називалось «толока». А то осьдо на цім подвірі навез-
ли глини. І така мілка солома. Найняли коней. Бочка 
з водою стоїт. Такий круг тої глини насипали, нали-
ваєм води, сипем зверхи тої соломи, і ці коні місят, 
а ми лиш підкидаєм у ту глину. В декого люди [нога-
ми глину вимішували], а Льоня Борозін нам [кіньми] 
замісив. Дах. А потому вже верх кладем – тоже на-
ймаєм, тоже приходять всі плотніки. [Верх зводили 
з дерева?] З  дерева, деревляний. [Крокви ставили?] 
Кро ́кви, все як треба. Верх – крокви, лати. Балки ран-
ше [встановлюємо], потом крокви, а потом [дах] по-
криваєм. [Чим хату покривали?] А бля ́ха в нас. [Чим 
раніше вкривали?] А  солома була. Солома була, да, 
на старій хаті. [Сніпки вкладали, околоти?] Околоти, 
да. Раньше околотами стріху відтягали кругом. А по-
том не намолотися того жита, то [пшеничною] со-
ломою такі сніпки в’язали. Вкладали сніпок у сніпок. 
[Скільки часу тривало будівництво Вашої хати?] За 
скіки ми построїли хату? За три роки десь. Як Вовка 
[син] пішов в армію, ми начали, і як він прийшов з 
армії – ми кончали. Три роки, три роки. [Людей за-
прошували на входини до нової хати?] Приглашали. 
Пили і гуляли. Треба честь віддати людям тим, шо 
робили вальки ті. Інтер’єр. [Які меблі були у хаті ра-
ніше?] Ой, меблі! Лавка, стіл і по ́стіль – оце були такі 
меблі в нас. І ми ́сник на тарілки – там тарілки були, 
миски. [Де спали?] А спали на печі, стелили веретки ́ 
[рядна]. Зимою баба чи мама насипе кукуруз, кинули 
мішковину якусь, і там на тій спав, да. І привикало-
ся, нічого не боліло, да. А  подушок, шо ті подушки 
були?! Як було яких дві-три подушки, то це для гос-
тєй, а ми на куфайках спали, да. [Піч де у хаті роз-
міщувалась?] Піч, в кутку десь. Відобрали той куток, 
вимурували піч, та й так. А коло п’єца [печі] груба, 
а між п’єцом і грубою – припічок. Там всі спали, по-
міщалися. [Ікони в кутку розміщувались?] Є  ікони, 
є. Іконка, рушник зверхи. [Як часто хату підбілюєте, 
підкрашуєте?] Ну як, раз в рік – це в хатах мастимо, 
а  надворі  – через скіка років, два-три роки, а  тоді 
знов. Красимо вікна. [Раніше хати зовні просто по-
білені були?] Нє, купляли синки, синка була. [Домі-
шували, щоб синюватий колір був?] Да-да, да.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які госпо-
дарські будівлі були у дворі?] Ондо хлів – то там ко-
рова стояла. А то – примурували кухню. [Для свиней 
теж була якась обора?] Для свиней тамо є обора, і там 
є хліве ́ць за хатою в нас тоже. А хлівець сам [чоловік] 
Миколай покійний вимурував. [Для кукурудзи коші 
робили?] Нє, на під все носили. «На під» колись каза-
ли – горище. [Ці споруди теж з крейди будували?] Да. 
Пристроїний по ́гріб до цієї хати, таке.
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с. Козлів
Записав О. Головко 18 липня 2013 р. 

 у с. Козлів Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 
 від Поліщука Анатолія Степановича, 1931 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Як обирали місце для будівни-
цтва хати?] А це там, в общім, старі люди совєтува-
лись, шо там можна строїти, бо там вигін удобний 
був, а там крутий. Житло шоб було до півдня, двері 
шоб відкривалися на південь, то це таке совєтували. 
[Жито по кутах не сипали, як закладали фундамент?] 
Нє, а  може, там тото дехто робив. Да, такий обряд 
був. Це старі були, а ми, молодьож, цього не робили. 
В нас був бувший агроном, бригадір овочевої брига-
ди, він був на пєнсії, то я його попросив, шоб він мені 
спланірував хату. Старшим прорабом при будівни-
цтві [він був], шо хату, гараж, сарай – це всьо робив, 
він командував. [Приходили до Вас майстри і працю-
вали?] Приходили, робочих я нанімав, це як скаже 
старший мені прораб, шо робити треба. П’ять чи чо-
тири треба [найманих робітників], шоб парно було: 
одні наружі [працювали], а другі всередині. То це так, 
шо він казав, яких робочих, який матер’ял привести, 
тото я в його питав. І  людей в нас тоді спіціалістів 
було багато, будівельників, це зараз нікого нема, за-
раз нікого нема даже дошку припиляти. [Фундамент 
робили?] Фундамент робив, копали вручну. Стіни. 
[З яких матеріалів стіни будувалися?] У нас каміння 
хватає, то у нас хати будували з крейди, опо ́ка така 
є і камінь-крупняк. [Крейду глиною перемащували?] 
В общім, перемазували глиною, робили заміс і з цею 
крейдою, і крупняк тоже. Стеля. [Для зведення стелі 
скликали людей на толоку?] Обізатєльно, це назива-
лася в нас «кла ́ка», сходилися «на стелю». Яма була 
така [на подвір’ї викопана], десь діаметром п’ять-
шість метрів, глубини сантиметрів сорок. І  глину 
завозили, бо ж стеля глиняна, робили заміс. [Глину 
місили ногами чи кіньми?] Большінство  – кіньми, 
бо глибокий заміс, не каждий міг ногами замісити, 
а місили кіньми большінство. Дах. [Якими матеріа-
лами покривали дах?] Хата зразу покривалася жит-
ньою соломою – це називався «околіт» (це – жито). 
В каждім городі, каждий хазяїн, чи був там хазяїн, чи 
не було, но жито було в городі постоянно, у кожній 
хаті. І це під час жнив жали серпом, не косили косою, 
а серпом жали, в сніпки зв’язували. Потім сніпки ці 
молотили, і вже обмолочена солома житня, ціленька, 
як має бути, в’язалася в околоти. Сніп одним пере-
веслом, а  околот  – двома перевеслами: внизу, десь 
сантиметрів дваціть, де коріння, і тут ше, короче ка-
жучи, два перевесла. І так кажда хата мала околоти, 
і  околоти всі зберігалися кругом хати. Хати ж були 
всі, в основному, соломою накриті. В нас же ж було 
шось десіть чи п’ятнаціть хат, шо жестю були по-
криті, а то все – солом’яні. [Черепицею теж крили?] 
А потім вже черепицьою. Це після, шо вже є черепи-
цьою. [Коли з’явився шифер?] А шифер – то же після 
війни. Я шифер купляв у Окниці [місто у Республіці 
Молдова] – було два рублі і дваціть копійок листок. 
А в [сусідньому селі] Яришеві була черепиця, там в 
общім, був цей цех, шо робили черепицю. То в мене 
зразу хата була накрита черепицьою, а потім шифе-
ром. Та й така справа. В  общім, шифер закупляли, 
бо в налічії не робили. А черепицю – то робили по 

селах, у  Яришеві робили. Інтер’єр. [В  якій частині 
житла розташовувалася піч?] А піч в хаті, де удобно 
було. От, наприклад, у мене ж була піч. Тут є віранда, 
сіни, і прямо входиш в кухню, наліво – грубка, вона 
гріє на дві комнаті: там тоже є комната і тут ця, шо 
така прихожа комната. А з того боку піч була. Потім 
побула скіка років, та й я піч виніс у сарай. [Окремо 
зробили?] Да, а тут уже духовка, ну, як кухня. [Чим 
колись палили в печі?] У пічі палили, в общім, дро-
вами. У  нас, в  общім, акації тако хватає, в  селі під 
горою там. Та всі яри в акації. В общім, в основному, 
[за паливо слугувало] плодове дерево, котре всох-
ло. Бо я каждого року купляю машину дров – на два 
роки мені хватає. А тоді палили соломою і пере ́їдами. 
Кажда сім’я тримала корову, то від корови за зиму 
[назбирувалось переїдів]. Бо це ж літом вона на полі, 
шо спасла, то викинула на поле, а зимою кукурудзин-
ням годували і сіном. Коло каждої хати була скир-
та переїдів, купа. [То ними палили?] А шо ж, в грубі 
палили переїдами. Отака справа. [Які меблі були у 
Вашій хаті?] А у хаті меблі які – стіл, лавка або ска-
мєйка, як кажуть, і самодільні стільці. [Де спали?] На 
пічі. А  спали, я  Вам скажу, де: хто на пічі (бо були 
великі сєм’ї, не так, як зараз одно, і  то багато), хто 
під лавкою, як кажуть. Отако стояла грубка, тако піч, 
а в кутку по ́стиль – це доски. На досках – матрас, не 
матрас, а  мата, мата із соломи, із житньої соломи, 
з околотів. Мата, вере ́тка [ряднинка] і всьо. Там діти 
спали. А то вкривалися кожухом, пальтом, чугаїною. 
[Образи де розміщували?] А образи... Колись не було 
хати, шоб не було образу у куткові. А в нас, то було 
п’ять ікон. То як входиш до хати, то так перед, на-
протів [у кутку]. [Щоб зразу заходити і бачити?] Да. 
[Рушниками їх обвішували?] Да-да. Це вже дєло лю-
дини, дєло хазяйки. [Ззовні стіни хати білили?] Зна-
ружі, значіть, було [побілено] глиною і вапном, а по-
тім вже почали штукатурити. Це вже тепер культура 
прийшла. [Скільки часу Ви будували цю хату?] Я, як 
строївся, – у піїсят восьмім році [1958 р.] почав стро-
їтися, у шіїсят другому [1962 р.] перейшов.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які ще бу-
дівлі були у дворі?] Ну, стодо ́ла була, шо було, моло-
тили жито. Бо жито, я ж кажу, кажна хата тримала. 
І там було шо – тримали палива якісь, хто скирду собі 
робив з переїдів, дехто в стодолі тримав. Це був по-
кровільний матєріял, жито. [Кіш був для кукурудзи?] 
Для кукурудзи робили коші ́. В нас тоже є кіш на ку-
курудзу, бо в нас сорок соток города є. Ми картошку і 
кукурузу садим. [Приміщення для худоби були?] Обі-
затєльно. Курник для курий  – постоянно було. Для 
корови окремо сарай і окремо для свиней сарай.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Коли входили у нову хату, новосілля робили?] Ново-
сєльє – обізатєльно. Схотіли, там рішила сім’я, коли 
маєм [зробити] то новосєльє. Тоді кого запросили, 
так, як на свадьбу: того, того, того, того. В  общім, 
пригласили, приготовили, стіл накрили, як кажуть, 
без всяких обрядів, без нічого. Но новосєльє кажда 
хата робила. Календарна та родинна обрядовість. 
[До Паски хату слід було побілити, поновити?] А, 
да-да. До релігійних свят готувалися всі. Хто вірив у 
Бога, хто не вірив у Бога, но до релігійних свят [наво-
дили порядок]. Хата чистенька, кругом хати чистень-
ко, всьо, як може бути.

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Лядова
З польового щоденника З. Гудченко, записано 2005 р. 

 у с. Лядова Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  
за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Серед наддністрянських сіл ще й досі зберігає 
місцевий колорит с.  Лядова, назва якого  – від одно-
йменної річки, яка при впадінні в Дністер утворює 
досить широку долину, здавна заселену. На околиці 
села на терасі 90-метрової гори, що вивищується над 
Дністром, ще в ХI  ст. виник печерний монастир. За 
легендою, заснування монастиря приписують препо-
добному Антонію, коли він зупинявся в цих місцях на 
шляху від Афона до Києва. Монастир відігравав пев-
ну роль в долученні селян до освіти, релігії, а  також 
у тому, що село відоме далеко за його межами. Про-
тягом довготривалої історії обитель зазнавала втрат 
і відновлень своїх святинь і будівель, але продовжує 
функціонувати за прямим призначенням і на початок 
ХХI ст. Село Лядова з півночі на південь перерізується 
хвилястою стрижневою вулицею – дорогою, яка тяг-
неться аж до Дністра. Від неї як гілки від стовбура де-
рева відгалуджуються в певних місцях вулички й про-
вулки з глухими кутами, загалом утворюючи безсис-
темну структуру. Садибні ділянки мають неправильну 
форму, а господарські будівлі розташовані на терасах. 
У деяких садибах, витягнутих смугою прямовисно до 
вулиці, переднє положення займає город, а двір роз-
ташовано у найвіддаленішому куточку ділянки під 
горою. Такий характер садиб притаманний, зокрема, 
наближеній до печерного монастиря частині села. Тут, 
в місці відгалудження короткого провулка від голов-
ної вулиці-дороги, нами зафіксовано цікавий плану-
вальний фрагмент – невеликий, викладений плитня-
ком і вигороджений з трьох боків майданчик з колодя-
зем. Особливість колодязя полягає в тому, що його на-
земна частина зроблена з видовжених кам’яних плит у 
вигляді дерев’яного зрубу у простий «замок», місцями 
з’єднаних металевими стрижнями. Вода дістається за 
допомогою блокового пристрою. Садибна забудова 
у Лядові підпорядкована рельєфу місцевості. Хати 
переважно стоять на вищій терасі в глибині ділянки, 
до вулиці чолом причілком або затиллям, залежно 
від умов інсоляції. Господарські будівлі за традицією 

групуються в невеликі дворики, розташовані на ниж-
ній відносно хати терасі, інколи межуючи з вулицею. 
Характер садиб зберігає регіональні риси. А  заміна 
зношених будівель на нові відбувається зазвичай ви-
бірково без порушення вертикального планування 
двору, як воно склалося історично.

с. Немія
Записав О. Головко 15 липня 2013 р.  

у с. Немія Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  
від Почапинської Галини Іванівни, 1937 р. н., родом 

із с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського р-ну

ЖИТЛО Стіни. [Коли будували хату, сусідів на толо-
ку запрошували?] На толоку не запрошували, бо ми 
мулярів наймали. [Там, у Слободі-Яришівській?] Там 
тоже нанімают мулярів, толокою не роблять. [Як було 
раніше?] Може, колись і робили. Стеля. Толокою ро-
блять потолок. Це постоянно. В Слободі потолок – ро-
блять толоку, збирают толоку. Ця сусіда, шо Ви з нею 
говорили, то та толокою [стелю хати] робила, а  ми 
наймали. Бо в нас робив чоловік з [сусіднього села] 
Карпівки і його батько  – вони занімались цими по-
толками. В них сім’я велика, і дід, вони всьою сімйою 
ходили на толоку, нанімались. То ми вже наймали. 
У нас було вигодно чого – того шо, як кликати толоку, 
то треба столик накрити.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Як ми начинали хату класти, то на чоти-
рьох углах хати клали гроші. А отой маленький сарай 
(ми маємо його зносити), то як закладали, то це ми ро-
били для поросят, то поклали чотири куски сала під 
камінь. А в Молдавії я ходила до одної жінки, то вона 
розказувала, як її дядя начинав строїти хату, то вона 
поставила (котрась із жінок), прийнято так, постави-
ла на чотирьох уграх мак свячений і воду свячену. По-
сипала кучки маку і свячену воду. І якшо перевернеця 
там стаканчик, чи той мак розпорпаний, то треба по-
сунутися в другу сторону. [Значить, не на тому місці 
будують?] Не на тому місці, на тому місці погано, чи-
мось погано – це вона мені розказувала. Вибір місця 
для криниці. Колись мої діти, в  [сусідньому селі] Се-
ребрії живут, то вони хотіли копати кирницю, то вони 
привезли з Хмельницького дєвочку. Та дєвочка брала, 
якісь такі дротики робила. [Два дротики?] То-то, то-то. 
І вона шукала воду – вони там викопали кирницю.

Записав О. Головко 23 травня 2014 р.  
у с. Немія Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  

від Хібовської Лідії Михайлівни, 1935 р. н.,  
родом із с. Яруга Могилів-Подільського р-ну

ЖИТЛО Планування. [Раніше хати «на дві половини» бу-
дували?] Да, «на дві половини» були в нас хати. То була 
велика одна [кімната], сіни (считати, коридор), а сюди 
ше одна. Хто робив в нас ванті́рчики [відгороджені гру-
бою кухні] ше собі. Як була велика [житлова] половина, 
то це ділили її пополам – там грубку робили. Призьба. 
[Які були призьби колись?] Як у кого, були ширші, були 
менші, як у кого. У нас, наприклад, були такіго неширо-
кі, а в кого були й такіго, шо сиділи й спали на призь-
бах – як хто. Али призьби вже були кам’яні. Це фун-
дамент считався, робили. Стіни. [У селі були майстри, 
які мурували стіни?] Це були люди такі. Та ми ж хату в 

Колодязь з муру. с. Лядова 
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  
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селі робили, мурували, то ж нанімали мулярів, а мулярі 
мурували. [То у Вас з крейди стіни?] З ґрейди і з такого 
каменя. Фундамент такий [з граніту], а стіни з ґрейди 
робили. Витісували [рівні плиточки], та й такі були 
каміння, всілякі. Моя собствєнна хата, знаїте, з чого – 
з пруття. Жила прабабка, бабка моя і мама моя там, і ми 
виросли в тій хаті, і вона ше стоїть. [Вона плетена?] Да-
да. Стовпи. Є стовпи вуглові, знаїте, а сюди переплетене 
такого, відсе глиною і відсе глиною. Та й ше стоїт ондо, 
ше є в селі [Яруга]. Ми їдем до неї кожний рік, бо там 
город є, два брати і сестра держут там ті городи. [З чого 
ще зводили стіни?] З лампачів люди робили хати. Лам-
пачі такі. [Саморобні цеглини?] Да-да-да-да. Лиш вони 
солом’яні були. [Там глину і солому перемішували?] 
Да-да. І  сушилися [ті лампачі], тако їх висушували, 
а потом з них мурували. Но всі ровно [на] угли ставили 
дубові стовпи. А це вже між тими стовпами ставили ці 
[лампачі], мурувалась, наче, ця [стіна]. Це на Молдавії 
тоже так робили – кла́ки [для виготовлення лампачів 
скликали]. [Глиняні хати теж були на фундаменті?] Да, 
на кам’яному фундаменті, іначе вода підмиє, дощ під-
миє. [У вас тут всі хати на фундаменті?] На фундамен-
ті, да, обізатєльно. Стеля. [Клаку наймали знову, коли 
робили стелю?] Да. А як іначе? Да-да-да. Глиняну стелю 
робили. Хто робив в хаті сволоки, а хто підбивав доски, 
та й гладенько робив [стелю зсередини] хати. [Глину 
для вкладання стелі люди ногами місили?] Ногами, а як 
є коні – кіньми. Більшість – ногами. [Якщо кіньми, то 
хтось коней по колу водив?] Да, кругом, да-да-да. [У за-
міс] солому, полову клали. Потом в соломі вимісювали 
ці боци́ і кидали. Там же ж ставиця тако сволоки, такі 
рейки підбиваюця на сволоки, а потом диля таке на ме-
тру ставили на ті рейки, а зверхи боци прибивали. І так 
ми строїлися. Так я знаю. Так в мене зроблена хата в 
селі. [Пригощали людей, що приходили на клаку?] А як 
же ж, давали їсти людям. Як обід, давали, а потом вже, 
як додому йшли – знов давали ше вечеру, це два рази 
давали їсти. Дах. [Чим покривали хату?] Шифером. 
А в батьків моїх бляхою [хата] крита – така нєржавєй-
ка. [Пам’ятаєте ще солом’яні покрівлі?] Ну, да, солома 
була. Соломою були накриті в нас [хати] аж донедав-
на. Після війни, вже після всього, вже доки розжили-
ся, тоді батьки накрили, купив тато бляху. Аж десь їхав 
за нею, не знаю, куди. І вже солому скинули і накрили 
бляхою. А так – під соломою, довго була під соломою. 
[Покривали сніпками, околотами?] Да, сніпками, око-
лотами, правільно. Ми сіяли жито, а жито молотили, 
ціпами молотили жито. В’язались снопи. А  потому 
з цих снопів робили такі менші сніпки  – околотики 
такі робили. І  обшивали хату. Знаю, були спіціально 
такі люди, які вміли пошивати, і вони тако до дерева 
такого, до крокві́в солом’яними цими перевеслами 
прив’язували, прив’язували, і так накривали. Інтер’єр. 
[Де у житловій кімнаті піч і грубка розташовувались?] 
Як у кого де, як у кого. Наприклад, в нас як зайти, то 
тако в цій стороні піч була, а  тако грубка, а  так кро-
вать – коло грубки. Раньше ближче була грубка, то при-
пічок був такий, шо спали на припічку, глиняний такий 
припічок. На пічі спали, на припічку спали, під груб-
кою спали. Як [Друга світова] війна була, ми спали на 
припічку і на пічі, а солдати на землі спали в нас (в нас 
солдати були). [Як трусили сажу, підмащували грубу?] 
А ю́хти вибивали. В мене і зараз грубка з юхтами. Газу 
ми не маїм, бо я не мала грошей, в мене самі похорона 
були. Я не мала грошей, треба було триціть тисяч [гри-

вень, щоб газ провести]. А де я мала їх взяти?! То ми 
глину зараз місимо з піском, вибиваємо юхти, вимітає-
мо, кладу назад і замастюю глиною з піском. Замастюю 
юхти на грубці, а  потом білю вапном із піском. Білю 
раз – висохне, а потом вапно із синкою. Білю раз, а як 
негарно – ше раз перебілю. [Якою була долівка хати?] 
А  глиняний пол був, вже ми аж після, вже совєцька 
власть була, після війни вже начали люди розживати-
ся, то ставили дерев’яні поли, а так – то глиняний пол 
всьо время був. Змастювали пол глиною, змастювали, 
я й сама мастила, да. [А перед святами теж підмащу-
вали?] Змастювали глиною, да, обновляли. [Мисник 
був в інтер’єрі?] Да, і зараз стоїт. Да-да, мисник є. [Біля 
дверей розміщений?] На стіні. Ни біля дверей, а тако 
на стіні. Там посуду ставили на мисник, ложки і таріл-
ки. [Великий дерев’яний стіл був?] Да, дерев’яний. Всі 
дерев’яні столи і лавки. В мене ше є лавки ондо дома. 
[Лавки були переносні?] Да, переносні. [Не було у стіну 
вмонтованих лав?] Нє-нє, до стіни шоб прибиті – нє-е. 
Нє-е, я не бачила ні в кого в нас такого. [Чи оздоблю-
вали якось житлову кімнату?] В  нас були квіточки із 
стружки. Такі продавалися лєнточки, і  моя мама ви-
робляла з них квіточки і чіпляла тако під сволоком, як 
[подвійні] вікна, то в промежутку тако ставили. Таке 
люди робили, і  мама робила таке. [На печі, на стінах 
не малювали?] Квітку малювала. Було таке, малювала 
на комині, на п’єці [печі], да. Потому мама вирізала з 
бумаги, застиляла. От, є  комін, а  внизу є заприпічки, 
шо поставити туди шось (гладущики, таке). То вона 
дуже гарно вирізала зубчиками там квіточки із газєти, 
і застиляла туто. А тако висіло таке гарне, зубчиками 
такими виробляла. Ну, таке, як це зараз з бумаги ви-
різають... [На кшталт витинанки?] О!  Витинанки моя 
мама дуже гарно вирізала. Коники вона могла, вирізала 
такі гарні, ляльки, квітки. І це вона там [вирізала] таке 
з дірочками, мама робила таке, з зубчиками. Так при-
крашала. Да, таке в нас було. [Зовні стіни хати завжди 
білили?] Обізатєльно білили, да. Біло робили, правіль-
но, вапном. Ми білимо вапном, си́нки трошки. Білили 
[стіни] вапном білим, а призьби робили голубі, хто які.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як раніше вибирали місце для хати?] 
Знаїте, шо, як ми строїли (я тоже строїла в селі хату, 
лиш продала її вже), то тако: як викопали фундамент, 
то ставили, знаїте шо, жито на углах. Як не розпорпане 
жито – значіть, можна строїти хату. Було не розпорпа-
не, і ми там построїли хату. [Що казали, якщо жито 
розпорпане?] То не можна там строїти хату. [Треба ку-
дись змістити той кут?] Або в другім місці строїти. Да, 
не можна. Казали, це таке було. Ми так само строїли.

с. Садківці
Записав О. Головко 21 травня 2014 р.  

у с. Садківці Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 
від Малай Катерини Євгеніївни, 1936 р. н.

ЖИТЛО Планування. Нашій хаті це уже сто чотирна-
цять років. Це тіки ми прибудували віранду і поста-
вили другі вікна. Ну, вже давно. Вже чоловік помер 
дваціть один рік. А отой сарай збудований, ото даже 
тако крейдою зробляні цифри – у  [тисяча дев’ятсот] 
дваціть дев’ятому році. А хаті цій нашій сто чотирна-
ціть років, і так вона покрита, [як і при будівництві]. 
Я  знаю, мене ше тоді не було, як цю хату будували. 
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[Яким було внутрішнє планування Вашої хати?] Була 
хата: тут була кімната одна, а тут було в цій другій по-
ловині дві кімнати. А  потім вже перекинули  – тут у 
нас три кімнати, а там одна. Ми переробили. Фунда-
мент. [Раніше хати будували на фундаменті?] Дехто. 
Наприклад, ця хата на фундаменті кам’яному. [Бу-
вало, що хата просто на землі стояла?] На землі, да. 
Стіни. Напротів [хата] – вона з крейди побудована. 
А є хати такі старі, розвалилися, шо просто, ну, пле-
тені, глиною вкидані і всьо. Ну, плетені, знаїте, як? 
[Сплітали стіни і з двох сторін глиною обмащували?] 
Да-да, і  всьо. І  так люди жили. Ну, раньше, знаїте, 
як, по-різному було. [То були у вас і кам’яні, і глиня-
ні хати?] Да. Зара – то всі хати з крейди. Фундамент 
кам’яний, а дальше [для стін мурована] крейда. А то – 
кирпіч. [У  вас крейду з довколишніх пагорбів добу-
вали?] Хватає, да, хватає. Добувають, нікуди ни їдут. 
[Цю крейду з чимось перемішували?] Просто глину 
із піском перемастювали, шоб воно приклєювалося 
одне до одного тісно, шоб воно було рівно. [Для муру-
вання стін наймали майстрів?] Да-да, наймали людей. 
В нашому селі є такі, шо вміють мурувати. Бо ж одні 
вміють мурувати, а другі – ще й штукатурити. [Про-
світи для вікон і дверей залишали при зведенні стін?] 
Да, лишали місце. Просто вимірювали, які будут вікна 
завеликі, али заздалегідь готували варцаби ці, де ста-
вити, шоб поставити і кругом вже мурувати. [Тобто, 
коробку одразу вставляли?] Да. [Вікна і двері теж май-
стри робили?] Тоже майстри, да, наші сільські. [Може, 
у  колгоспі була якась столярня?] Робили в колгоспі. 
Ну, більшість робили просто дома. Ці двері в нас були 
дуже міцні, али потім пішла мода на такі двері [з шиб-
ками, на дві половини]  – зробили, а  вони нехароші, 
треба ондо міняти. А ті двері іще лежать, такі, шо їх 
не розрубаїш. Стеля. [Коли стелю будували, робили 
клаку?] І зараз так роблять. Це збирали людей, готу-
вали там, готувалися, шоб дати людям їсти. Кому пла-
тили, кому не платили, а  більшість бесплатно роби-
ли, якшо збираюця. Як майстрів наймають  – то вже 
договорююця, скіки треба заплатити. Наприклад, ми 
стелю вкидали – то зібрали людей, дали людям гарно 
поїсти ранком, в  обід і вечером, і  це бесплатно. По-
співали пісень. [Колись глину місили ногами чи кінь-
ми?] Більше кіньми вже в останній час. Раньше – я не 
пам’ятаю, я  скажу Вам правду, була мала. А  відколи 
пам’ятаю – то кіньми. Глини ж треба було багато, али 
треба водити коня. [У  заміс ще полови підсипали?] 
Да-да-да. Воду, полову, пісок, і так. [Як зводили стелю, 
до сволока дошки прибивали?] Як хто. Робили такі, 
ставили... Ну, як воно називаїця... Від сволока до сво-
лока, наприклад, від доски до доски якоїсь ставили, 
ну, колони такі там, а  зверху ставили глину. Робили 
такі ва́льки. Один звідти подає, а другий кидає, а тре-
тій змащує, шоб рівне було. А потім звідси загладжу-
ють. І так робили стелю. Дах. [Чим покривали хату?] 
Раньше соломою. [Околоти робили?] Да. А  ця наша 
хата покрита терні ́том [етерніт – покрівельні плитки]. 
І  цей терніт до цього часу не тиче, нігде не лопнув, 
тільки в їдному місці, де [Друга світова] війна проби-
ла. Бо пробило терніт, пробило двері і ту стіну в ту 
[чисту] хату, і там на подушки впав снаряд. [Який був 
цей терніт?] А це, є терніт різний. А це такі квадрат-
ні листки, просто такі листки, терніт – як черепиця. 
Але черепиця лопаїця, а  це, бачте, вже сто чотирна-
ціть років, і стоїть прекрасно. [Його десь купували?] 

Я не знаю, це ше було до мого [народження]. Інтер’єр. 
[Де в хаті були піч і грубка?] Якшо заходити в хату, 
то зразу піч, тако зразу по праву руку, а потім – груб-
ка, там ліжко. Раньше припічок був теплий, поніма-
єте, ни було чим вкритися, та й на припічку [спали], 
а зверху колиска, а тут грубка гріє. Стіл і лавки були, 
стулів ни було, я Вам скажу. Відколи я була мала, від-
коли пам’ятаю, були лавки. Ше одна лавка в нас ондо 
надворі стоїть. Були такі лавки крєпкі, столи крєпкі, 
саморобні всьо, свої роботи, не магазинні, всьо своє. 
[Лави] до стіни притулювались, були такі, з спинками, 
шоб можна було спертися. [Чи були лави, вмонтовані 
в стіну?] Нє-нє, в нашому селі не було. Вже я прийшла 
на роботу, то такої хати нема, шоб я не була по сто 
разів або більше у хаті, то не було вмонтованих. [Чим 
опалювали житло?] А грубку палили чим попало, за-
раз  – то вугльом та дровами. А  раньше  – всьо таке, 
всі відходи від [господарства]. [Якою була підлога?] 
На підлозі була зимля, просто втрамбовували. Або 
просто стелили пол дерев’яний. Спочатку клали такі 
брьовна, і на ті брьовна прибивали доски. А то – лі-
ноліум, просто на землі, а зверхи ліноліум. Це вже за-
раз. А раньше не було ні ліноліума, нічого. [Підлогу до 
свят змащували?] А змащували глиною, бо ж ни було 
чим, як зимля. Глиною змастили – вона собі рімнень-
ка, так рівно і всьо.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце для будівництва 
житла?] Ну, я не знаю, як вибирали місце під хату. Ну, 
я знаю, шо жило три брати, ота хата, це наш наче са-
рай – то один брат, а це другий брат, а там за хатою 
вище є хата – третій брат. Бо раньше, знаїте, за землю 
сварилися. То батько Антон, це, считати, мій прадід, 
поділив так цих синів, шоб кожен мав. То ми маїмо, 
наприклад, свій город, коло нашого города другого, 
і той третій. Всі, наприклад, в одному місці – всім по 
кусочку [землі вділив]. Нехай там, я  кажу, кусочок 
був, али всім однаково. [Чи сипали на кутах жито, 
щоб визначити місце?] І  зараз так роблять. Напри-
клад, я донедавна, поки ходила ногами, то я сіяла на 
городі кусочок жита. Для чого я сіяла на городі жита – 
сіяли, як жали кукурудзу, та й перевесла робити, шоб 
зв’язувати снопи. То до мене приходили «на тарєлку 
жита новому дому». Наприклад, пристройку в кухню, 
де Ви заходили, як оце ми будували недавно, то тоже 
там поставили зразу фундамент, а  потом поставили 
тарєлку жита і дальше вже мурували. Кажуть, шо це 
на життя даєця так. [Якщо зранку жито було розпор-
пане, то там не будувати?] І зара так. То не можна там 
будувати, да. [Треба кудись зміститись?] Треба чуть-
чуть чи туда, чи туда. Ну, на тому місці не можна. І так 
до цього часу ці традиції.

с. Яришів
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Яришів Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1832 року Паланчук. За пла-
ном це «хата  +  сіни  +  хатина», в  сінях відгороджена 
комірчина. Призьба. Навколо хати призьба завширш-
ки 40 см (на «чолі») і заввишки 35 см. Стіни. Стіни 
і стеля зроблені з колених половинок дерева. Стіни 
дубові, «в  закидку», обмазані й побілені, завтовшки 
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18  см. Стеля. В  «хаті» стеля тримається на поздо-
вжньому сволоку, в «хатині» – на поперечному. В сі-
нях стелі раніше не було, а зараз є. Дах. На «чолі» по-
перечний сволок «хатини» спирається на стіни й на 
платву, яка підтримується верхніми вінцями стіни та 
сіней. На правому причілку винос даху теж підтриму-
ється платвою, яка спирається на випуски верхніх він-
ців стін і сволока. Випуски верхніх вінців стін знизу 
укріплені вигнутими кронштейнами – «п’ятнарями». 
Інтер’єр. На сволоку «хати» зберігся напис дати бу-
дівництва та гачок для колиски. Долівка в усіх примі-
щеннях  – глиняна. Система опалення. В  комірчині, 
в  глибині сіней влаштовано комин  – загальний для 
двох житлових приміщень.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  
у с. Яришів Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХІХ ст. Стецюк М. 
Особливістю будівлі є те, що вона розташована на 
рельєфі поперек горизонталей, тому під лівою хатою 
утворюється цокольне приміщення, яке використо-

План хати Стецюк М. Початок ХІХ ст.  
с. Яришів Могилів-Подільського р-ну 

Вінницької обл.  
1972 р. Рисунок З. Гудченко

План хати Паланчук. 1832 р.  
с. Яришів Могилів-Подільського р-ну 

Вінницької обл.  
1972 р. Рисунок З. Гудченко

Хата Стецюк М. Початок ХІХ ст.   
с. Яришів Могилів-Подільського р-ну 

Вінницької обл.  
1972 р. Рисунок З. Гудченко

Хата Паланчук. 1832 р. 
с. Яришів Могилів-Подільського р-ну 

Вінницької обл.  
1972 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент виносу даху хати М. Стецюк. 
Початок  ХІХ ст. с. Яришів  

Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  
1972 р. Рисунок З. Гудченко
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вується як хлівчик для утримання там молодняка та 
свиней. За планом це «хата на дві половини». В сінях 
відгороджена «комірчина», куди ведуть двері «на бі-
гунах». Стіни. Стіни хати дубові, «в закидку», обма-
зані й побілені, цокольна частина  – мурована. Дах. 
Дах на 6 кроквах, які врубані у платву, що тримається 
на випусках верхніх вінців хати (на «чолі»). Система 
опалення. Бовдур плетений і обмазаний. Комин роз-
ташований в середній частині сіней і є спільним для 
печей обох кімнат. Інтер’єр. На чільній сінешній стіні 
праворуч від вхідних дверей на висоті 113 см від рівня 
землі – дірка для відмикання дверного засува.

Записав О. Головко 10 липня 2013 р.  
у с. Яришів Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 

 від Гуцол Ольги Іванівни, 1922 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [За Вашого дитинства хати будували із 
глини?] На глині, на глині. І  сей час на глині. Крей-
да, глина. [Знаєте, як Ваша хата будувалася?] Ага. Ця 
хата будувалася до війни, у [19]33-й рік. Крейда, глина 
з половою – замішували і на цьому розчині будували 
хати. [Спершу якісь сохи чи стовпи закопувались?] 
Да, робили, як це називається, казали – стовпи роби-
ли. Підносили каміння. І  ше доски прибивали, шоб 
можна було стояти на них, підносили глину, каміння 
і так будували. [Сходились люди допомогти на будів-
ництві?] Здебільшого родичі, да. То кла ́ка називала-
ся. Помагали: глину місили, подавали. Було, це було. 
[Увечері господарі частували цих робітників?] Да, 
помагали тако один одному вже за моїх часів. [Вікна 
і двері для хати хто виготовляв?] Були столяри, такі 
спеціалісти в селі, шо гарно робили. Майстерні спе-
ціальної не було, були люди-вмільці. Оце, бачте, ці 
вікна, двері, це давно роблені, ця хата у [19]30-х ро-
ках будувалась, і досі це [ті ж вікна і двері]. [Зараз у 
селі є столярі?] Наврядлі. Стельмах Міша Крижанів-
ський, я не знаю, живий він чи не живий він. Бо у нас 
промкомбінат-столярня (біля ресторану там). Там 
була спеціальна майстерня, там робили вікна, двері. 
Ну, того, кого ше я знаю, то Міша Крижанівський, по-
моєму, він ше є. Він гарний спеціаліст. Дах. [Чим по-
кривали старі хати?] Соломою, соломою. Із тих хатів, 
то це вже я пам’ятаю (я  жила на другому кутку), то 
це перед нами була хата під ґо ́нтою – такий тонень-
кий шіфєр. І  зараз він ше є, такі хати. От як вийти, 
зійдете трохи нище, то це зразу перша хата стара під 
цим шіфером. Оце цим шіфєром крили. Він ше досі 
зберігається, бачите, йому вже більше, напевно, і сто 
років, бо мені вже дев’яносто. То це дуже багаті люди 
[ґонтою хати покривали], а  в основному  – соломою. 
Молотили жито, робили сніпки спеціально, і  тими 
сніпками покривали хату. Це тільки дуже багаті люди 
крили черепицею, таким тоненьким шифером – ґон-
тами. Но таких хатів були одиниці в селі, а  то  – під 
соломою всі хатини. Мої батьки були середняками – 
були [у них будівлі] під соломою. Інтер’єр. [Які меблі 
були у хаті всередині?] Посередині хати великий стіл, 
під вікнами лавка, а дальше – піч, грубка. Оце кімната: 
в центрі кімнати стіл, ліва лавка, тут дальше шкафчик 
з мисником. Над дверима отако йшов мисник (дошка 
така, там посуду складали). А від дверей – піч, грубка 
і постель дерев’яна, дошки. Отако, дошки поставлені, 
на дошках плетена з околотів мата, а  зверху вере ́та 
[рядно], і це всьо. І так люди жили, отаке.

с. Яруга
Записав О. Головко 21 липня 2013 р.  

у с. Яруга Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  
від Калініченка Михайла Дмитровича, 1934 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Як за Вашої молодості хати бу-
дували?] Вперед завозиця камінь. Значіт, вперед 
укладаєш фундамент. Канава копалася до твердої по-
чви, до самої твердої почви копалася канава. Тоді в ту 
канаву закладаєця фундамент, закладаєця по цоколь. 
[Чим скріплювали камінь?] Глиною. Всьо на глині. 
Глина-глина. А потом уже було таке, шо був у нас як 
би вапняк меляний (му ́чка). Він іспользуєця, як ска-
зати, на сахарних заводах. Колись був, колись бачив. 
Ну, біла мучка така. Того вапняка як би перемелено 
на мучку. Та й тою мучкою мурували. [Перш, ніж му-
рувати стіни, на кутах ставили дерев’яні стовпці?] 
Тут стовпів ніяких не ставлят, камінь і всьо. Стіни. 
[Більшість хат мали глиняні чи кам’яні стіни?] Оце 
камінна хата будувалася [вказує на власний будинок]. 
Це які роки, це вже роки пієдисяті, шіїсяті, сємідісяті 
роки  – оце вже начали будувати хати, допустім, ка-
мінні. А камінь був різний: пісковий камінь, камінь-
вапняк (бачиш, отой білий, то считаєця вапняк, а той 
сєрий – то пісковий) і ґрейда. Називали в нас «ґрей-
да», «опо ́ка». Тут в нас є, як би сказати, називаєця 
«Білий камінь». Там такий горб великий, оті каміння 
оцеї ґрейди. Ну, і там її били, складали у кубометри, 
були люди, і  продавали людям, хто строїв хату. Ну, 
і  мурували з кирпича. Кирпічі треба було купляти. 
Мурувалися хати і з блоків – блоки такі тоже, як би 
сказати, з  вапнякового каменю. Такі білі блоки за-
возили з Сокиран [м.  Сокиряни Чернівецької  обл.]. 
В Сокиранах – там є шахта така підземна, де вирізают 
ці блоки там. Роблят ці, як би сказати, осуждьонні в 
тій шахті. Ну, і купляли, значіт, той блок. [Для вікон і 
дверей у стінах залишали просвіти чи одразу вклада-
ли?] Нє-е, коли муруєш, то вікно не ставиш, а ставиш 
варца ́б цей, шо для вікна. От прімєрно, це ми муру-
вали, цих вікон не було, оцей лиш варцаб он, бачиш. 
[Саму коробку вкладали?] Коробку пока, да. А уже до 
того варцаба приробляли вікна, подвійні вікна, там 
буде одна [рама], а зідси − друга. А вже плотнік при-
робляв ці вікна, в яких розмєрах вони собі заміряли. 
Вони самі робили оцю коробку, а потому вікна роби-
ли, обналічку цю, всьо. Стеля. [Як стелю робили?] Як 
би тобі сказати. Там сволоки були, сволоки. На сволок 
билися отакі, як би ла ́ти вони считалися. Лата при-
бивалася, ну, як сказати. Тамо я можу показати тобі 
лату. Прибивалася на сволок диля – кололи з дерева. 
От, кололи, прімєрно, диля. Оцего, прімєрно, розко-
лоти – це буде дві дилини. Значіт, прибивают [їх] на 
сволок, так і звідти диля влазе. Потому, значіт, берут, 
привозять глину цю, три ́ну. Три ́на – це як би, сказати, 
солома така мілка. [Полова, перебита солома?] Да-да. 
Поливают [ту глину із триною], коні замісюют. Ну, 
і  так і роблят, туди [вальки] подают. Там чоловіки 
два чи три, ті туди подают, а  вони прибивают його, 
стели ́ну прибивают. [Для зведення стелі наймали лю-
дей?] Тоді кла ́ка считалася. З  людей клака наймала-
ся, шоб це зробити. Дах. [Чим покривали хату?] Чим 
покривали – хто купляв бляху, покривав, хто купляв 
шифер, покривав, хто купляв черепицю. [Пам’ятаєте 
ще під соломою будинки?] Під соломою були хати 
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озьдо ціго старі. Осьо хата [на садибі поруч]. Це туто 
жили мої жінки діди і прадіди, в цій хаті. Цій хаті вже 
сто років. Це хата не мурована, це хата з глини, ліпле-
на. Там йшли такі слу ́пи, і  хата ліплена, з  глини, не 
каменьом зроблена.

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ 
РАЙОН

с. Дерешова
Записав Б. Сауляк 2009 р.  

у с. Дерешова Мурованокуриловецького р-ну 
Вінницької обл.  

від Бондар Ніни Михалівни, 1936 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді 
та легенди. Тамо є турецька крепость. Слухай, це 
не далеко звідси, тако йти прямо, йти-йти туди, вже 
кончаються хати, колись були хати. Треба хлопчи-
ків, щоб повели. Слухай, йти-йти... Ти знаєш яке, 
яка крепость? Крепость і тут вал кругом цеї крепос-
ті, вал насипаний, і рови, ше як воювали, і от сиділи, 
заховані сиділи, і стріляли кругом.. А то ж літом так 
харашо. [Там ще якісь мури лишилися?] Слухай, ні-
чого, слухай, а  тут колись ще, тут в мене нема такої 
мозаїки, каміння таке виробляли собі люди, таке-таке, 
і всі мозайка, тут собі клали, воно тобі не розсунеть-
ся. Тут була дорога, шо ше той турок строїв, то там 
воно було вже засипане, а там була ще й дорога турок 
десь. Ну, там, це шоб показати... І там в отой турець-
кой крепості була така вода, таке прямо, як став, дуже 
гарно, а тепер нема ніде нічого. [Там фундаменту вже 
нема?] Там нічого не побачиш, все позаростало. Там 
дід жив старий, такий сивий, це я ше манюнька була, 
а він був столєтній. І розказував, шо була плитка, і різ-
ні двері були у крепость. То були двері, но вже всьо, 
це каміння, дирки. То казав той дід, шо його ше дід 
казав, шо то була турецька крепость, а там дуже гар-
но і зимою. Тут ця крепость, а тут вал висипано. Все 
заросше, а це ж зараз літо, бурьяни. То казав той дід, 
шо там камінь був, під тим каменем там порожнє, і то 
розказував його дід, шо там той турок щось лишив, 
шо там в тій крепості там порожньо, лишив шапку і 
булаву. Але то ж просто поговорять. Отаке було. І там 
колись трохи хтось строїв, там шось і копали, і диви-
лися, і неглибоко. А шо вони, чи вони дивилися, чим 
всипано, це колись ще, сорок років [тому]. А  ти ба-
чиш, як звідси начинається крепость така висока, го-
рище таке, а туто вже, а там уже дерево, зимою листя 
нема, трави нема, то ще можна [ті руїни розгледіти]. 
Зараз там тільки одні кущі. І тоже там є досочка, шо 
запріщається розрушувати. Я колись пасла там худо-
бу, а тепер позаростало, то я не знаю. Там дуже гарно, 
як дерева не було, бо я ж там худобу пасла. Так гар-
но, прямо станеш, поляни цілі, і ще як хати, а там такі 
вже, шось вироблено горб, а там яма, а там знов насип, 
укріплялися, видко, воювали. І раньше яка ж то заліз-
ниця, навіть чим їхати, кіньми, і ті мозайки такі грубі, 
ті камінці, і воно таке було широке, шоб розминутися 
могли кіньми. І  все не знаю, аж куди з тої крепості, 
аж поза ту гору... А вже як строївся міст, то ти знаєш, 
бачили, хто їхав, кому треба переїжджати через міст 
з цеї сторони, ага, я  їду кіньми чи волами, чи пішки 

прийшли, то ти можеш дві мозайки привезти на той 
міст. Як вони, подумай, це така то дорога груба була, 
тоже ж кажуть, шо кріпаки так вибивали ті мозайки, 
кріпаки, і  все це строїли кріпаки. Ну, кажуть люди, 
шо це кажуть, як будто би там, де зараз інтернат, шо 
там дім панський, шо будто, кажуть, десь є хід кудись. 
Правда, так слухай, зараз там вже нема, а ше пам’ятаю, 
я ше була дівчинкою, а ми так яром у крепость йшли 
на базар, там низенько, там можна перейти, недалеко 
і в самий інтернат. То які там вибиті з каміння були, 
великі такі... Там тако вода була, там нема вже в тім 
саду вже нічого, а то відпочивали, з каміння скамейки 
були, вибиті з каменя, всьо. Ой, там багато було, там 
нема вже.

ЖИТЛО Фундамент. [На фундаменті коли почали бу-
дувати хати?] Ну, я знаю, хто його знає. Ну, вже по-
чинали вже будувати, може після війни, може й до 
війни, я того не знаю. Підвалини. А то ж то на землю 
клали, а то ж дерево – воно гниє. Може, вона [хата] 
трошки була і вища, але перві ті [підвалини] вгнива-
ють. Вже почали гнити перві ті балки, і вже трошки 
підсідає. Не знали люди. Якось забивали кілочки, нє, 
свердлом сверлили і тоді забивали. Стеля. [Сволок в 
хаті робили?] Як, сволок? Стеля, знаю. [З якого дере-
ва, з дуба робили?] Ну, дуб самий лучий. Дуб це є, як 
то кажуть, дуб – то самий міцніший. Дах. [Чим дах 
покривали?] Соломою. Очерету в нас тут так нема, 
тут, мабуть, нема в цих краях очерету. Жито сіяли, 
змолотять, шоб зерна не було, бо як з зерном, то миші 
з’їдять за рік, а  так воно вимолочене, і  вже ложать. 
Слухай, це дуже тяжка робота в людей була. Інтер’єр. 
[Верстат був у цій хаті?] Тут не було. Я ше на тому вер-
статі робила. [У Вас його нема?] Нема, вже порубали. 
І верстат, того ж не було, тої механізації і того всього. 
То я робила тоже полотно. Зараз луча техніка, а тоді 
шо було. [Що з меблів було в хаті?] Мисник – так ти, 
може, бачив. [Мисник – це старий чи вже куплений?] 
А хто його знає, то вже нє, бо хата, я ж тобі кажу, шо 
даже нема димаря. Ти знаєш, я любила багато читати, 
в мене діти до школи [ходили], і в мене син, і дочка 
молодша... Я даже любила історію читати, і там всьо 
описувалося. То читала, шо пани даже запрещали, 
є димар, то налог. Ну, а де ж брати гроші? То дим іде 
в сіни, і більші вікна, а дим іде в сіни, а з сіней туди, 
це страшне було. Це було страшне колись життя. Це 
зараз дуже добре. [Жердка була в хаті? Чи Ви не зна-
єте такого?] А чого ж нє, знаю, жердки були дерев’яні. 
Ну, так це жердка, а тут ще такий [брусок] чіпляють у 
стелю, забивають до стелі, а там тоді так, шоб вона не 
відпадала. Отаке робили. [Скриня яка була?] Скриня 
в мене й зара є, мені так дуже добре. Я собі дуже ба-
гато складаю всього. Шкаф – шкафом... [Що в скрині 
зберігали?] Одежу, тільки одежу. [Кроваті коли по-
явилися у вас в селі?] Ну вперід деревяні були. Вже 
дерев’яні, приблизно, я  знаю 40  років десь. То про-
сто робили всі, робили ті кроваті дерев’яні. А різали 
доски як  – вручну. Там їден якось вгорі, якось при-
способлялись пилкою. А  зараз все єсть, зараз жити 
добре, тільки шоб війни не було, зараз добре жити. 
[Раніше на чому спали?] І на землі спали, і під посте-
лью, ну, хто де, як багато людей. Таке населення було 
велике, та ти шо! В кажній хаті 8–10 душ, 6 – це рідко 
в кого. [Місце з іконами рушниками прикрашали?] 
А як же, це колись як закон, рушниками. А в сінешній 
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хаті то стародавні були, слухай, ікони, то тут хто знає, 
колишні, тяжко дорогі. Вони довго тут в хатині стоя-
ли. Так прийшов той від баби та забрав, та попродали, 
якісь вони [спекулянти], я знаю, шо вони їх купують, 
ті стародавні. То дуже гарні були, вони великі, такі 
здорові. [На дереві були?] Нє. Бач, я й не знаю, може, 
намальовані на фанері такій, но довго сохранялись. 
Шо ж то за фарби такі були, шо довго сохранялись?! 
Натуральні, наверно. Такі здорові, шо куди! Якраз від 
землі, бо хата мала була, та вкладені так раз-раз, тіс-
ненько-тісненько, були ікони. То забрав і гарні гро-
ші за них мав. [Чим хату освітлювали?] Слухай, шо: 
лампа, бутилочка, наливали, навіть не було солярки, 
даже олію заливали. Наливають олії, тут зверху якусь 
коробочку... Но то вже брали якусь таку коробочку 
і дюрочку пробивали, як бутилочка, пробили, а  тут 
дріт такий був. Або як нема дроту, то з того, шо пря-
ли, і вату пряли, такі ниточки, і тут виставлять, і вже 
світять. І воно вже там само собі тим мотузочком по-
ступово поступає олія, і воно так горить. А тоді вже 
була солярка, і  гніт був, а  то отаке було. [Колиска в 
хаті була?] А як виплетуть собі із лози. З лози виплі-
тали і чіпляли до жердки, і в людей навіть таке було, 
шо до сволока, там забивають цвяшки, колочки, і це 
там таке було. Тяжко було. [Килими були?] Самі на 
верстатах робили килими. [У Вас є ще?] Нє, нема вже. 
Да, робили килими. [В кожній хаті вони були чи не 
в усіх?] Не було, хто багатіші. [Кровать чим застеля-
ли?] Такі рядна, такі робилися на верстаті тоже. Десь 
в мене в сараї є, десь тут валялося. Слухай, ось тобі 
рядно те, шо на верстаті. Це шили на таких устрой-
ствах, тут всякі нитки, червона, зелена, біла, трошки 
човником. В мене було, я робила, я знаю, і вже на нім 
спали так. [Подушки з чого робили?] Ну, подушки – 
це гуски, качки тримали, кури були, так й це таке 
[пір’я набивали]. [Де рушники в хаті були?] Ну, на об-
разах, на кілочку. [Піл чим застеляли?] Саморобними 
[килимками] так саме. Це я лізу на піч, от отакево, 
яка це тяжка робота, це напрясти було. Це я вже сши-
ла [наволочку] – оце на столі. Це так треба кажную 
ниточку на верстаті треба переплітати там ногами, 
як їх же багато. Оце таким застеляли, сшивали, а тут 
були тії, тороки були, оце таке. Це я тут сшила, і там 
сшила, сама довга скатерка була. От попробуй, яке 
це горенько було, яка це тяжка робота була. То це 
по краях все обшиване, а середина так, як ти дивиш-
ся. І рушники тоже домоткані. [Рушників у вас нема 
вже?] Нема. Це ж треба рушників наробити багато, 
це такий простий, для рук. А вже як робили тако, то 
самі плели, а вишиване – то вопше, вишиване то дуже 
в моді було. Дуже вишивали, в хаті чіпляли, шоб дуже 
вишиті гарно були. [Які ікони були в хаті у Вас?] Та 
святих в мене два, то теперішні два купила собі і всьо. 
Зараз вже такі, такі у всіх людей. Ну, так само і колись, 
іконочки, як вони називаються. Там була в баби така 
хата, вже велика, але вона вже завалилася, така сама, 
як ця, точно така, та й уже немає. Та й отакі діла. [Що 
з посуду було в хаті?] А шо, горшки, там якісь близ-
нята, їсти носити на поля, бо люди робили. Близнятка 
були, миски, ось навіть і в мене, то друшляк в мене 
ще валявся, то шо зара друшляки, то всьо глиняне: 
миски глиняні, макітерка чи шо там таке. [Де в хаті 
верстат ставили?] Ну, десь тако в хаті, літом не будеш 
на верстаті робити, бо робота на полях, а зимою вже 
робили, вже напрядуть, уже й робили так. І  так зи-

мою хтось зробить десь чоботи з кожи телячої, дуже 
бідили люди, але пісень співали, і дуже хороші були. 
А зараз ніхто ні до кого не йде, чогось на ті ящики, ті 
телевізори дивляться, і нікуди не ходять, нічого. Так я 
в тій хатині і прожила, двоє дітей, дочка на Сєвері, аж 
в Заполяр’ї, а син тут в селі недалеко, та й я тут жию, 
так хати нема де купити, може, до дочки поїду, шо ж 
тут, сама, ше заслабла, бо тут же всякі такі люди.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Ну, комори у 
всіх, тільки в мене нема, бо в мене маленька хатина. 
Комори у всіх були в хаті. А то стодоли такі були, шо 
не було стелі, а  лиш тілько накрито. І  це там снопи, 
жито, пшениця, і зимою молотили, але ховали, бо як 
дощі, то погниє зерно, то було таке. Огорожа. Пар-
кани такі, лозою, то колись плести треба було. Це ж 
бачиш, є «Наталка Полтавка», є п’єса, як дивишся по 
телевізору, як гладущики були для молока, на каждом 
колку були застромлені, шоб сохли, було-було діло. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Коли будували хату, то як вибирали 
місце?] Це я купляла, я не вибирала. Ну, то як виби-
рають, таке шоб харашо, шоб до сонця очима, ну, як, 
де кому як, як кому удобно. Закладини. [В яку пору 
року починали будувати?] Та це навесні було, день 
великий, більший день, з  весни все начинали. В  не-
ділю не можна, в  понеділок тяжко начинати вопше 
любу роботу, то тяжко начинати в понеділок. Входи-
ни. [Новосілля як відбувалося?] Дома в цій хатинці і 
свадьбу робили, а на новосілля там брали кілька душ 
самих рідніших і так.

с. Жван
Записав Б. Сауляк 2009 р.  

у с. Жван Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  
від Василя Григоровича, 1932 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [На фундаменті коли хати почали 
будувати?] Десь в [19]50-х, десь там. Стіни. Городили, 
як хто міг, а то вальці клали. Були двопоки. [Стіни бі-
лили, розмальовували?] Нє, білили, і  там підводили, 
і крапочки красили. То вже як хто. Стеля. [Були хати, 
що не мали стелі?] Сіни такі були, що не мали стелі. 
А в хаті як, ніяк. У сінях тільки. [Сволок з якого дерева 
брали?] Можна було і з дуба, і липовий був, і вербовий 
був, з чого хто міг. Це вже зараз дерева нема. [Коли на 
сволок рубали дерево?] Коли зрубав, і зараз рубають, 
постояв пів дня да й зразу кладуть. [Під низ сволока 
клали якийсь камінь?] Да. [Як його називали?] Філет. 
Тут взяв видовбав, вставлялося, а як не так замотав, 
то [сволок] гнив. І так само чопи ті, як стікло вибив, 
злізла та солома, то і сволоки гнили, і кроква гнила, 
а зараз такого нема. Дах. [Як крокви закріплювалися?] 
Чопи довбали, робили чопи, в гнізда їх ставили, зараз 
нє, на цвяхи. [Накривали чим хату?] Соломою. Жито 
сіяли, молотили, робили околоти, з  околотів сніпки 
такі, та тоді сніпками покривали. Прив’язували до 
балків, зв’язували. Там ще є одна хата під соломою. 
[Очеретом хати не крили?] В нас нє, бо в нас очерету 
не було, там було по тих селах, де очерет є, там покри-
вали. [Скільки хата під соломою могла простояти?] 
25  років стояла. Система опалення. [Були хати без 
димарів?] Багато даже було раніше. І тоді дим, через 
солому під кришу виходило, та солома як закурюєть-
ся, та й стояла 30 років.
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Де раніше 

корови були?] Шопа з каменя. Тоже городили, то з ка-
меня, загородив, тоді глиною закидали. [Клуні були?] 
То це така й клуня. [Комора?] Комора  – то в хаті. 
[Окремо не було?] Ні. Льохи були тоже з каменя. Там 
в Марії в кручі [льох] видовбаний – з глини видовба-
не так, висока круча, і так видовбано. А тут у Романо-
вої льох такий, як комора, як склеп зроблено. То він 
тоже так само круглий, з каменя мурували, а той шо 
в глині, тоже кругом видовбується, а тоді кругом об-
мастив. Огорожа. [Подвір’я обгороджували] хто чим 
міг, жердками.

Записав Б. Сауляк 2009 р.  
у с. Жван Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  

від Кириченко Ганни Миколаївни 1930 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [З чого Ваша хата побудована?] З гли-
ни, з  болота місили заміс, кидали полови. Місили 
заміс, робили руками вальки, і  чоловіки мурували. 
[Хату білили?] Ну, да. [Малювали на ній якісь малюн-
ки?] Нє, нічого, була обикновенно біла хата. Біленька, 
всьо, більше нічого не було. Стеля. [Сволоки у Вас 
тут є?] Є, сволоки є. Сволоки з дуба, з йолки і з дуба. 
Дах. [Дах соломою був покритий?] Да. Було накрите 
соломою, а  потом черепицею, а  це вже шифер. [Хто 
покривав?] А  в нас були чоловіки, молотили уручну 
ціпом і в’язали такі сніпочки, і покривали. Інтер’єр. 
[Які раніше меблі були в хаті?] Раніше нічого не було. 
Мисник був. [Мисник ще Вашої прабабусі?] Чоловіка, 
а він тут застав його. Було тут ділов всіляких. [Жердка 
є в хаті у Вас?] Нема. [Лавки є?] Є. Отам в мене в хаті 
ще є дві. Є стародавня скриня ще. [Скриня була з ви-
пуклим чи з рівним верхом?] Нє, з рівним. [Дзеркало 
вмащувалось?] Да, в мене ще є одно. Не вмащувались, 
а так. А скриня там стардовня ще є, така випукла. Усьо 
було, і всьо вже проходить, і пройшло, отак. [Килими 
були якісь у хаті?] Нє-нє. [Рядна були?] Рядна є, верет-
ки є, робили самі веретки. [Ви самі вміли робить?] Да, 
робили. [І верстат у Вас був?] І верстат був, і робили 
самі веретки, і полотна робили. [Верстат уже викину-
ли?] А десь там у сестри ще є. Як могли, так і жили, 
і робили. А зараз вже нічого. Верстат я бачила у сусід-
ки, тако вийти, але чи він зараз вийде. Прибитий тако, 
він висів вгорі. Але чи він зараз є, чи нема? 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Худоба де 
була раніше?] У шопі. З каміння шопа. Там була шопа, 
я прийшла туди, застала туто, маненька така, з камін-
ня тоже була. А ми вже цю розвалили, і построїли цю. 
Погріба не було. Яма така туто була, викопана яма, 
укладені билля, і зверху накрита, і билля, і там трима-
ли, шо мали. Огорожа. [Чим обгороджували подвір’я, 
хату?] Штахети, тамо на присьолку стоять штахети 
такі малі, нічого більше не було. Жердки були, заб’ємо, 
та й так і жили.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. Ми тут і не знали, як воно буде, чи 
щасливе місце. Там була жінка, ворожила. Берем ми, 
я і мама моя, ідем до тої жінки. Ідемо до жінки, вона 
розкинула картами. А ми мали, у другим боці думали 
строїться. Бо це як тато його жив, не хтів дати нам на 
хату города, всьо, бо жалував город. Пішли, вона роз-
кинула картами і каже, шо це добре місце, де ви за-
думали зара’ строїться. Це хароше місце, на такім ось 

боці, усьо буде добре у всіх. І правда, построїли, яке 
добре... Сім’я, діти, але, слава Богу, прожили з дідом 
50 років, хлопці поженилися, порозходилися, а от при 
кінці я лишилася. А як тяжко відробляли, це ж люди 
всьо робили, а ми до них ходили робити. [На толоку?] 
Да-да. [Коли починали будувати хату? Весною?] Да, 
весною. Зведення стін. [Чи ставили квіти, коли зве-
ли стіни хати?] На хату квітки клали обикновенно. Як 
кончили мурувати, тоді кладуть у нас букет. Входини. 
[Новосілля як раніше відбувалося?] Ой, як, добре. 
Коли кончили вже всьо, зробили переходини, запро-
сили людей, гурт увесь, гарно було. 

с. Конищів
Записав Б. Сауляк 2009 р. у с. Конищів 

Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  
від Покуйової Олександри Артемівни, 1922 р. н.

ЖИТЛО [Чи є хати розкуркулених в селі?] Туто, де 
Яшина була, тут були розкулачені, тепер уже нема, 
розвалена. Тепер туто вислали в Сибір, туто хата 
стоїть, тоже вислана. І  тут хата, де Лічман Прокіп, 
не Прокіп, а  Гриць построїв, то тут тоже Горохоль-
ський був, то його в Сибір вислали. І там та хата ще 
стоїть розкулачена, то уже Володька зібрав, цей шо 
з Ніною жиє, то це дядько його, Ніниної мами брат 
Андрей, то його тоже вислали в Сибір, розкулачи-
ли. Тепер туто, де построївся, де Микити донька, то 
тоже розкулачена хата, де Янковський жив, це тоже 
розкулачена хата, туто, де Шевчук Петро жиє, тоже 
це розкулачена хата. То багато людей повисилали з 
села. [Бо не хотіли в колгосп іти?] Ну, як, може, багато 
мали землі, по 5, по 6  гектарів, і  в колгосп не хтіли 
йти, і це того їх повисилали. Це одноосібники. Туто, 
де моя Антонька, де Захарчук Галя жила, то тоже До-
вгань розкулачений, і він був в Сибірі. А туто же Ва-
лік жиє, то це його діда брат, був тоже Андрей, але він 
дітей не мав, то його з жінкою тоже вислали в Сибір. 
[Так ніхто не повернувся?] Ну, як, Довгань вернувся 
з Сибіру. [Не пішов в свою хату?] Ну, як, Довгань вже 
не пішов, бо хата, він пішов до дочки, а  хата, якось 
там були ті налоги, він не сплатив, і сільрада продала 
і вже там, але вони потом її спалили, цю Довганьо-
ву хату. Олька цяя, Ніни мама, спалила. Юля, ця шо 
на пошті робила, це не розкулачена. Це просто Федя, 
він собі хату поклав, як панів розігнали, вже не було, 
і там розбирали то ніби господарство, то він узяв там 
цегли і поклав хату цегляну. І  то тоді, де Янковська 
зараз жиє, це, щитай, зараз цей Матійко жиє, то тоже 
з панського ніби хата, і  туто, де зараз ця Ромашка, 
то тоже з панської цегли хата, це було кілька на селі 
цегляних. Фундамент. [На фундаменті коли почали 
будувати? У Вас хата без фундамента?] Це вже тепер 
стали камінь, підмурок робити, а колись, то на слупи, 
а  під слупи клали і камінь битий. Стіни. Обмащу-
вали, а  котре бідні, то городили і болотом обклада-
ли, лісом і віти обкладали. А потом трошки уже, як 
здвинулися трошки, чи шо, то вже вальки робили і 
вже клали це. А є такі, шо робили просто віти, а по-
середині глиною, а вальцов не робили, бо так луче. Бо 
вальки – то довше, а так – то воно луче. То хата одна 
побудована, де валька була, там, де та Надька. [Хату 
розмальовували, якось прикрашали?] Ну як, масти-
ли, хто вмів. А в нас надворі не малювали. [Де Ви бра-
ли вапно побілити хату?] Глиною колись мастили. [Де 

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



54 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

глину брали?] А тамо, де жиє той, сама крайня хата, 
то там така скала, і там по глину ходили туди, і там 
копали. А потом вже стали випалювати вапно і вже 
вапном мастили. Стеля. [Сволок із якого дерева ро-
били?] Ясеновий. Ясеновий, березовий, а то із осики. 
Але з осики не клали, бо казали, шо не можна з осики. 
Дах. [Накривали дах чим?] Жито сіяли і [сніпками з 
нього] накривали. А є такі, шо очерети, то очеретом 
накривали. Інтер’єр. [Які були в хаті раніше меблі?] 
Та які меблі: штири коли забиті, хто мав, то скриня і 
мисник, а в кого скрині не було, то така бодня була. 
[Жердка була?] Ну, так, була, в кого то були жердки. 
Дерев’яні постолі, лежанка і сволки були так, як ось 
зараз, ховаються нагорі, а колись до хати пускали той 
сволок, і на тім сволкові, він такий обтесаний красіво, 
і хрест намальований, ті майстри видовбували, і так 
стояли. А  потом уже сволки забирали і вже на горі 
прикручували. [Колиска була в хаті у Вас?] У мене не 
було, а в людей було. З тої лози, шо то батюшка всім 
дає, з  тої лози плели, з  вербової, з  жовтої, оце вер-
ба є, то це колиску плели. В кожній хаті на балку, на 
сволок був прибитий спеціальний крюк і причепляна 
колиска. І колисали так дітей. А колиску прикручува-
ли, колиску нагору проверчували, і там так і кольцо, 
там такий дріт чи шо. І до того кольца колиску чіпля-
ли. [Освітлювали хату каганцем чи гасовою лампою?] 
Лямпою вже ми освічували. Вже як я, то те всьо лям-
па, менший 5  розмер, а  більша 8, а  вже 12  – то вже 
трохи ясніша. Вішали, шо 12, а  тую [менш яскраву 
лампу] – то так, вона на цвяшку трималася. Покладу 
ту лямпу і роблю уроки. 12 номер – це велика, а так 
8 номер був, 5 номер був. [Були у Вас домоткані рядна 
раніше?] Та їх стільки переробили. [Ви теж робили?] 
Ні. [Мама Ваша робила?] То багацько на верстаті ро-
били, на верстаті дід Андрей робили, мати, дядько, 
Стьопин тато робив на верстаті, то навіть Стьопа 
мені рядна... Від тата навчилася, то робила. І дід Ва-
силь робив. А наш тато робив чоботи... Рядно – над 
постілью, над кроваттю. То така кровать, шо матраса 
не було, солома чи осока, а потом уже трошки, вже як 
соломи не стало, то тії рядна зшивали і набивали со-
ломою, то кукурудзинням чи лузинням. [Ліжко чим 
застеляли?] Чим? Ряднами. Виробляли рядна. В мене 
ще є ті рядна. Покажу. Там ще є в мене п’ять чи шість 
ряден. [Килимки були?] Ну, як, застеляли, робили тії, 
такі на верстаті. Рядно зшивається докупи, то було з 
двох половинок, а тою одною половинкою все засте-
ляли, але застеляли на свята, а в будній день не засте-
ляли. [Подушки були?] Подушок безкінечно. [З чого 
їх робили?] Гуси, качки, а  є такі люди, шо гусей не 
тримали, то курячі робили. А  курячі тяжкі, тяжко. 
В мене ще й зараз 10 подушок: і Олі давала, і Ромо-
ві давала, дві каждому. [Наволочки з чого робили?] 
З  чого  – з  полотна, купляли. [Рушники де в хаті ві-
шали?] Рушники коло того, як вмиваться, то так на 
кілочку. А святкові – в скрині. Святкові вишивалися 
рушники. Такі і кугутики, і всілякі цвіти вишивали. 
[Чим застеляли стіл?] В мене ще є та скатерка, їй, на-
верно, більше, як сто років, вже сто років. [Ікони були 
в хаті?] А як же! Ті, шо де сидячі, і ті, де не сиділи. [Які 
ікони? Хто там був зображений?] Ну, як, от в мене є 
Спасітель і Матір Божа, а навіть такі були картіни, як 
то Тайна Вечеря, і як того Ісуса продавали, і там Юда, 
а  так гроші, так тримає, а  Ісус вже скликав тих усіх 
учеників. [Чи прикрашали хату всередині настінним 

малюванням?] Всередині не малювали, хіба на печі, 
на комині, то вже хто вмів, то, може, якісь кугутики 
на комині. [Чи був у хаті гончарний посуд?] З глини 
робили горшки, глечики. В мене ще є близнятка такі, 
шо їсти носилося на поле, як робили. [Велика миска 
була спеціальна, щоб руки мити?] Макітра така здо-
рова була. А зразу, то у цебрі милося, потом уже мис-
ку таку здорову куплялося, ніби макітра, і в ній от-
дєльно, шо картоплю терти там, горох, а для голови – 
то отдєльно було. [Воду чим пили?] Квартою. Я  ше 
помню, тато мені розказував, шо як война була, і тії 
патрони, шо вже вибиті, то з тої меді робилося... В нас 
така була кварта, і ми пили з тої кварти воду, мідна 
така. [Мисник який був?] Ну, як, дерев’яний був. Він 
так зроблений, покажи, так ще є, десь був, я бачила. 
Мисник був. Він такий в стіні ніби, він був отдєльно 
зроблений, дерев’яний, але прив’язувався, там в стіні 
забитий такий скоблик і до мисника тоже ніби такий, 
і на мотузочку, і там він висів. А як не було чим про-
палити, то в тій меншій хаті менше було, то мокріло-
ся, і  перегнив [мисник] вже. Але бабка пішла, мама 
моя, на базар, а Оля лишилася в хаті мала. І курку чи 
в сінях, чи в хаті... та курка була, знеслася, бо ще бра-
това зо мною жила через сіни, а та курка кудкудака-
ла. А Оля випускала ту курку надвір, двері зачиняла. 
А  той мисник був, миски такі здорові були, ще ста-
рі, то там такі квітки, і назва всіляка, і всі побилися. 
А приходе бабка і каже, шо Оля мисник розбила. А я 
кажу: «Нє!». Шо вона його не чіпляла, а  «він, бачте, 
сам». І від тої пори той мисник вже чіпляли на про-
волку так. Шось 50 [штук] посуди побилося, лишило-
ся всього два полумиски. [Дзеркало було у Вас?] Да, 
люстро було. [Де воно розміщувалося?] Тако, де – на 
тій передній стіні. А як хлопці брилися, то таке було 
мале дзеркало, і так ніби підпиралося на столі, і вони 
брилися. [Де жорна клали у Вас?] В хліві клалися, то 
були такі, шо коробочка така, то в хаті клалося на 
стіл. [Вазони були якісь на вікнах?] А вазона, так було 
тих вазонів зо 12: калачі якісь, і різдвяник, і цибулька, 
і  калачики всіх сортів, красавчик. Такі вазони були, 
багато вазонів.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Клуня у Вас 
була?] Була. В їй молотилося, і солому складали, і те, 
шо молотилося, там складалося, і молотилося на то-
кові. [Її робили з глини, як хату?] Нє. З того, дельована 
така, чи навіть хто мав, і дуби такі, дубові, і бересто-
ві, і ясенові, таківо прямо доски і так складені. [Стеля 
була?] Нє, в клуні стелі не було. [Комора була?] Комора 
робилася в хаті. А погріб копався – така яма копалася, 
і тут делями накривалося, і прикидалося. А вже як хто 
багатший був, то кам’яний той погріб клав. [Худоба де 
була?] Хлів колись був отдельний. [А з чого він був? 
З вальків?] Нє, не з вальків. Є такі люди, шо був ого-
роджений і обкиданий, а  у нас був дельований хлів, 
дельований, а  звідти, зсередини, обмащений. Огоро-
жа. [Огорожі які були?] А чим – такі плоти з лози ро-
били. І так плели, і такий був, огорожа така, ну, пліт 
називалась.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Но тут і церква гар-
на була в нас. Розвалили її в [19]40-му  році, бо в 
[19]39-му році вона ще стояла, але вже не правилося в 
ній, а в [19]40-му році її розвалили чисто. Бо є в історії 
записано, що тут була дуже ікона дорога, і так і не зна-
ють, де вона поділася. Ну, як поділася, ну, так покинув 
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і спалив її, і її палили, і хрест який такий кинув, пали-
ли. Але казали, що це такий якийсь бронзовий хрест, 
і  вкинули в огонь, а  я ще малою стояла, і  взяли той 
хрест, відпав, а я ногою тако притиснула і сховала така 
за пазуху. То моя тьотка монашка була, то я віддала 
своїй тьотці свій хрест.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Де школа, де Іваницький жив, 
там що було?] Це батюшка построїв, це батюшків дім, 
це батюшка, а тут, де зараз садок цей стоїть, то це пан 
построїв цю школу, то ходили, хто багатий, то чотири 
класи, а хто бідний, то якісь два, чи шо. Це батюшка, 
його фамілія була Заліцький, того батюшки, то так по-
томственно.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Коли починали хату будувати?] Почина-
ли навесні. [Який це був день?] В понеділок не можна 
начинати, це в вівторок начинали, в опшем. [Місце під 
хату як вибирали?] Ну, як, були такі майстри, шо ро-
били, планували, так, як тепер оці архітектори, а ко-
лись такі були, називалися майстри, чи якось так. [На 
якому місці будувати?] Ну, як, міряли розмір, робили 
розмітку, а тоді забивали. А тоді де мали копати котло-
ван, насипали по купочці жито, чотири купки, і з ко-
трої купки не зачеплять, то то називалось хороше міс-
це, а де зачеплять, то треба з того місця тікать, там не 
будувать. Мій [чоловік хату] як клав, він не думав так 
класти хату, як поклав, але з їм чисто рознесло жито, 
і він посунувся. І того так він построївся. Він думав її 
тако ставити, як та Степана хата, але так не получало-
ся, то він уже так, бо дуже далеко на город, то він уже 
повернув сюди, щитайте, шо вже поклав її тако. За-
кладини. [Коли стовпи клали, то під них клали щось, 
гроші?] Як хто мав, то кидали, а хто не мав, то не ки-
дали, жита кидали. Під каждий угол кидали жито, хто 
жито і гроші кидав, а хто не мав, то тільки жито кидав. 
[Коли зрубували дерево на сволок?] Ну, як, восени і 
до цего, до февраля місяця. А тоді вже не рубати, бо 
як вже дерево начинає освіжати, то з’їдять шашлі, не 
годяще то дерево. Або цеє Васьковський Володька, шо 
нагорі, то клав у марту місяці, то вже другий раз пере-
робив, бо чисто шашлі з’їли. Бач, люди казали, шо не 
грамотні, а луче знали всьо. Зведення даху. Як тільки 
кончили [будівництво], поклали «квітку», то пісню 
співали, зробили верх, вже як останній вальок клався, 
і букет тоді клали, і тоді вже співають. Но все одно у 
нас в селі такі дядьки були, хто вмів ці вальки робити. 
Не люди, а майстри вилазили. В нас клав Мельников 
Петро. А  тоді як пошивали, бо в нас хлів под соло-
мою, то Іванишин. Бо тоже треба вміти причепляти 
ті снопи. То жито сіяли вдома, жито сіяли і молотили, 
щоб було накрити чим. Входини. Як побудували хату, 
тоді вже гладили її і вже білили, і приводили батюш-
ку. І батюшка відправлял тую, щитай, молитву, і тоді 
робили обід. [І тоді вже переселялися в хату?] Ну, да, 
тоді вже переселялись. Народні уявлення. Або хату 
як мастити, то ніколи в понеділок не начинали, бо так 
мені мама казала, і я це бачила, а в суботу ніколи по 
глину не йти. Бо Люська, ця моя сусіда, ми тако ро-
били, їдна до другої ходили по сусідстві, а вона каже: 
«Я завтра, в понеділок, буду хату мастити». А я кажу: 
«Боже борони тебе, мастити в понеділок». – «Бо як по-
мастиш, – кажу, – в понеділок...» Колись, я не знаю, це 
тепер я їх не бачу, якісь такі комашки, а вони ніби сиві, 
і тяжко багацько тих ніжок. То, Боже, як помастити в 

понеділок, то будуть по стінах лазити. То вона казала, 
шо «не буду», але потом я шось до неї пішла, так вдень 
дивлюся, а вона – мастити. «Ну, – кажу, – побачиш, бу-
деш мої слова вспоминати, шо я тобі правду казала». 
А тоді прийшло, та й каже: «От я, дурная, чого я не по-
слухала тебе?». То навіть такі були лазили, шо отак мо-
локо скисається, то даже у гладишки залазили. Люди 
колись більше вірили в шось Календарна та родинна 
обрядовість. І радіо не було, співали. І сходилися по 
хатах, співали. Це як начинається піст, а в Пилипівку, 
як вже Пилипівка начинається, то сходилися туди на 
вечорниці. Беруть і сходяться, і співають там. Тоді за-
бавлялися, хоть і бідні були, але якісь веселі, дружні, 
а зара нічого такого.

 
Записав Б. Сауляк 2009 р.  

у с. Конищів Мурованокуриловецького р-ну 
Вінницької обл. 

 від Порох Лідії Іванівни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Скільки кімнат у Вашій хаті?] 
Це, щитай, була веранда, а  з веранди [вхід] в сіни, 
а  з сіней в комнату, а  з комнати ще в комнату. Фун-
дамент. [У  вас на фундаменті хата?] Да, на фунда-
менті. Високий фундамент. Стіни. [Ви будували хату 
собі з саману, із глини?] З саману. [Коли побудували? 
В  якому році?] Я  вже забула, дитино. [До війни чи 
після?] Нє, після війни, в  [19]60-м році, наверно, чи 
в [19]50-ті. [Чи будували стіни з вальків, лампачу?] 
З  вальків. Заміси робили. [Укладали вальки навскіс 
чи рівно?] Як майстер робив – кіскою, шоб в’язь була. 
Стеля. [Стеля з чого зроблена?] А стеля з вальків, не 
з вальків, качалки. Інтер’єр. [Чи прикрашали хату 
всередині якимись малюнками?] Ні. [Нічого на стінах 
не малювали?] Побілили, набивали піском, було, шоб 
було чисто, біленько. [Які меблі були в хаті? Скриня, 
стіл, мисник?] Да, таке-таке, лавка. [Піл був біля печі, 
ліжко?] А де ж, канєшно, а де ж спали. [З чого роби-
ли піл?] З дощок. [Жердка була в хаті у Вас?] Нє, то я 
вже не помню, того в мене все сучасніше було. Тепер 
робиться таке. [Лавки були?] А лавка була. [З якого де-
рева її робили?] З якого попало, яка доска була, таку 
робили. Лавки з поренцами були, но в мене вже лавки 
не було. В мене вже сучасне вже всьо, я вже шо могла, 
тягнула. І вже [маю в хаті] таку обстановку, як тепер 
роблять: шкаф, буфет, всьо. [Була у Вас скриня?] Ку-
пила мама була скриню, в [19]47-му році виміняли на 
скриню... Шо було, то міняли. То мама скриню при-
дбала, бо каже: «Коли будеш віддаваться, то шоб при-
дане було». [Ікони були в хаті?] А ікони були: «Матір 
Божа», «Спасітель» і «Святий Угоднік Миколай». [Їх 
прикрашали рушниками?] Да. А ще квітки робили на 
їх. Це не заказували нікому, а самі витинали заслонки 
такі, тюль такий був гарний. Самі вирізали і ще по-
красили краскою якоюсь, синькою чи ще чим. [Було 
спеціальне місце, де вони висіли?] Не було, просто 
на стіні, де повішаєш. [Дзеркало було в хаті?] Було. 
[Чим освітлювали хату – каганцем чи лампою?] Лам-
пою гасовою. Я вже в цій хаті вже свєт мала. А колись 
була лампа. [Мисник був у вас?] Да. В старій хаті ще, 
в цій – нє. [У старій хаті він до стіни прибивався?] Ну, 
да. [Де саме?] А сюди, до стіни йде. [Який він був за 
формою?] А на шість полочок, такі поперечки. [Стіль-
чики чи табуретки в хаті були?] Ослони. [Вони круглі 
були?] Нє, квадратні і довгі. [Колиску з чого виготов-
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ляли?] Колиска була. Я вже не помню. [Килими були 
в хаті?] Були. Куплялися рядна такі, робили, купляли. 
Катерина була, рядна робила. Але вже немає. І чоло-
вік помер, і  вона померла. [Ліжко чим застеляли?] 
Рядном застелали. [З  чого їх виготовляли?] Пряли, 
сіяли коноплі, вимочували, а  тоді терли, я  не терла, 
тому я не знаю. Рядна, не дуже грубі, тонші. Там були 
вже всілякі: і синенькі, і  червоненькі. [Лави чим за-
стеляли?] Налавники були. [Подушки у вас були ква-
дратні чи продовгуваті?] Квадратні, з пір’я. Яке пір’я 
попало, таке дерло. [Скільки у Вас в хаті було поду-
шок?] Було і шість, і менше, як у кого. [Наволочки з 
чого робили?] З полотна. [Рушники де вішали в хаті?] 
Там, де обично, коло порога там, де руки мили. [Були 
святкові рушники?] Ну, да. Ті, що на образи, то ви-
шиті гарні рушники. [Стіл чим застеляли?] Скатерка 
була лляна така, скатерки були. Бо казала, не мама, 
а бабка розказували, як з дідом розводилися, то цін-
на була скатерка, та розрізали надвоє, ділили. То це я 
добре запам’ятала, шо розрізали. [Вирізали з паперу 
витинанки, щоб прикрасити хату?] Та з газети роби-
ли, таке гарне, і до мисника чіпляли, шоб гарно було, 
таку красоту. [Що з глиняного посуду було?] Глечик, 
горщик і всьо, гладущики, макітра. [Які миски були в 
хаті?] Та як треба великої, були, то були великі. Близ-
нята були, бо люди хліб носили, обіди на поле. [Була 
миска спеціальна, у якій руки мили?] Ні, то в глиняній 
рук не миють. [Була якась миска?] Такі, може, й були, 
я не помню. [Воду з чого пили?] Жбаночки були такі, 
жбанки то й воду носили на поле. Глиняні, отакі здо-
рові, по відрі були, носили. Вже я ходила, і таким но-
сила. Таким жбанком воду носили до корит. То вона і 
не так тепла стає, вода добра була. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Клуня була у 
Вас на подвір’ї чи у Ваших батьків?] Клуня – це шо? 
[Ніби комора. Чи комора у Вас була?] Комора – то в 
кого була, в кого не було, як получалося, так робили. 
Якшо є хазяїн, то в нього була і комора, і цебри були, 
і все було. Тримали худобу. [Льох був у вас, погріб?] 
Да. Викопана яма. [Де?] В кінці, де не мішає, і де вода 
не підходить. [Де худоба була?] А оно хлів над доро-
гою построєний. [З  чого будували хлів?] Кірпічний 
вже. А так у жінки одної була хата, то в неї всередині 
корова була. Так було в людей, так і в нас колись було, 
і теля забирали до хати зимою. Уродилося теля, то до 
хати забирали, бо морози були сильні. Огорожа. [Чим 
обгороджували двір?] Хто чим мав: і тини, і плелося.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [На кутах щось сипали, щоб визначити 
саме це місце, де будувати? Якусь пшеницю чи жито?] 
Да, сипали. [Щось клали під кути?] Нічого ми не ста-
вили. Камінь і фундамент робили, котлован копали, 
засипали щебеньом, а тоді каміння в яму, фундамент 
змурували. В  мене косогір, то в мене високий був, 
а так. Закладини. [В яку пору року починали строїти?] 
Весною. [В  який день тижня: у понеділок, вівторок? 
Чи було байдуже?] Байдуже, ніхто не знав, коли який 
день. В понеділок, канешно, ніхто не починав, а так в 
любий день, главне шоб свят не було. Шоб не в свято, 
і не в понеділок. Входини. [Новосілля як у вас відбу-
валося? Священник хату освячував?] Не святив ніхто. 
Самі собі шо знали, то робили. А зараз святять хати, 
святили і раньше. Але в то врем’я хто шо знав? І робо-
та, не було коли бути вдома, бо сама, без чоловіка була.

с. Котюжани
Записала Т. Коноваленко 2004 р. у с. Котюжани 
Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  

від Цибульської Ксенії, 1934 р. н.,  
та Кальотки Гриця, 1936 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 13. Спр. 12)
ЖИТЛО Стіни. [З чого будували стіни хат?] Стіни поча-

ли строїти з природного каменю вже після [Другої сві-
тової] війни. Були і глинобитні хати. Сама старша хата 
в селі, хата Панасюків, її більше 100 років. На хати так 
і казали «вальковані», «кам’яні», «глинобитні», з якого 
матеріалу вони були. [Чи мали назви стіни?] Була пе-
редня, задня, перестінок, бокова. І зсередини, і знадво-
ру стіни хати білилися вапном. Стіни могли обкладати 
саморобною плиткою, вони були сірі. Також на стіни 
кидали «шубу»  – мастять або розведеним цементом, 
або робили світлозелену. Матеріали для побілки купу-
вали на ярмарку. Стеля. [Яка була стеля?] Стеля була 
плоска. Сволоки клали поперек, і  від довжини стіни 
знали, скільки їх поставити. Дах. Покривали очеретом 
та соломою, потом черепицею. Десь в [19]70-х  роках 
появився шифер. [Як робили гребінь хати?] Гребінь 
робився так: викладався невеликими намоченими 
глиняними куликами, одна частина яких опускалась 
по одному довгому схилу, друга – по другому, а гузир 
стирчав догори. Він був десь 10 см. Інтер’єр. [Яка була 
підлога в хаті?] Колись була земляна, потом почали 
вкладати з досок. [Чим змазували долівку в хаті, ле-
жанку, припічок?] Все змащували жовтою глиною. [Чи 
робили підводку на стінах?] Підводка була на долівці 
і комині. В будні вона нічим не відрізнялась, її підво-
дили перед святом. [Чи збереглася стара обстановка 
хати зараз?] На даний час стара планіровка в хаті не 
збереглася. Шкафами замінили скрині. Немає мисни-
ків, заміст полу – ліжко. В кожній хаті в одному з ку-
тів висить ікона з рушниками. Всі меблі виготовляли з 
досок. Піч була коло глухої стіни. Під вікном ставили 
лаву, біля неї  – стіл. На стіні біля вхідних дверей ві-
шали мисник, і  стояв куфер. Мисник прикрашався 
різьбою. У сучасних хатах вже є лиш стіл і табуретки. 
Були жердки, їх кріпили до стелі у кутку біля грубки. 
[Який стіл стояв у старій хаті?] Стіл був видовжений, 
ножки – квадратні, скріплені між собою. Збоку робили 
шухляду. [Як освітлювали хату?] Були каганці і гасові 
лампи колись. Світильник клали на виступі печі. [Чи 
пам’ятаєте колиску в хаті?] Колиска була з лози, вона 
була овальна, її вішали біля тапчана і гачком до стелі 
кріпили. [Чи були килими в будинках?] Були майже в 
кожній хаті, їх виготовляли у с. Галайківці і продавали 
на заказ людям у с. Котюжани. Їх виготовляли на заказ. 
[Що зображували на килимах? Чи була кайма?] Кайми 
не було на килимах, більше був такий геометричний 
орнамент, були із квітками. Вони були темні, темно-
червоні. Килими вішали на стіну біля полу. [Чи були 
рядна?] Рядна були з конопель. У хаті вони були на ле-
жанці, на полу. Потім із рядна шили ватюхи, набивали 
їх соломою, як матрас. Система опалення. Печі клали 
з глини. В декого були з кирпичів, бо в селі був завод. 
Коло печі ставили грубу. На грубі була плита, вмуро-
вували казан для води. В хатах, де більше двох кімнат, 
ставили грубу, якшо було більше кімнат, грубу ставили 
у перестінку між ними. [Чи був димар?] Димар – каза-
ли: «Комин». Робили з кирпичів, обмазували глиною з 
половою. Комин ставили на стінах сіней, щоб він був 
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спільний для різних кімнат. [Чи могли готувати їжу в 
коминах?] В  коминах нічого не варили. Але ставили 
прути із заліза, на яких вішалось м’ясо і сало, і  його 
коптили. [Чи пам’ятаєте людей, які ставили печі?] 
В селі було двоє майстрів, шо ставили печі, – Морозюк 
Микола і Мельник Іван. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. В даний час печі сто-
ять в літніх кухнях, які в кожного. В літній кухні буду-
ється піч і груба, там готують. Також будують [окремі] 
груби без навісу, щоб літом готувати іжу.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Місце для хати вибирали дуже вдумли-
во. Спочатку забивали кілки там, де мають бути кути 
фундаменту, і  на цілий день прив’язували корову, 
і  слідкували за нею. Якшо корова була неспокійна, 
хоч і мала добрий корм, не лягала, то це означало, шо 
внизу скорчується зла сила, і потрібно вибирати інше 
місце. Ше кажуть, шо посипали вибране місце попе-
лом. Ранком дивились, чий слід там проліг: якшо пта-
шиний – буде вестися господарство, звіриний – добре 
будуть йти справи в хазяїна, якшо людський – то хо-
дять злі духи. При будівництві треба, шоб хата не по-
пала на корінь дерева, бо в хаті буде неспокій. Треба, 
шоб хата не попала на стежку, бо в хаті не будуть три-
матись люди; шоб хата не стояла на межі, буде діли-
тись родина. Закладини. Начинали будувати навесні, 
по кутках фундаменту клали копійки, шоб водились 
гроші, ладану, щоб нечисті духи до хати не лізли. На 
готовий фундамент клали свяченого хліба і свяченої 
води, шоб водилося добро у хаті. Зведення даху. Коли 
ставили крокви, то по краях чіпляли вишиті хустини, 
щоб дівчата в пору віддавались, прив’язували кукуру-
дзяні качани, шоб плодився рід. Входини. Закінчувати 
будівництва треба було до Дмитра, 8 листопада. Дуже 
добре, якшо до цих пір родилась дитина, з якою мож-
на було увійти в нову освячену хату.

с. Лучинчик
Записала Т. Лебєдєва 2009 р. у с. Лучинчик 

Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  
від Загороднюк Марії Глібівни, 1937 р. н.,  

та Загороднюк Тамари Григорівни, 1959 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 13. Спр. 31)

ЖИТЛО Фундамент. Хату закладали навесні. Прийде 
дядько робити, подивиться, як і шо копати. Тоді ко-
пають фундамент, потім забивають дрібне каміння, 
засипають, а  потім крупним камінням накладають. 
Стіни. [Як закопували стовпи для каркасу хати?] 
Стовпи – це слупи. Спочатку ставлять великі камін-
ня на землі. У  камінні вирубується ямка, і  ці слупи 
кладуть, замуровують, шоб вони стояли, а  потім на 
них кладуть платви. І так хата називається «з’язана». 
Тепер почали мурувати шлаком, обкладати стіни це-
глою. Стеля. [Як закладали сволок?] Сволок клали, 
коли вимурують стіни. Як уже вимурована хата, стіни, 
кладуть сволок. Дах. [Як покривають хату?] У нас по-
кривають так. Прибивають до крокв доски і тоді бля-
хою або шифером накривають, це в наш час. А колись, 
в основному, накривали соломою. [Чи був гребінь на 
хаті?] Викладали сніпками і тоді прикладали ключин-
ньом, збивали по 2–3 полін і так закладали. [Чи буду-
вали веранди?] Веранда була з піддашком, підстрою-
вали її під хату.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для майбутньої хати?] 
Дивилися, шоб там не росла бузина, якісь погані кор-
чі, і шоб воно було на сонці. Ти й так начинали ста-
вити на чистенькому місці, і шоб сонце харашо гріло 
на подвір’я. [Яке місце вважалося добрим, а яке пога-
ним?] Поганим вважалось місце, якшо там був хтось 
похований, щось закопане, то на такому місці хати не 
ставили. Зведення стін, стелі. [Як завершували бу-
дівництво, чи ставили «квітку»?] Покладуть зверху 
квіти на хаті, коли вимурують стіни і стелю. А тоді са-
дять всіх за стіл, хто робив коло хати, дають горілки, 
співають. Кажуть: «Зводини зробили». Входини. [Хто 
першим входив у хату?] Кидали спершу кота до хати, 
тоді заносили хліб, жінка заносила другу закуску, ста-
вили столи і начинали новосілля.

с. Морозівка
Записала Т. Боженок 2009 р. у с. Морозівка 

Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  
від Юзвак Марії Артемівни, 1939 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 13. Спр. 76)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Чому Ваше село має таку назву?] 
Ну, того, шо там був такий капітан чи майор, чи хто, 
Морозов. Їго вбили тут у селі. І назвали село Морозов-
ка. А потому уже були якісь татари. Нє, се вперед Тата-
риски було. Були татари, Татариски назвали. А пото-
му, як сей Морозов, як його вбили, їму пам’ятник зро-
били тут і поховали його в Морозовці, зробили село 
Морозовка. [Які народні назви кутків, вулиць села?] 
Ну, наша вулиця – Гоголь, а там дальше – Караєць. [Як 
називаються навколишні ліси, гаї, посадки, польові та 
лісові дороги?] Ліс їден називається Перве Мая, бо там 
все справляли Первого мая. Там робили котьол, вари-
ли, музика грала, і Перве мая все справляли свято там. 
Другий ліс називається Під Снітківською границею. 
Луг – то само собою, дальше туди. Ліс сосновий там є 
на Лузі. Луг – бо там було багато людей фамілії Лугові. 
І так Луг назвали кут. [Чи мають назви поля довкола 
села?] Сіножать – під Снітківською границею кажуть, 
Батареї поле, Під лісом поле, на Лисій горі поле, бо там 
дуже жар, і всьо вигарає, нічого не родить, і Лиса гора. 
[Чи є у селі або навколо нього «святі» криниці, джере-
ла?] Та ж та Біла криниця – там хрест поклали, і свя-
тять її кожний раз. Вона дуже очі ліче. Якшо вмитися 
тою водою, ті очі не будуть боліти. Там хто йде, бере 
кидає гроші в кирницю і лічиться, очі миє кожен раз. 
Там обгородили її, шоб худоба не лізла. Хрест покла-
ли. То важна кирничка! [Чи є в селі місця, до яких хо-
дили, щоб викликати дощ?] На цвинтар ходили. Бра-
ли води і ляли люде. Пробивали дюрку палкою якоюсь 
чи чим і ляли воду. Се як хто умре до Благовіщення, 
на гробові робили дирку, туди ляли води. Воду в кир-
ниці святили. В  лісі, там на Первім Маї, кирниця є 
така тоже гарна. І все святили її! Тіко посватять, і зара 
дощ піде! [Чи є у вашому населеному пункті козацькі 
могили?] Нема, забрали. Козацькі могили були коло 
клубу, коло церкви тут. Їх усіх забрали на цвинтар. 
Поховали в братській могилі. Воєнні, солдати там, які 
були, – позабирали туди на цвинтар. А так в селі нема. 
Є  могила цего Мороз[ов]а. І  ще навіть німця їдного 
забрали. Такий був, тоже видко якийсь начальнік чи 
хто, то забрали його тоже.

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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58 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

Записав Б. Сауляк 2009 р. у с. Морозівка 
Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  

від Мельник Василини Остапівни, 1926 р. н.

ЖИТЛО Так як мені було построїти, мій чоловік був, 
жились, мо’, сначала нічого, а тут началася [Друга сві-
това] война. Началася война, а його мама визвала, він 
був командіром, визвала мама, тато (а  він сам жит-
ницький), шо дуже слаба, і нема шо їсти, і такий голод, 
і таке нещастя, то всьо. Його визвали, а він тут став 
намісником, і  ми жили там, і  в мене була дівчинка, 
було вже їй три роки. Бо як їхали, то була беременна, 
я вже через дві неділі не мала того хлопчика, він вмер. 
Да й началася война, він навіть не оглянувся, як його 
на ту мобілізацію забрали. А  я лишилася, дали мені 
участок, а я без хати, без нічого, жила в старих людей. 
Вже мене прийняли з тими двома дітьми, і так я жила. 
І начала ліпити свою хату на тім. Фундамент. Та й що 
ж, каміння не було, ліпили ті вальки, а на каміння то 
я купила на фундамент, шоб міцніше було, фундамент 
то камінний був. Такі були старі люди, а то вже попри-
ходили з війни, шо ранені, і били каміння, і я купи-
ла на той фундамент. І ту маленьку хатинку зробила. 
І вже він [чоловік] вернувся, вже ті діти підросли, вже 
дівчина віддалася, і прийняли приймака тоже, бо його 
тата вбили, а їх було четверо, і тако розкручували, хто 
куди міг. Та й ми ту хату тую розвалили, і ту вже до-
строїли, пішли хлопці бити каміння. Стіни. А ту стару 
з болота строїли. [З чого ще хати строїли?] Строїли і з 
лампачу, і з того, хто яке. Стеля. [Стеля з чого була?] 
А стеля деревляна, не з дощок, тако качалки, тако, як 
моя рука. І робили так, як перевесло, мочали в болото 
і обвивали. І так вона, і така стеля була. [Сволок був 
у тій хаті старій?] Да. [З якого дерева?] Ну, з любого 
дерева робили, хто з якого міг, хто яке має. Хто акацію 
мав в городі. Дуба трудно було дістати, так, як мені, 
то не було що говорити. Я прожила дуже гарно, но шо 
я зроблю, така судьба. Дах. [Дах який був?] Солома. 
[Дах покривали тільки соломою чи очеретом хтось 
покривав?] І  очеретом покривали, як нема соломи, 
хто чим міг, покривали, і з очерету робили. Інтер’єр. 
[Меблі які були?] Скриня, стола не було. Стола не було 
з чого зробити. А  так мені віддали скриню бабчину, 
ще бабчину, бо тоже не було з чого. [Є ще та скриня?] 
Ще є. [Який дерев’яний посуд в хаті був?] Цебер був, 
і нецки були, хліб пекти.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Місце під хату як вибирали?] Ніхто нічо-
го такого не робив. Прокопали, шо не погинається, бо 
є таке, що копає – і всьо, почва така мягка. Входини. 
Новосілля – уже як зробили ми цю хатинку, та я пішла 
до жінки, урвала черешень, збирала колосся, жорну-
вала, зварила вареники і гороху назбирала, тоже зва-
рила. Таке новосілля було.

Записав Б. Сауляк 2009 р.  
у с. Морозівка Мурованокуриловецького р-ну 

Вінницької обл.  
від Мельник Марії Іванівни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Строїли хто з каміння, хто з лампачу. 
[З  лампачу теж будували?] А  як же, це такі хати те-
пленькі, з  лампачу строїли багато. Ще знаєте, як ко-
лись хати строїли чи з лампачу, чи з каміння, хто з 
чого міг, хіба тоді було каміння. Таке було. Хто з чого 

міг, так і клав. [Ви самі брали участь в будівництві?] 
Я не строїла, в мене був тато, мама – та й строїли. Ба-
чила, канєшно, бачила. Робили грасу, не так, як те-
пер машини мнуть, а то ногами всьо м’яли, і руками 
потом. Були такі форми, накладали, викидали. І  оце 
таке, це дуже давнє таке. [Зовні хату просто білили 
чи ще якісь малюнки малювали?] Нє-нє, пощикату-
рили, піском натерли білим, таким-го білим. Ззаду то 
білили тим, жовтою глиною, а спереду білим. [Стіни 
вапном завжди білили чи глиною?] Да, вапном, у нас 
вапном. [Де вапно брали?] Ну, купляли, були ж база-
ри, купляли на базарі. Таке було вапно... Не таке, як 
тепер. Перше, як купе мама моя кілограм вапна, то на-
парить ціле відро. А  зараз з кілограма шо там буде? 
Дах. [Чим дах покривали?] Соломою. [Очерет теж був 
для покрівлі?] В  нас очеретом нє, а  соломою, около-
тами. З  околотів робили сніпки та й так накривали. 
[Ви самі не накривали?] Нє. В  нас була татова хата, 
і так ми в ній жили. [Під соломою?] Нє, ми вже собі 
перекрили, це вже шифер. А була під соломою, канєш-
но, була. То таке опасне, бо солома може загорітись. 
Інтер’єр. [Що з меблів раніше було в хаті?] Мисник, 
постіль, лавка – такево всьо було. Не було таких, як 
тепер то всьо. І скриня, мисник, миски стояли глиня-
ні, лавка була. Не було отакого нічого. [На чому спали 
раніше?] Хто як умів, деревляні [постелі] робили. На 
печі спали, да, на постелі солома була, околоти клали, 
та й так спали. [Жердка була?] Жердка – обізательно. 
А де ж одежу класти?! Це ж не було ні вешалок, нічого, 
всьо на жердці. В хаті, в хаті так стояла собі та жердка. 
[До стелі була?] Да-да, до потолка. [Якось її прикра-
шали чи, може, щось вирізьблювали?] Ну, то ж вере-
ти клали на ті жердки, а одежу де клали, вешалок не 
було, то скрізь уже веретами [встелене]. То всьо своя 
робота була, то не куповане. То всьо робилось. Були 
майстри такі, шо робили на верстаті. [Стіл який був?] 
Ну, стіл обикновенний стояв, як у кого, дубовий, як у 
кого. У нас іще скриня є, там стоїть. Скриня. Це віддає 
дівчину, це повинна дати скриню, подушки, верети, 
це обізательно. Були майстри такі, шо робили верети 
і скрині. [Місце для ікон де було в хаті?] На стіні, не в 
кутку, а просто на стіні. В кажній хаті були ікони, та 
й тепер є у нас ікони в людей. [Дзеркало було?] Було і 
дзеркало тоже на стіні. Всьо на стінах. Ну, де там воно 
підходило, шоб було його видко. [Чим хату освітлюва-
ли?] Каганці були, лампи були, а в лямпі там керасіна, 
та й світили. То вже як була лямпа і стікло, то вже були 
багачі, а то каганці маленькі. [Мисник був на скільки 
полиць?] На штири полички чи на три, як у кого, хто 
як міг, так робив. [Колиска була в хаті?] Колиска – обі-
зательно. [З чого її робили?] А з пруття, з вербового 
пруття плели. [Килими були в хаті?] Верети. [Хто їх 
робив?] А були такі люди, шо вміли робити, мали вер-
стати, та й на верстатах робили. [Не пам’ятаїте, як їх 
звали?] О, чого я не помню, Пилип, небожчик, робив, 
жінка Ксеня робила коло нас там по сусідстві всьо, 
багато людей. Багато занімалися цим, цею роботою, 
бо люди в селах жили, сіяли коноплі та й так. Всьо 
було із свого полотна. [Де в хаті знаходився килим?] 
Ну, по стіні десь тако, попри край тако лавка стоїть, 
і сюди кладуть, і оббите тим. [Ліжко чим застеляли?] 
Веретами. [Якого кольору?] Всякі різнобарвні. В  бу-
зині красили, тоді всілякі були. А жиди були, возили 
до жидів, жиди красили та й так. [Подушки які були?] 
З пір’я, а як же, гуси тримали люди, качки тримали, та 
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й з пір’я. [Наволочки з чого робили?] Куповані. [Руш-
ники де в хаті знаходились?] Ну, де в кого на іконах. 
[Рушник для рук просто на кілочку?] Ну, то єсть спеці-
ально рушник, шоб руки витирати. [Чим відрізнялись 
ті, що руки витирати рушники, і святкові?] Ну, є-є там 
разніца велика, то вже видно, шо ним витираються, 
а так – то вишиті. [Стіл застелявся у свято особливо?] 
Да. Були спеціальні скатерки, всьо роблені скатерки 
білі, скатерки білі. [Ікони яких святих були у хаті?] Ну, 
Мать Божа – обізательно. Спасітель – це обязательно. 
І  були святі. [З  паперу щось вирізали, якісь прикра-
си?] Да-да, робили з того паперу. Ну, я знаю, як воно 
називалося, і  кугути витинали, і  квіточки витинали. 
І  сволок був в хаті, по сволкові чіпляли, букети такі 
робили. Оце такі були прикраси. [Що з посуду було?] 
Ну як, всьо було. [Які миски були?] Всякі були: і такі 
більші, і менші, і їсти з них, всьо було черепляне таке. 
З глини всьо люди робили, були такі люди-спеціаліс-
ти. [Чим воду пили?] Квартами. [З дерева чи з глини?] 
Нє-нє, не з дерева, купляли такі кварти. [Ткацький 
верстат де ставили?] Ну, то де? В хаті.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Комора 
була?] Обізательно. [З  чого їх будували?] Хто з чого 
міг, хто з дерева, а хто з тего, з кірпічу. І з лампачу така 
комора, стодоли були. [Будівлі для худоби які були?] 
Отдєльні хліви. [З чого робились?] Ну, я знаю, з дере-
ва. З дерева робились і накривалися соломою, всьо під 
соломою. [Пасіки у вас не було?] Були в людей, а  як 
же! В  нас не було. Криниця. Були криниці, копанки, 
всьо було. Огорожа. [Чим огороджували двори?] Ну, 
які кому, як хто чим міг, городили, приносили пруття 
з ліса і такі робили плоти. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як місце під хату вибирали?] Ну, мали, 
де було місце, де давали, йшли і там клали. [Виявля-
ли, що це сприятливе місце, а це погане?] Нє, кажний 
собі на своїм городі клали хату. Закладини. [Коли по-
чинали будувати, у яку пору року?] Та я не знаю, я не 
знаю, в якім році. Літом, канєшно літом. Літом треба, 
лампач шоб висох. Вперед наробляли лампачу, шоб 
він висихав, а тоді з него клали так, як з каміння. У ві-
второк [будували], в понеділок ніхто не начинав. Вхо-
дини. [Новосілля яке було?] Новосілля яке робили? 
Хто яке міг. Хто яке мав, таким був. Я того давніщого 
не знаю.

Записав Б. Сауляк 2009 р.  
у с. Морозівка Мурованокуриловецького р-ну 

Вінницької обл. 
 від Мельник Палагни Артемівни, 1945 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Дома копали фундамент. В фун-
дамент обізательно кидали каміння, бо ця ж земля 
розмокне. В  ці фундаменти кидали каміння, отак 
викопали, і  тут з рівня з земльою каміння повинно 
бути. А  тоді зверху уже тим лампачом мурували 
дальше. А  каміння ж не цементом перемащувалося, 
а глина з піском, і тоже полова, болото, і воно трима-
лося. Стіни. [Як робили лампачі для зведення стін?] 
Копали таку яму велику [для замісу], перекопували 
землю, шоб була мягка, шоб не така тверда була, і тоді 
пшеничної соломи, іменно пшеничної, брали полову, 
сипали по ній. В кого була коняка, то місила коняка, 
ходила по цій ямі і так місила. А  в кого не було, то 

баби ногами, тими ногами отак місили, просто босі, 
без чобіт, без нічого місили. Вимісили, тоді клали такі 
доски, були такі шаблони, отакі квадратні, а тут ру-
чечки, тоді брали той граси, сипали ще полови, ви-
місили-вимісили на досці, а тоді так з розгону бах у 
цюю, значить, в дерево, в оцю квадратну форму. Тоді 
по цій досці протягнули, приплескали, протягнули, 
і  за цю ручку принесли. І  так було, з  піском підси-
пали, і тоді знов поклали, раз-раз і витряхли. І вони 
[лампачі] стояли, сохли, а потім складали один, а тоді 
виступали, а тоді на ту дюрку, шоб вони сохли, отакі 
пірамідки. І воно висохло, і тоді возили додому і му-
рували. Привозили додому, звозили цей лампач, як 
воно називалося. Стеля. [Чи сходилися люди толо-
кою стелю вкидати?] От, прийшло – ти мені, я  тобі. 
Збиралося душ сорок, їсти понаварювали для цих лю-
дей, і горілка була для цих людей. І це опять розкопу-
вали таку яму, і так само місили з половою, бо полова 
шось дає так, шо воно не лопає чи шо, бо ж де ж коня 
взяти, шоб замісити таку яму здорову. І знов тою по-
ловою знов місили. Оце як жнива, то ми мішками хо-
дили і збирали ту полову, і додому носили, шоб було. 
Тоді помісили те всьо, і жінок багато навкругую сіда-
ли, в  ямі пробирали тако досточки і місили-місили 
отакі довгенькі, казали, тоді вальки, його так назива-
ли. Тако клали соломки на таку досточку, тоді зверху 
болота, тоді такоо, змісили-змісили, шоб ця соломка 
перемішалася з болотом. І значить звідси і звідси був 
довгенький такий валець. А  наперед було натесано, 
качалки вони називались, по балках били такі лишт-
ви. Це така різана лата, звідси і звідси на балку, а тоді 
закладали цю качалку, і так по всьому ці качалки. Но 
ще розщитувалось, шо між качалками повинно бути 
болото. Тоді цей, коли вже ці люди зробили ті вальки, 
а качалки там вже стоять. Вилізали дядьки і так: кла-
де, оце качалку поставили, тоді валічок-валічок до цеї 
качалки приклав-приклав, а  зі споду повинно бути 
підрештовано отакими цими досками. Зі споду, попід 
ці вальки. Зі споду від землі підрештували ті балки. 
І коли цю качалку поставили, тоді ці вальки раз коло 
разу поставили, скільки влізло, і другу качалку. Такі 
дерев’яні молотки були, і прибив цю качалку, і знов-
знов. І  зверху потовк, шоб рівненько було. Но вона 
не дуже рівненька була, ми потом [стелю підрівню-
вали]. Но всьо равно, прибив-прибив, і так всю сте-
лю. Цей дядько на цій клітці два балки робить, цей 
на другій клітці, поки не зробили. Потом просохло, 
ці зі споду риштовки забирали, бо ті щити такі, вони 
називалися щити, підбиті такими латами. Ці лати ви-
бивались, щити падали, і та стеля просихала. А потім 
наймали щикатура, вже мішали глину з половою, він 
стелю тако раз-раз підкидав, загладив, потім вапном 
натирали, і біла хата. В нас такі хати, в мене ще погріб 
був всередині, під хатою зробив. Не подвал так, як 
снаружи заходити, а з сіней. Казали, комірчина була. 
А  в нас комірчини не було, бо сходи так і так, туди 
під низ зробили погріб. Робили, Боже, як ми мучи-
лися. То Тарасова хата, там стара хатина. Туто було 
Іринина, де розрівнено, то була тоже лампачова хата, 
вона шось була згоріла, а потом в неї впала бомба чи 
снаряд, і згоріла, а потім знов. Але люди були дружні, 
одні другому помагали. Оці всі хати, шо люди роби-
ли, – ти мені, а я тобі потім буду відробляти. [Толо-
ка?] Да-да, мусіли відробляти. Дах. А черепицю – то 
купляли. От, ми купили дві тоні цементу, тоді возили 
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пісок, іменно жовтий пісок, сіяли, шоб камінчиків не 
було. Був такий спеціальний чоловік, тоже мав такі 
залізні шаблони, замішували цемент з піском, і  в ті 
шаблони накидали, і тоже так само сушили. Постояло 
на тім шаблоні, він тоді наче знімав, і  ми вже скла-
дали такі рядочки, а  потім клалося в яму. Викопана 
яма, і ми складали ту черепицю і поливали. Ми цілий 
місяць воду від річки носили і це поливали ту чере-
пицю. Здається, а осьо і зараз чую, як звякало це ко-
ромисло. [Солом’яні дахи були в тих, у кого не було 
статків?] Сіяли жито, на полі сіяли жито, убирали, 
зерна відділяли від соломи, молотили, понімаєте, сто-
доли такі. Великі хліви – це називалися стодоли. Там 
заміталось чистенько, і клали ті снопи, от, розстеляли 
цей туди, а  цей туди, шоб колосочками посередині, 
і були такі ціпи, довга ручка і коротенька, воно тако 
крутилося на такім кожанім [ремінці], і  тим ціпом 
молотили зерно. Тоді скрутили ті околоти, їх так тру-
сили, шоб вони були рівненькі, старалися рівненькі 
зробити, такі-во здорові в’язали. А потом спеціально 
був такий дядько, шо робив перевесло з такого само-
го і складав, якось він перекручував, шо так два сніп-
ки получалося. Якось так інтересно перекручував, шо 
зав’язав, а тоді перекрутив і він робився рівно. І кі-
нець оцей, шо від землі, був попри стріху, а туди, зна-
чить, колосками. І знов, і знов, і знов... І прив’язували 
тим самим з околота, перевеслом прив’язували до 
лату. І так покривали-покривали аж до верха, а верх 
тоді вибивали, брали знов цеї соломи, но вже не 
зв’язані сніпки, і  накладали так грубенько поверх. 
Ну, шо ж, це таке время було. Я не така стара, но мені 
прийшлося багато так помогти. Я [19]45-го року. Ну, 
знаю, бо я тоді строїла хату сама з бабою, в нас камін-
ня стільки не було, і грошей стільки не було, та й ми 
нанімали. Інтер’єр. [У Вас є колиска в хаті?] Є, я по-
кажу. Понімаєш, у  нас була одна, але ми десь її уже 
[сховали], з лози десь була. Десь недавно валялася. То 
була таке, шо полотно натягали і чіпляли за мотузки 
до стелі, на стелі є колок. А тої [плетеної з лози кор-
зини] вже нема.

с. Наддністрянське
Записав Б. Сауляк 2009 р.  

у с. Наддністрянське Мурованокуриловецького р-ну 
Вінницької обл.  

від Ганзюк Надії Іларіонівни, 1929 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Фундамент у старих хатах був?] 
Да-да, мурували фундамент з каменя, це мурували. 
Стіни. Батько як строїв хату мені тоже, копають таку 
яму здорову, глибоку, і місяць ліплять, місять ногами, 
полови кидають, соломи, шо є, і роблять вальки. Зби-
рається весь куток, і це клака така була, клака назива-
лась. Ну, скільки там є сусідів, і вся родина сходилася, 
і це так місили. І роблять вальки, чоловіки вкладають, 
зверху ше глиною прикладають. [Працювали просто 
за пригощання?] Так було, це ввечері, ввечері вже, 
ніхто грошів не платив так, як тепер. А так усі зібра-
лися, і  викладе могорич, тато поклав могорич, а  ми 
ще малі були діти, як тато клав хату. [Це цю хату?] 
Ні-ні, це я вже клала цю хату. Но там я на другім обі-
йстю жила. Бере тато, кладе горілки, шо є їсти, клака, 
то це часом і душ 20  було на тій клаці, і  це місили. 
Ну, вже помісили, вже вклали чисто, вже зробили. 
Вперед верх клали, бо тепер мурують, а тоді ніхто не 

мурував, але на ті слупи, слупи на вікна, то це так на-
зивається. То вже поклали верх, покрили і тоді вже 
наймають, тоже сходилися люди-плотніки, тоже кла-
лися вони [їм могоричі], но плотнікам платили. А вже 
як мастити, то вже клали [могоричі]. Всі збираються, 
співають баби і мужики коло тої клаки, спідниці баби 
тако позакатують по труси, позалазять, сміються, ки-
дають у них там, ну, знаєш, як на клаці, як на роботі, 
так і це. Весело, да, і співали, і всьо було. А потом уже 
як повалькували, кончили чисто валькувати, вальки 
вже висохли, тоді знов же клака збирається, вже мас-
тити, вже обкидати глиною. Бо не мурував ніхто хатів 
[з  каменя] тоді, як тато клав наш. І  я як клала хату 
свою, тоже так, тоже були збиралися сусіди, тако тут 
було багацько сусідів. В мене з глини построяна так, 
як я кажу. Потом уже клали після того, но в нас не 
було, не було цего, і  не було в мами чоловіка тоже, 
вже так були такі хати, шо мурували, а ми не муру-
вали. Вже розказую, як хату клав тато наш, а ми були 
малі. Посходилися баби, місяць клакою робили тоді. 
Потом уже ніхто так не робив нічого, вже мурували. 
Є наливана хата, а була городжена хата. А там де Ва-
сильова, де татова хата була, тут коло, то тоже була 
старенька хата така. Стеля. [Сволок з якого дерева 
робили?] З дуба. [З якогось іншого дерева робили чи 
тільки з дуба?] Ну, таке то з дуба, може, так і робив 
хто, а  так вопше-то все дубове було. Дах. [Дах чим 
покривали?] А бляхою. [Соломою не покривали?] Нє. 
В нас була стара хата, ми купили стару, то та була по-
шивалася, тоже такі стріхачі [пошивали]. Хата стара 
вже, купили ми хату, така хитка була, стара, по вікна 
була, тут дід жив старий. Це Тетяни мати тут роди-
лася, на цім місці. І ми так купили стару, а то вже по-
шили, вікна зробили вже новенькі, а то були лиш такі, 
рамка. Ну, вже як могли, так поклали, яку могли, таку 
поклали. Інтер’єр. [Меблі які були в хаті?] Мисник. 
Мисник такий, не такий, а так уже зроблений. А там 
в мене є в кухні такий мисник зроблений, старий 
ще, ше той, що ми застали тут у хаті. Ще в кухні там 
стоїть, я  складаю там усе в него. Ну, таке стародав-
нє було – ящички такі і підшавнички такі були. І тоді 
були, як у кого були, а в кого лиш лавочка, і той мис-
ник стоїть на таких дерев’яних кілках. У  мене тоже 
там був мисник, і  була скриня. [Мисник на скільки 
полиць був?] Ну, як у кого, як яка хата. Могло бути 
штири і п’ять, в  мене було п’ять. Спали, не було ж 
такого матраса як зараз є, мати сплетені, плели мату, 
а нє – соломи так. З соломи, жито було, жито сіяли в 
городах, то помолотили і плели мату, зимою ж треба, 
бо холодно. А ні – то так солому, а потом кидали. Вже 
робили, полотно зробила да нашила, зробила лантух 
такий з кукурудзиння, тоненько нарвали, то оце та-
кий був матрас, робили вже потом. А тоді укриєшся 
вереткою, нас там четверо в тата було, полягаємо всі, 
стол високий на лапах. [Лавки з чого робили?] З дуба 
чи з чого, я шо знаю. З дуба, наверно, бо широкі були 
лавки такі. [Коли їх почали фарбувати? Чи завжди 
фарбували?] Нє, то не красили ніяк. І в мене були не-
крашені. Це вже потом уже поробили в другій хаті, 
вже другі лавки поробили і вже красили їх, голубою 
чи якою [фарбою], як і кому получається. А так – нє. 
[Скриня яка була?] Тамо є, я шо знаю, яка вона. Тамо 
скриня стоїть. Тато мені подарував, як я віддавалася. 
Віно було таке. Дві подушки, один раз три подушки 
дали, а другий раз уже дві, вже не дали три, а скриня 
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є, да, в  мене є скриня. Микита питає, нашо тоді ця 
скриня. Ну, дивися, шо, тепер шкафи, таке всьо, а тоді 
де ж було – все в скрині. Молоду везуть, все в скрині, 
в скрині це придане везе молода до молодого. А скри-
ня, наверно, ялова, бо легенька в мене скриня. [Хату 
чим освітлювали?] А чим – каганець, у каганець олії 
вливаємо та й зробимо каганець. І пряду перед тим, 
тоді я ше бачила, та й в мами так каганець. Потом уже 
появився десь гас, то вже лямпи, це 12 номер – та ти 
шо, то такий, дуже світло було. А  то каганці  – вляв 
олії, покладеш туди, і підтягаєш-підтягаєш, як згорів. 
Були такі, таке робили колись. [Колиску з чого роби-
ли?] А ту таку обичайку зроблять, дугу тато зробить, 
як діти, бо ж малі були діти, і  мішок обшив, і  всьо. 
І клали дитину, і колиска гойдається серед хати. А ми 
з Ганьою як візьмемо Марію, нє, Петра, вперед був Пе-
тро, обидві, він раз вилетів з тої колиски, а ми плаче-
мо, шо убився хлопчик, йому там було 5 місяців, а він 
плаче і плаче. Ганя каже: «Зараз як гойднем ним!». Ми 
як гойднули, то він і перевернувся з тої колиски. А то 
були плетені колиски, плели з лози. [Килими були в 
хаті?] Були-були, таківо килими такі, як роблять те-
пер. Мама не робила моя, бабка робила, Тетяна баба 
робила, а  я вже навчилася в неї, та я вже сама собі 
робила і Гані робила, і собі робила. І Марія у нас тоже 
робила на верстаті. Стоїть верстат. [У Вас є верстат?] 
Да. [Чим ліжко застеляли раніше?] Вереткою такою 
білою, пряли таке прядиво, і грубе таке, оце таким за-
стеляли. Чим мали застелять? Не було чим. Вереткою 
застелили, так і спимо на тім, потом уже було лучше, 
бо було з чого. [Лавки чим застеляли?] Тоже налав-
никами. Налавник я такий робила, як оце в мене ще 
є мамчина [верета], стелила в кухні там, та вже потрі-
пала. Тоже крашена була і бабками така, вєточками. 
Микита сміявся з мене: «Шо це тобі мама дала?». А я 
кажу: «Ну, так шо ж вона мала дати, як нас ціла купа, 
а так нічого, так усьо було застеляне, а хто тоді засте-
ляв». У суботу, чи коли якесь свято, товаряка розвели 
у тім, і щіткою, і  глиною жовтою припічки попідво-
дили кругом. Та ти шо, порядок був такий. [Ікони які 
були в хаті раніше?] А я знаю, в мене були ціво, шо 
є, а  там були в тій хаті стародавні, дав мені Василь, 
небожчик, Чорногуз. Він небожчик вже, бо якби він 
був, то він приїхав би вже. Як баба Варвара вмерла, 
а вони ночують тут у нас з Надьою, ну, так на 9 день 
вже Надя приїхала, і  він на 9  день приїхав. А  Надя 
приходить і каже: «Вася, йди, бо вже ікони витягають, 
займають з хати в баби». Ну, він пішов і приніс мені 
іконку. Кажу: «Я  вам заплатю, тільки віддайте». А  я 
кажу: «Ти мені і долари давай, то я тобі не віддам свої 
ікони!». Це «Спасітель» і «Матір Божа», «Миколай» 
і «Ілій» тут у мене був, «Пантіліймон»,  – такі були 
стардовні [ікони]. Тут у мене є в цій хаті. Софія мені 
дала «Матір Божу», жовта тоже така, подута, як оце 
в хаті в мене тут. І там ще стоїть їдна, і «Святий Бог 
землю тримає», – стародавня тоже. [Вазони які були 
раніше?] В мене був калачик дуже гарний, і васильок 
отакий був, шо тако до стелі був, хата була мала. А те-
пер я уже не заботюся тими вазонами, нічим уже не 
заботюся. Система опалення. [Піч із чого робили?] 
З лампачу, з лампачу тоді клали. Виробляли лампач і 
тоді приводили муляра, шоб муляр мурував. Лампа-
чу набивали глиною, все набивали. Так наб’ють, вже 
б’ю-б’є, вже негодна, вже лопатою і всім, кажу дідові: 
«Йди, вже ти бий, бо я не годна вже бити його». Це 

так міцно, шоб там було глини, там і креміння, і шо 
там набивали, там міцне було. Вже там як розкидали 
ту піч, насилу розкидав небожчик Петро Цибуляк. 
Ні, брешу, це нам в тій старій хаті клав не Цибуляк, 
а той Хрущів тесть, як його було, Янко.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Корова де 
була?] Отамо у шопі, там шопа стоїть. [З чого вона бу-
дувалась?] Раніше тоже так – пруття. В мене на горо-
ді з пруття вгороджена, як горіла, то ми вже [перебу-
дували]. Ну, то шо ти їй зробиш вже, погоріла... Ми з 
теї черепиці купили, обклали, а воно всередині треба 
мастити, а я не хочу, чи я не знаю, шо. Відвалилося, 
його треба помастити, а я не бачу. [Комора де була?] 
А  там, де стоїть. Там, де стара, а  в хаті була комора, 
тут у нас була комора в хаті. Огорожа. [Чим обгоро-
джували двір?] А пруття, такі колоки били і городили. 
[З каміння було в когось раніше обгородження?] Було, 
ми застали. Хата туто була стара, і мур був, а поперед 
хати було не штахетами, а пруттями, носили з дідом з 
города. А в діда Кирила тут був плетений такий [пліт]. 
Такий був, шо дід приповідав, шо городить дядько 
пліт, йде та й питає: «А шо Ви, дядьку, робите?». – «Го-
родю пліт!». – «А нашо, Ви ж скоро вмрете...». А він 
городить цим прутом, здорові такі, грубі були прути. 
А знаю, де Ванька, такий грубий був пліт, як він же ж 
його мурував. Каже: «Він упаде». То й тільки відійшов, 
ще далеко не відійшов, а той городив, тай бах – прут 
відлетів і вбив. Та каже: «Я тобі казав, шо не городи, 
а ти не слухав». Оце такі плоти городили, плели, це все 
плетяні називались. У нас у тата там був плетяний, де 
Параска, вздовж, а потом уже розвалилося.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Місце вибирали, де будувати?] Нє, про-
сто так, задумали, шо оце туто буде хата, і  так там 
строїли у тата. А  тут ми купили стареньку хатину, 
і тут тоже строїли самі. [Не сипали жита на кути?] Та 
чого нє, сипали. Закладини. Ще кладуть, як зводять 
хату, кладуть у чопи, такі чопи клали, шоб дирки ви-
бивали, і  туди в кожний ще й гроші дрібні сипали, 
клали. Я не клала, а жито – то сипали ми. Вже я була 
не дуже маленька, молоденька, як ми хату клали, вже 
мені було 35  років чи шо, а  жита, да, клали. У  нас в 
чотирьох углах жито клали. Входини. [Новосілля як 
було раніше?] Так, як і люди, так і ми переселялися. 
Ну, шо, вже помастили, на цей рік хату робили, а на 
другий рік ту другу, бо не було кому, в нього мами не 
було, і тато мій оженився, бо мама вмерла, хто там мав 
класти нам шо. А  ми уже самі робили новосілля то. 
Батюшку привели, батюшка висвячував, в углах клав 
ті осикові колики, забивав. Батюшка в нас ще був Сан-
далюк – приводили освячувати хату. І то припросюва-
ли родину. То це таке новосілля робили.

Записав Б. Сауляк 2009 р.  
у с. Наддністрянське Мурованокуриловецького р-ну 

Вінницької обл.  
від Гори Ганни Афанасіївни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Планування. І це дід з бабою лишили мене тут 
[жити, у  цій хаті], де мене, бідної, не було. А  це вже 
Альоша мені приробив цю вірандочку. [Комора у Ва-
шій хаті є?] В хаті там є комора. Там і яма є. [В ямі що?] 
Картоплі. Там і яма єсть – там картоплі сиплемо туди, 
та й собі зимою взяла кошик. А тепер льохи. Стіни. 

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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Ця хата з глини. [Знаєте, як її будували?] Я й не знаю, 
як вона строяна, а взагалі-то з самої глини. Ше тако 
стовпи покладені, і межи них вальки робили, і клали, 
і всьо. А стеля вкочана. А це таке постройство було. 
[Стіни були білі?] Глиною білили, білили білою гли-
ною. А затилля було жовте, задня стіна так, була жов-
та. Стеля. [Стеля валькована?] Валькована – оце ка-
чалки. Сволок є. Сволоки і дубові, а тут липові. Вони 
наверх. [З  якого дерева робили?] Та біжи, подивися 
у хаті там. Ше, примерно, то бабка моя казала, шо із 
липи вся хата. Оце почті вся ця хата з липи. Колись 
ще такого дерева не можна було взяти, гляділи по лю-
дях добре, бо в лісі не можна було взяти. Дах. [Чим 
дах покривали?] А  соломою, околотами. Жито сіяли 
в городі і молотили, і виробляли сніпки, і пошивали. 
[Очеретом не покривали?] У нас – нє. У людей покри-
вали камишом, покривали колись, як моя Марійка ка-
зала. Інтер’єр. [Меблі які були в хаті?] Шо тоді було: 
якийсь стіл, лавка, мисник і підшафники. [Спали на 
чому?] Які деревляні, з дошок роблені, у вантах, ванти 
стояли. І піч є в хаті. Подивишся, і в їдній в ванті, і в 
другій в ванті. [Жердки робили?] Ой, піди подивишся, 
там ще є. [Лавки які були?] Широкі. [З якого дерева?] 
З якого кому попало: і грушка, і дуб, і липа. Яке по-
пало, в кого було, де хто міг чого достать. [Столи які 
були?] Та в мене там в хаті є стіл давній, ще дідів, підеш 
подивишся, деревляний тоже. Скрині осьо дві в хаті є. 
Десь колись купляли, так з роду в рід йшло. [Ікони в 
хаті де були?] Тоже купували десь так, но в мене ще 
стародавні такі в хаті. [Їх прикрашали рушниками?] 
Рушниками. А хрести з васильків робили і з чебрецю. 
Пучок у той бік, пучок у той бік, хрестик, і  так кла-
ли, а то – рушники. То вже давно було. [Чим освітлю-
вали  – каганцем, лампою?] І  лампа була, і  каганець 
був, но ше в бабки тут був. [Мисник був на скільки 
полиць?] А на п’ять, в мене ще є там. [Колиска була?] 
Колиска дєтска? Була. [З чого?] А з пруття вербового 
плели, і вервечки чіпляли, і гойдали так діти. Не так, 
як тепер уже, люльки та всьо, колись такого не було. 
[Килими якісь були?] Таківо, от, іди сюди, отаківо. 
Самі робили, верстат такий, і я робила ночами, бідна, 
робила його. [Ліжко чим застеляли, рядном?] А шо ж, 
чим могли, тим застилали. [Лавки чим?] Велика така 
рядка була. [Подушки які були?] З пір’я. [Наволочки з 
чого?] А наволочки купували. [Скільки їх було в хаті?] 
Подушок, їх і зараз є, я й Ларісі давала, в кожним за-
камарку. [Рушники де в хаті були?] Біля образа тако, 
там подивися в хаті. [Стіл застеляли чим?] А чим же 
ж, скатеркою, ше й з полотна робляна. [В скрині що 
зберігали?] Яке мали дрантє, таке там стояло. [Ікони 
яких святих були в хаті?] Образи в мене є, подивися, 
і «Спасітель», і «Матір Божа». В мене була [ікона] «Іва-
на Хрестітеля», я до церкви віддала, і «Варвара» була. 
[Якісь прикрасили вирізали у Вас чи ні?] Віночки ро-
били. Було-було колись, із того, з  житнього робили, 
я вже забула, як вони називались. [Ткацький верстат 
де ставили в хаті?] А біля лави, і тут, у цій хаті, тоже 
був. [Його вже викинули?] Да. Но я робила, і полотно 
робила. [Вазони в хаті які були?] Були колись вазони, 
васильки, такі листячка. Були-були колись, хто любив 
їх тримати, той тримав.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. [Чим обгороджували 
двір?] Та в кого як. З пруття. Хто яке міг, хто яке міг: 
і горожений, і  плетяний, всякий [пліт]. [Двір] Най-

нижечки  – то «сосонкою» плетений, довгими тими 
прутами, тако колик поза колик. Колись дід мій, не-
божчик, казав, шо пішов Петро і Павло та й кажуть, 
шо гарно тою «сосонкою» [майстер] плете. А Смерть 
приходить та й стала та й дивиться, шо він так ро-
бить тими руками гарно. Ті вже пішли подивилися, 
шо гарно, та й пішли обидва, Петро й Павло, це святі. 
А Смерть прийшла, стала і заглядає, як він робе рука-
ми шпарко, і начала плакати. Це дід мій це розказував. 
І, каже, стала та й плаче. Іде від нього та й плаче, шо 
він дуже гарно робить, шпарко руками, як його узять. 
А Причинна сходить до неї, та й каже: «Чого ти пла-
чеш?».  – «Пішла до того чоловіка, хтіла його взяти, 
так а він так руками тими шпарко робить, так гарно 
робить!». А вона каже: «Йди, дурна». Причинна при-
йшла, той чоловік за колик, той прут, а він звідти ви-
рвався, та йому в груди, він впав, ногами потріпав, та 
вже нема. А  Смерть уже сміється, бо вже Причинна 
помогла. Оце так Причинна скрізь і помагає.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли починали будувати?] Ну, весною, літом, коли 
кому як припало, коли кому було. Оце таке устрой-
ство  – це воно зимою не буде строїтись, бо зимою 
зима, замерзає всьо. [В  який день? В  понеділок не 
можна?] Ні, в вівторок. [Як місце під хату вибирали?] 
Ну то як, робили підмурочок маленький. [Перед бу-
дівництвом сипали якогось жита на кутки?] Ага було, 
на роги сипали жито – для життя. [Якщо лишалось, 
то будували?] Да вже як построїли, хто його вже по-
тяне. Ми вже робили фундамент, кидали жито у роги 
ті, на життя так ніби. Входини. [Новосілля як раніше 
відбувалося?] Раньше як було? Раньше було не так, як 
тепер. Раньше такого-го у суботу ввечері, в п’ятницю 
робили вечерю, робили обідик. Зроблять обід у су-
боту рано, а ввечері вже там приходить там матка чи 
монашка, чи як на неї кажуть. А  рано вже в неділю 
робили [застілля як на] весілля. Всі сходились, всі 
зносили, хто шо мав. Хто шо мав, то і приносили, ро-
били таке.

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вишківці
Записала А. Сабчук 20 липня 2011 р.  

у с. Вишківці (околиця Паланка)  
Немирівського р-ну Вінницької обл.  

від Ковбасюка Ілька Івановича, 1946 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 14. Спр. 116)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Колись окреме село Паланка 
увійшло в адміністративні межі с. Вишківці як його 
околиця. Чи поділялася сама Паланка на якісь менші 
кутки?] Є такий куток, як Участки. Це з [сусіднього 
села] Вигнанки люди перебралися туди. Вони мали 
тут свої участки. Вигнанка тримала це все. От, мій дід 
Димед тримав тут участок. Тримав тут участок поля, 
де садок. А  цей садок  – ще при моєї пам’яті, я  його 
колімував. Колімувати – це як щепити. Але коли ко-
лімуєш, то деревце потрібно розрізати, а  потім ще-
пити. Ну, от, це всі ці участки Вигнанка тримала. От, 
це в нього зараз по городі черешні ростуть. Ось це 
звідси починаючи і вздовж аж до Забужанського, це 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



63
всьо були Вигнанські поля. От, ці вигнанецькі [люди] 
перебралися на ці участки перед войною, після рево-
люції. В нас є одна вулиця, де отам діда і бабу колись 
зарізали, якось її раніше називали, а зараз я вже і не 
знаю, там ніхто не живе. [Чи мають назви дороги, по-
льові шляхи?] В нас зараз дуже багато, а колись по цих 
дорогах не їздили. Колись все було зорано. Не можна 
було їхати по полю, їдь собі дорогою чи ще кудись, 
а  по полю не дозволялося. А  зараз, хто кудою хоче, 
тудою і їздять. А  тоді каждий клаптик оброблявся. 
От, Наливайкова гора теж оброблялася. Зараз там ко-
рови пасуть, а тоді такого не було. Це відколи вільна 
Україна, відтоді і оброблялася земля. В  лісі також є 
дороги. От, наприклад, Біла дорога, Химина дорога. 
Взагалі-то, кажемо в селі не «дороги», а «тасьми». Ну, 
а це і є дороги. От, осьо від Володі Шаргородського 
спускаєшся донизу в ліс, і звідси знизу пряма тасьма 
в кут  – ця дорога називається Біла дорога. Є  також 
і долина, яка називається Багатська долина. В  кінці 
села там якийсь дядько жив. Там були в долині, як 
тільки спуститися до лісу, кирниця камінна, вона була 
викопана і каменем обкладена. От взяти, наприклад, 
за Олімбльовською Мотрьою зараз пряма дорога, 
а то раньше там ліс був, його розкорчували, назива-
ли його Щурів ліс. Там і була Щурова кирниця. Там 
в нії закопаний пулімьот і три вінтовки. В кінці села 
попід ліс були Пурфилові черешні. Черешні були на-
саджені, люди садили. Вигнанський дядько Пурфило 
почав садити. Він садив попід ліс собі черешні. От, 
напрімєр, взяти оцей за фермами ліс – Тодощині кор-
чі. Пішло від баби Тодоски ця назва. Вже там дуби і 
це всьо, зараз його мають різати всплошну. Оце Тодо-
щині корчі. Туди дальше – Тучків ліс. Все це були ліси 
вигнанецьких людей. Тучко – це фамілія. В Паланці є 
садок, який садяний ще при моїй пам’яті. Мені десь 
років десіть було, чи то дванадціть. Ну, це ж не посад-
ка, а садок, і ці заслуги діда Заверухи. Цей садок ми 
ніяк не називаємо, просто садок і всьо. До Заверуш-
чених заслуг належить Вишковецький, Вигнанський, 
Паланський садок Це він всьо, він був бригадір садо-
городньої бригади. [Чи були поселення навколо села, 
яких зараз вже немає?] Не, в нас хуторів не було і ні-
яких інших поселень. Хоча був пан Мерман зі своєю 
садибою. Василь Качан в нього був десятником. То 
ще називають Качанів ліс, де іде наш ліс, тягнеться 
между Забужанським. Между Даньківським і нашим 
лісом був закопаний камінь. Десь був він з півтора 
метра і закопаний в рів. І в квадраті, що був на камін-
ці, було вибито «В.  К.». То це називали Качанів ліс. 
Зараз він також є. [Чи мали назви пагорби в селі?] 
Там є горбки. Кажуть: Шарковий пагорб, Пагорб 
шовковиці (бо там були шовковиці, люди самі садили 
на горбках). Є гора Ґараджова. Потім Жолобок – там 
кирниця була. Вона була видовбана з дуба. Оце вели-
кий дуб був видовбаний зсередини, і покладяний цей 
жолобок в кирницю. Дуб був величезний. [Чи є кри-
ниці в селі, які шанували всі мешканці?] Тепер ондо 
Студенець – він розташований за Вигнанкою, за сад-
ком, там джерело б’є. Ще й притому, раньше, а зараз 
я не знаю, як, а воно ше й лічебне, те джерело. Там є і 
річка, і ярок – називається всьо Студенець. А ше є, то 
у Вигнанці туто за городами, там є камінь, але це вже 
за нашої пам’яті корова збісилася, а дівчинка вела її 
на мотузку, і вона вбила. Є камінь, на якому вибито: 
«Тут корова вбила дитину (чи дівчинку)», – написано.

с. Грабовець
Записав Ю. Довгопята 2009 р.  

у с. Грабовець Немирівського р-ну Вінницької обл.  
від Пристайчука Володимира Анатолійовича, 1928 р. н.,  

Пристайчук Лідії Гаврилівни, 1940 р. н.,  
та Поворознюк Раїси Яківни, 1939 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 14. Спр. 64)

ЖИТЛО Планування. [Чи були раніше хати з веранда-
ми?] Не було раньше веранди, це тепер вже достраю-
ють, раньше була просто хата. [Чи зустрічаються в селі 
хати з мансардами?] Зараз строять, а раньше поняття 
такого не мали. Гаража зараз кладуть під хатою. Під-
валини. [Як колись хати будували?] Раньше строїли 
без фундамента. То раньше стовпи закопували. Вико-
пували яму, там слупи ставлять, закопують і ставлять 
балки. Фундамент. А тоді, як ставили вже підмурки, 
то слупи клали на камінь вже. Закопували грубі слу-
пи по краях, підкладали під них каміння, шоб хата не 
сідала. Призьба. А  біля хати призьбу строїли широ-
ку. Стіни. Гнали стіни з вальок, або спочатку дерево, 
а потім вальки кидали. [Як робили вальки?] Місили 
глину, кидали туди солому і робили заміс, і місили, ро-
били вальки. [Чи будували з каменю?] На Сушарці, то 
з каменя клали. Там хата вся з каменя. Стеля. [Чи мо-
гли будувати хату без стелі?] Сараї будували без стелі і 
клуні без стелі, бо в них молотили, клали сіно. Не було 
вигнутої, стеля кругом рівна. [Як клали сволоки – по-
здовж чи упоперек?] Поздовж ставили. Ставили попе-
рек балки, а поздовж сволоки. Поверх балок дилі, при-
бивають планки і далі ставлять, і валькують. А знизу 
накидку роблять і зашпаровують, потім білять. Дах. 
[Чим покривали хату?] Бляхою, шифером, черепицею, 
толью, соломою, очеретом. Раньше всі були покриті 
соломою і очеретом. Сушили, робили сніпки і покри-
вали. [Як саме покривали соломою?] Соломою на лати 
внатруску. Хата латилася, робиться перевесло, сніпок 
зав’язується і тоді прикручується один до одного, 
а на версі вже робиться така як скриня. [Коли роби-
ли піддашки?] Піддашок і хата – все робиться зразу. 
Піддашки є з глини, а є – підбивається. Інтер’єр. [Яка 
була підлога в хаті?] Зараз з досок, а раньше земляна. 
[Які були меблі в хаті?] Стіл, скриня, лавка, кровать, 
табуретки маленькі – все з дерева, саморобне. І ліж-
ка були дерев’яні. [Що таке піл?] Піл  – це кровать з 
вільхи, з  сосни, берези, докупи доски зліплені. Піч, 
груба, а посередині тапчан. І два коли з одної сторо-
ни, дві з другої і доски 3–4 поставили. Матрас з листя 
поздовж доски постеляли. [Із чого виготовляли жерд-
ку?] З дерева. Все дерев’яне було. В нас тут жив сліпий 
дід Демид, то робив. Жердку куди-небудь причіпляли 
та й усе, до стіни гвоздями. [Чи були стільці в хаті?] 
Один був столик маленький, всі з одної миски їли біля 
нього. Стільчики різні були – 45–50 см. Старі люди на 
стільчиках сиділи. А  молоді навколішки або на яко-
мусь дранті. [Чи була колиска?] З лози плели, опукла 
така колиска була. Прибита до стелі за мотузочки, 
і  гойдались. [Як освітлювали хату?] Каганець був. 
З  гільзі робили, без стікла. На столі клали. А  потім 
вже каганці з стіклом були. [Чи були килими в хаті?] 
Спочатку не було килимів, а тоді вже почали робити 
майстри, привозили і купляли. Дід Юстим був, то він 
робив і килими, і рядна. [Чим застеляли піл?] Рядном 
застеляли і більше нічим, а тоді вже ткань появилась. 

НЕМИРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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[Які ці рядна були за кольорами?] Які хочеш, красили: 
червоні, зелені і темні. Ці рядна могли зшити, роби-
ти налавники. Система опалення. [З яких матеріалів 
будували піч?] Є глиняна, в нас була з глини, а є кір-
пічна – з цегли. [Куди йшов дим з печі?] Строїли ди-
мар, йшов у сіни він, а там стояв комин високий, а там 
були кагли, від печі йшли. На горище комин. А потом, 
вже як випалив, то робили такі кагли, трапкою засу-
вали ту каглу наніч. [Як робили комин?] Робили для 
двох хат, був комин з одної половини в другу. То вже 
потім були окремо. [Чи могли варити у димарі їжу?] 
Ковбасу димили. [Чи стояла окремо плита від печі?] 
Піч з’єднана з плитою і лежанкою. [Чи вмуровували 
казан?] Лежанка гаряча, як в печі палилось. Казан ро-
били тільки тоді, як фалюші були, сукна били, то ко-
тьол встроєний був, гріли воду і поливали вовну. [Чи 
користуються піччю в наші дні?] Зараз в печі тільки 
паску пекли, є газові балони, а скоро газ проведуть.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. Куз-
ня була одна в колгоспі. Хатинка маленька була – це 
кузня. Робили там сапи, підкови, зубці, вози ремонту-
вали, на колеса шипи ставили. Інструмент основний – 
кувалда, ше мєх був.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Вишукували місце, шоб там не було по-
гріба, шоб воно було чисте. І там заставляли підмурок. 
Несли хліб і рушник на той підмурок, і  давали тим, 
хто робив. [Як могли перевірити, чи правильне місце 
для хати?] Були бабки старі, то вони знали, де мож-
на, а де не можна хату строїти. Закладини. [Який час 
вибирали для початку будівництва?] Який завгодно, 
в  любий день, а  краще  – в  п’ятницю. [Чи клали під 
кути фундамента щось?] По всіх чотирьох кутках кла-
ли гроші. Зведення даху. [Як відбувалося завершення 
будівництва хати?] Плотніки робили верх, а  як вже 
зробили, тоді клали «квітку». Входини. [Як святку-
вали новосілля?] Люди, гості сходяться. Приходили і 
просили на новосілля. Брали [гості як подарунок] чи 
простинь, чи підодіяльник під пахву – в нову хату ні-
коли не можна заходити з голими руками. Треба брати 
гроші і хліб, скласти на стіл, шоб водились весь час.

с. Мухівці
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Мухівці Немирівського р-ну Вінницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1889 року Павленко Є. С. За 
типом плану була «хата + сіни + комора». Потім ко-
мору «відірвали» і зробили сарай. Підвалини. Комора 
була на мурованих підвалинах, з  помостом. Стіни. 
Вся хата була рублена, з  залишками, матеріал стін  – 
дуб, берест. Тепер стіни сараю зроблені «у стовпи». 
Стеля. В сінях стелі не було і немає. В «хаті» стеля під-
тримується поздовжнім сволоком. Конструкція стелі: 
плахи, оперті на поздовжні стіни хати з одного боку 
і на сволок з другого. Дах. Конструкція даху: крок-
ви врубані у верхній вінець зрубу; до нижніх кінців 
крокв, які виступають за площину стіни, за допомо-
гою кілків приладнані підкладки. Завдяки цьому змі-
нюється нахил звису покрівлі на більш положистий, 
порівняно з нахилом самого даху, що поліпшує захист 
стін від руйнівних атмосферних впливів. Система 
опалення. В сінях – комин, якій був раніше нижчий 

і сполучався з піччю хати каглою. Інтер’єр. Долівка 
всюди глиняна. Двері скрізь були на бігунах, сінешні 
двері засувалися через «дюрку», розташовану право-
руч від дверей в зовнішній стіні сіней. Вікна були ма-
ленькі, вони двічі перероблювалися.

с. Ометинці
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1972 р. у с. Ометинці  
Немирівського р-ну Вінницької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. Р. Дишканд – 
«на дві половини». Стіни. Стіни «в слупи». Кожна з 
«хат» має по 3 вікна на 4 шибки. Стеля. В обох «хатах» 
дощана стеля спирається на подовжній сволок. В сінях 
стеля є лише частково, над вхідною половиною сіней. 
Інтер’єр. В правій «хаті» збереглася стара піч зі своє-
рідною аркою та інші елементи інтер’єру, як то «кро-
вать», дві лавки, жердки над піччю і над «кроваттю» з 
простим різьбленням. Система опалення. В сіни ви-
ходять дві пари «дюрок» від печей обох «хат», через ці 
кагли дим потрапляє в бовдур, який влаштовано над 
глибинною частиною сіней, він має вигляд намету.

Схематичний план хати Р. Дишканд. Кінець ХІХ ст.  
с. Ометинці Немирівського р-ну Вінницької обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Піч у хаті Р. Дишканд. Кінець ХІХ ст.   
с. Ометинці Немирівського р-ну Вінницької обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко
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с. Подільське *

Записала Н. Вівтоненко 2012 р.  
у с. Кірове Немирівського р-ну Вінницької обл.  

від Лук’яниці Миколи Явтуховича, 1937 р. н.,  
та Домницької Олени Миколаївни, 1963 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Село Кірово належить до Кіров-
ської сільради Немирівського району. До неї входять 
ще Коровайна, Селевінці, Монастирок, Сажки, Сіпач-
ка. Правда, Сіпачки вже не село, а присілок. В нашого 
села дві назви: Кірово і Рачки. Десь в тридцятих роках 
село перейменували на честь Кірова, був такий собі 
політичний діяч. А до того звалося Рачки. Кажуть, ще 
раніше звалося Рачки, бо водилися у ставках сила-си-
ленна раків. А про Рачки є легенда. Кажуть, це було 
ще, коли татари набігали. Одного разу їм так [відсіч] 
дали, шо вони покидали зброю і тікали, бігли, не огля-
даючись. Хто не міг бігти, той геть рачки повз. [Які є 
народні назви кутків, вулиць, присілків вашого насе-
леного пункту?]. Всіх кутків у селі не знаю. Є Хомичі, 
Човки, Ґрижі, Коржі, Магденки, Жуки, Вудвуди, Гин-
дики, Божетарники, Власки, Кузуби, Андрієнки, Шпа-
ки, Яхни, Ничипорі, Коти, Бориси, Морози. Багато 
кутків названо за фаміліями або іменами людей, які 
там жили. Магденки – від фамілії Магденко, Коржі – 
від Корж, Власки – від Власко, Яхни – від Яхно, Моро-
зи  – від Мороз. На Хомичах, кажуть, жив якийсь 
Хома, якого всі уважали. Навєрно, так само виникла 
назва Бориси (від Борис), Андрієнки (від Андрій), Ни-
чипорі (від Ничипір). Кутки Шпаки і Вудвуди слави-
лися пташками. На Шпаках ріс невеликий ліс, який 
полюбили шпаки. Кажуть старі люди, що їх там було 
тьма. От, і куток так назвали. А на сусідньому кутку 
жили сім’ї вудвудів – пташки такі, по-російському ка-
жуть «іволга», точно не знаю. А  Жуки, Гиндики, 
Коти – певно, того, шо так по-вуличному звали людей, 
які там жили. Про Човки є легенда, я там до заміжжя 
жила, то її заповнила. Колись там поселилася сім’я, що 
переїхала звідкись здалеку. Батько з мамою виховува-
ли четверо дітей. Хоча правильніше сказати, що ви-
ховувала їх мама, бо батько був чи то трохи пришеле-
пуватий, чи то ледачий. У будь-яку пору року він хо-
див по селі, наче по ділах: там стане з кимось погово-
рить, там подивиться, що другі роблять, там послухає 
новості, – так і день збігав. А жінка з дітьми поралася 
і на полі, і в городі, і біля худоби. Замітили люди цю 
«роботящість» господаря, стали шептатися, а потом і 
в очі сміятися. Побачать його і кажуть: «О, вже почов-
гав по селу, от, Човко!». Це прізвисько і пристало до 
нього. Та й дітей називали Човками, тільки без злості 
і насмєшки. Поженися сини, построїли хати недалеко 
від батьківської. Місцину, де вони жили, люди тоже 
називали Човками. Так і закріпилася назва Човки. І до 
цього часу люди кажуть: «Був на Човках». А Ґрижі, Бо-
жетарники – навіть не знаю, що подумати, чого люди 
так назвали. [Як називаються навколишні ліси, гаї, 
посадки, польові та лісові дороги?] Лісів у нас багато. 
Великих, правда, почті нема, а маленьких багато. Най-
більший Дубина  – там ростуть самі дуби. Садили їх 
ще в ХІХ ст., при царі. А лісків багато: Кабашниковий, 
Яреминий, Власківський, Андрієнковий, Кузубів-
ський, Масін, Шпаківський, Трусів, Мальований. Ба-

* До 2016 р. – с. Кірове, упродовж 2016–2019 рр. – с. Рачки.

гато цих назв пішло від кутків, які були поблизу: Влас-
ківський, Андрієнковий, Кузубівський, Шпаківський. 
Масін ліс – бо володіла ним якась багата Мася. Шо за 
ім’я – хто його зна’. А ще, кажуть, жив дід Трус, мав 
багато землі, гарну господу, худоби багато, і був у ньо-
го ліс. Так і казали: «Чий ліс?» – «Трусів». Є ще Газовий 
ставок. У вісімдесятих роках на краю села построїли 
велику газову станцію. Для своїх нужд вони загатили 
ставок, який люди назвали Газовий. Ну, це самий, це 
цей самий більший, шо він є – це Яремів ліс. Якись був 
селянин чи хто він, може, якись Ярема, то так і ка-
жеться – Яремів. І ше, а ше не знаю, який ліс, бо він 
надвоє пошті шо був перегорожений ровом. Ліс був 
там баби Ґрижихи, вже нема його, того ліса, давно 
нема. Тут багато лісків було: Маріччин, Никипорів, 
і то вірніше не Никипорів, бо він в Сіпачці, не знаю, як 
вони звуться... Туто лісок був, де це – це, певно, Мар-
кушихин, бо тут колись жив Маркуш. Це там, де ба-
бушки Каті город. Ше викопувалися чи вигорувалися 
кірпічики, разні черепочки, всьо. Там хата була. 
І  по-відімому, це всьо його було. [Як називаються 
ставки у селі?] Ставків у селі багато, правда, вони не 
дуже великі. Почті кожного кутка у долині є ставочок. 
Це і Ґрижівський, і Яремений, Гиндиківський, Андрі-
єнковий (самий довший, від греблі до вершини – кіло-
метр), Кузубівський (а цей самий глибший і тоже ве-
ликий, трохи менший від Андрієнкового), Коровай-
нівський, Магденківський, Хомичівський, Мамаліно-
вий, Поповий, Сивиренівський, Новенький (цей ви-
копали недавно), Ничипорівський, Дубинівський 
Старий і Новий. Дубинівські ставки називають так, бо 
вони у Дубині: один був давно – це Старий, а другий 
викопали десь у сімдесятих, то він – Новий. В центрі 
села десь років зі сто жив піп. Він мав велику хату (до 
вісімдесятих років там був медпункт), багато землі і 
ставок. То ставок так і звали Поповим, над ставком 
гора тоже була Попова. [Чи є довкола села місця, де 
раніше були хутори або інші поселення, але нині вже 
не існують?] Недалеко від Кірова, під Коровайною, 
був хутір. Назви він не мав. Всі казали: «Хутір», «Був 
на хуторі». Більше хуторів поблизу не було, то йому 
назви не дали. Коли колективізували, утворювали 
колгоспи, сім’я перейшла із хутора у Коровайну. Хутір 
був. Це хутір, де небагато хат селилося. За селом, бу-
ває, саме більше. В селі був, кажуть, під Сорокотяжен-
цями, на нашій землі, на кіровській. Як називався – не 
знаю. Безвушки, казали. [Чи мають особові назви 
поля довкола села?] Є Куликове поле. Воно впирається 
у болотисту долину. Там, кажуть, раніше було багато 
куликів (це – така невелика пташка). Коли достигало 
зерно, вони зграями зліталися саме на це поле. То 
люди і назвали його Куликовим. Є ще Сущик – там не-
далеко долина, яка тоже так називається. Пояснити 
назву не можу. Так само не можу пояснити назву Весе-
ла (не Веселе, а Весела). Кажуть: «Возять зерно з Весе-
лої». Баранівка є ще. Зруб знаю. Ще моя бабуся роз-
казувала, що від центра села до станції тягнувся ліс, 
який вирубали десь у [19]50–60-х роках. Місце, де ви-
рубали ліс, називається Зруб. А  ще є Круглик  – там 
було поле, потом частину засадили садком, а частина 
так і лишилася під горанку. За формою воно було кру-
гле, то так і назвали – Круглик. Гарну назву має поле 
Чайкове, воно впирається в Чайкову долину. Назва, 
певно, походить від назви пташки. Легенд ніяких не 
чула. Біля переїзду залізничного є Голивкове поле. На 

НЕМИРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ньому мої батьки мають паї. Назвали від фамілії 
Оливко, а в мові кіровчан воно стало Голивковим. [Чи 
мають назви пагорби та долини у селі та навколо ньо-
го?] Я знаю тільки дві гори – Попова і Панська. Про 
Попову я казала, коли розказувала про Поповий ста-
вок. Долини – це Стрілиця, Чайкове, Квачова, Сущик. 
На Стрілиці, переказують, хтось когось застрілив, і з 
тої пори там можна зустріти призрака. Там часто ло-
малися машини. Це той призрак так шкодить. Хоча я 
думаю, що машини ломалися там часто того, що була 
страшна дорога: таких баюр та калюж, певно, в  селі 
ніде не було. От машини гарували і ламалися. Зараз 
там хароша дорога. [Як називаються яри та балки у 
селі?] Великих ярів у нашому селі нема. Коло Андрієн-
кового у полі є яр, який називають Бобкове. Він тяг-
неться від дороги аж до самих ставків. Яр у Сажках, 
туди дальше до Ковбаски, куток там. Глибоченний яр, 
метрів, може, з 15–20. Такий, шо подивитися (комбай-
нами робили, я вже був не комбайнером, а бригади-
ром), то це треба тако лягти і повзти, шоб туди загля-
нути. Такий глібочітельний, такий глибокий, страш-
но. Довжиною він аж на долину, десь туди. Вже трохи 
заріс всяко так, як обично. Коло Лихопоїв. [Чи є у селі 
або навколо нього «святі» криниці, джерела?] От, 
у  Остапківцях є криничка, де видно стопочку самої 
Богородиці. А в Новоселівці, кажись, на камені є сто-
почка Цариці Небесної. Камінь на сонці. Навіть коли 
сонце сильно пече, слідочок влажний, там ні при якій 
жарі влага не висихає. А в нашому селі нема нічо’. [Чи 
є у селі криниці, джерела, кладовища, хрести або інші 
місця, до яких колись ходили, щоб у посуху виклика-
ти дощ?] Коли немає довго дощу, то ходять до крини-
чок відправити молебен. Перед цим криничку обіза-
тєльно почистять, поставлять цямрину. За моєї 
пам’яті у селі ходили до двох криничок – біля Ґрижів-
ського ставка і коло Яременого. Вони недалеко від 
церкви. Чогось особенного за ними не помічали. Вода 
там, правда, добра, особенно в Яременому. Це треба 
до Вусті йти, до баби Вусті. Вони святили, тільки нема 
дощу, піп, вони всі йдут туди, в березі до того Кесі, там 
криниця, і святять. Але всьо равно, як дощу не було, 
то і посвятили, дощу не було. Може, через місяць...

ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Медівка

Записала С. Антонець 27 серпня 2010 р.  
у с. Медівка Оратівського р-ну Вінницької обл.  

від Солодюк Ніни Іванівни, 1944 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 17. Спр. 40)

ЖИТЛО Планування. Раніше була така довга хата, все 
там було: і хлів, і сіни, і комора, і кухня, і хата. І так 
ставились колись. Тепер – все окремо. Колись еконо-
мія була матеріалу. Строїли з вальків, але і це матері-
ально було тяжко, і  людям тре’ було одробити за ці 
вальки. Тре’ було мати дерева, а шоб економити, то од-
ною стіною ділили хату і комору, а від комори ділили 
хліва, економили стіни, час і матеріали. [Чи були спро-
ектовані погреби у хатах?] Є такі хати з погрібом під 
хатою. Але вони вже сучасні, появились в дев’яностих 
роках. Фундамент. Десь на початок сімдесятих років 
почали строїти хати на фундаменті, в [19]60–75-х ро-
ках почали підмурки робити. [Як зараз фундамент 

роблять?] Фундамент роблять з каменю і цементу, це-
ментового, його заливають в каміння, шоб трималося. 
Стіни. Стіни робили з глини і соломи. А як не було 
соломи і глини, то геть з землі складали вальки, але з 
глини крепша стіна. Виводили стіну з глини, розмочу-
вали глину водою, а тоді сідали люди коло цього гли-
няника на коліна, брали солому і місили з глини валь-
ки. Ті вальки складали на купку, а  тоді чоловіки ґа-
блями носили ті вальки до стіни, а чоловік, який клав 
стіну, ці вальки клав і спліскував. Клали вальки, хто 
як вмів: хто рімно, хто «ялинкою», хто як. Були такі 
хати, шо ставили стовпи, стовпи закопували в землю, 
тоді плахи такі прибивали, ломаки, тоді прибивали 
туди глини з соломою і закидали, не місячи вальків. 
І тоді вона засихала, і хата на стовпах була. Така хата 
звалася крепшою. [Чи мали якісь назви стіни у хаті?] 
Стіни називали так: «причілкова» – це та, шо на сон-
це, «чільна» – це на південь, «тильна» – це задня стіна. 
Дах. Дах покривали соломою дуже гарно. Покривали 
сніпочками, а  китицями обшивали зверху. Кожний 
сніпочок клали один на другий і зверху робили кити-
ці, а то верх вшивали китицями. Дах з дерева робили 
надворі, складали його, а потім вже викидали на верх, 
виносять і вже там зверху з’єднуют в справжній, який 
там буде на хаті. Інтер’єр. [Яка була раніше підлога в 
хатах?] Підлога в усіх хатах земляна, потім почали сте-
лити толь, руберойд, а пізніше почали робити дощану 
підлогу. Це десь вісімдесятий рік, це вже після сім-
десятого-сімдесят другого року почали робити з до-
сок. [Які були меблі в хатах?] В післявоєнних хатах не 
було підлоги, не було меблів, тільки ліжка дерев’яні. 
В ліжках солому застеляли раднами, так і спали, а на 
день застеляли святковими раднами, покрашеними. 
Були столи дерев’яні, теж саморобні, лави були до-
вгі, стільців не було, були табуретки, ослони були 
різні дерев’яні, довгі. Були мисники такі, як драбина, 
тільки рама ще була з дощечок. А  пізніше шафа по-
явилася – десь в [19]57–58-му. Скриня ше була з віком 
і прискринком, в ньому лежали нитки, голки, і ножи-
ці, а  там все святкове, одежа. Замикалася та скриня, 
покрашена була, потім розмальовували. Піл ше був, 
«тапчан» в нас звався, з дерева. На ньому спали так, як 
на ліжку. Робили його біля печі, а під ним картоплю, 
цибулю складали, бо хати були маленькі. Ліжка заліз-
ні появилися в селі в шістдесятому році, а в людей і ра-
ніше були. Дивани появились в сімдесятих роках. [Чи 
була жердка в хаті?] Жердки були в хаті – така лома-
ка, чіплялася до сволока. Робили її кожен по-свойому. 
[Як освітлювали хату?] Світили каганцями з патронів, 
з  гільзи, сплескували їх, вставляли гніт і воно димі-
ло-світило. Пізніше була лампа гасова на шість, а тоді 
на дваняцять [тобто, № 6, № 12]. Люди вишивали при 
такому світлі. Лучинами в нас не світили, свічками – 
рідко. Світильники носили з собою, хто шо робив. 
Була залізна підставка, шоб її чіпляти на цвяшок на 
стіні. [Чи були колиски в хатах?] Колиски були з ло-
зини, їх всі майже вміли плести, причіплювали до сте-
лі, застеляли. Там дітей гойдали до двох місяців, поки 
дитина не вставала. [Як всередині оформляли стіни 
хати?] Хату зсередини мастили білою глиною, зна-
двору тоже білою, а призьбу підводили жовтим. В хаті 
всередині по низу малювали червону лінію. Система 
опалення. Піч глиняна зразу була: ставили із лозини 
дуги, обліплювали їх глиною, місили з піском глину, 
трошки соломи, шоб трималося, густеньким обліплю-
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вали ці дуги лозинові. І обсихала ця глина, а тоді звер-
хи клали або засипали камінчиками, щебенем, боки ці 
за глиною від стіни, а зверху загладювали, шпарували 
глиною замішаною з соломою і клали гладенько. Коли 
топилося на пічі, то зверху було тепленько, а дуги ті, 
які лишалися лозинові, вони вигорали, тоді лізли в піч 
ці люди і вимаслювали ті глиняні місця, загладжували. 
Получалася гарна пічка і зверху, і знадвору. А пізніше, 
коли розбагатіли, цегла вже появилась, то ставили за-
лізні дуги. Така дуга посувалася, якшо була позичена, 
клали цеглу, вона засихала і посували, так поклали, 
поставили, і виходила пічка. А зверху, якшо було та-
ких дуг багато, то можна було лишати там, вони такі 
тоненькі і не заважали, а зверху клали залізо, впирали 
його одним кінцем на стіну, а другим клали на цю це-
глу, а зверху клали кірпіча нового. [Чи був причіпок?] 
Замість причіпка робили плиту. І  з плити дим йшов 
поза піч в той пустий отвір, йшов в комін. І коли то-
пили в плиті, то була тепла лежанка – безплатне тепло.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
На місці майбутньої хати ставили стола, новою ска-
теркою застеляли, зверху клали хліб-сіль, горілку ста-
вили і пригощали всіх, хто був в господарстві. То пер-
ший день давали могорич коло стола, всіх пригощали. 
[Що клали під кути майбутньої хати?] Під куток в хаті 
клали гроші, перше гроші, а тоді вальки, а тепер цеглу 
кладут чи самани. Обрядові та розважальні аспек-
ти толоки. То звечора розкопували глину, заливали 
водою і така рідка получалася, казали, щоб вальки на 
другий день ліпити з неї. Тоді хазяї по вальку робили 
і клали на початок, де будут класти стіни. Тоді без під-
мурків робили, прамо на землі робили вальки. Потім 
хазяїв кидали в глиняний заміс. Їх кидали в цей заміс 
на останній день. Зведення стелі. Де сволока поклали, 
балки, колись вирізували хреста, це я помню.

c. Новоживотів
Записала М. Богачук 2013 р.  

у с. Новоживотів Оратівського р-ну  
Вінницької обл.  

від Грабара Івана, 1943 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 17. Спр. 87)

ЖИТЛО Планування. [Чи прибудовували раніше до 
хати комору?] А в нас до хати комору не прибудовуют. 
Ну, в мене в хаті зразу була комора, а потом построїв 
на дворі. А так шоб, до хати комору достроювали, то 
такого я не помню. А якшо до хати шось прибудову-
ют, ну, якшо хата маленька, то це називают «причепа». 
Фундамент. [Чи є в хатах фундамент?] Да, канєшно є, 
зараз всі хати на фундаменті. Стіни. В нас стіни ро-
блят і з саманів зараз, а колись ше робили з вальків. 
[Чи кладуть стіни з каменю?] В хатах стіни з каменю 
не роблят, а в погрібі і в жомові ями роблят з каміння. 
[Чи є цегляні стіни?] Та канєшно є, в нас кожна хата 
з кирпіча робляна, в нас без кирпіча нічо’ не строїця. 
[Яка висота стін?] Різна. В  кого десь метер семдисят, 
метер восімдисят [сантиметрів], а в кого і два метри, 
я  ж кажу, в  кого як. [Як називаються окремі стіни 
хати?] Ну, є причілкова стіна, чільна, тильна і передня. 
[Знадвору хата була змащена, одного кольору була?] 
Да, одним кольором мастиця в нас у хаті. От, в мене 
вся хата червоного кольору, а  в Марусі, сусідки мої, 
біла хата. В нас хати білят білою глиною і вапном. [Де 

видобували матеріал для побілки?] Ми ходимо за село, 
там недалеко горби з глини, і там є біла глина. Али за-
раз її можна купити в магазині і вапно тоже. [Якого 
кольору була підводка внизу стін?] Чорною вона була. 
На свята її колір не мінявся, шо в свято, шо в такі дні 
– чорна. [Чи розмальовували хату знадвору?] Нє, ми 
свої хати зараз не розмальовуємо знадвору. А от мама 
колись розказувала, шо вона розмальовувала хату зна-
двору квітками всякими, коли ше дівкою була. [Чи 
обкладають стіни хат цеглою?] Да, цеглою обкладают 
старі валькові хати. А почали обкладати, наверно, десь 
в [19]60-х роках, ну, може, я трохи не так кажу, ну, мені 
кажеця, шо десь так. [Чи штукатурять стіни новіших 
хат?] Ну, це вже з якого кирпічу построяна хата. Якшо 
з білого кирпічу, то не штукатурат, а якшо з простого 
червоного, то штукатурат. Штукатурат знадвору, а  в 
самій хаті – гладят стіни і стелю глиною. Стеля. [Чи 
будували хати без перекриття, або зі стелею не плос-
кою, а вигнутою доверху?] Нє, без стелі не строят, в нас 
в селі в усіх хатах є стеля. І вигнуту не роблят, роблят 
рівненьку. [Як розміщені сволоки – повздовж чи впо-
перек?] Ну, я бачив колись в одні хаті сволоки, то вони 
вроді були покладені поздовж. [Чи зустрічаються хати 
з одним повздовжнім сволоком, підпертим стовпом?] 
Зараз вже в селі таких хат нема, а колись туто, в мого 
сусіда, була хата стара, вона вже завалилася, от в ній 
був один сволок повздовжній і підпертий стовпом. Ну, 
я строїв хату в шіїсят восьмому році, то я вже робив 
стелю з балків. Дах. [Якими матеріалами покривають 
дах?] Зараз покривают, в  основному, шифером, ше 
трохи раніше, от, як в мене, покривали бляхою. А ста-
рі хати я бачив  – то покривали соломою і очеретом. 
[Чи бувають уступи на солом’яному даху?] Уступи я 
бачив на хаті, от на ці, шо в сусіда мого була, а як вони 
називаюця – я не знаю. Ну, навєрно, так і називаюця. 
[Якими матеріалами зараз вкривають дахи в селі?] Ну, 
якими: шифером, бляхою, черепицьою, тільки ни тею, 
шо колись, а зараз вона називаєця «металочерепиця». 
Інтер’єр. [Яка в хатах була підлога – земляна чи доща-
на?] Нє, земляних полів в нас не роблят, в нас в хатах у 
всіх роблят дерев’яні поли, в основному, з дуба. [Який 
традиційний набір хатніх меблів був раніше?] Столи, 
лавки, ліжка, стільці, скриня, шкаф, ну, я знаю, може, 
й ше шо є таке. [Чи побутували в селі ліжка з давніх 
часів?] Ну, да. В мене є ліжко ше моєї мами, таке старе, 
али ше можна спати на ньому, тільки діти кажут, шо 
сильно скрипит. [Якими були лави за розмірами?] Лав-
ки були різного розміру, бо всякі вдома треба. Ну, є по 
метру, і по 2, і по, сама більша, яка в мене є, – 5 метрів. 
А роблят з дерева, ну, в мене є дубові. [Якими були сві-
тильники?] Ну, в нас був каганець і свічка. Свічку ми 
обично ставили на столі, а каганець був на спеціальні 
підстановці на стіні. [Чи були в хаті окремі маленькі 
столики для буденного обіду родини?] Канєшно були, 
літом ми їх виносили надвір, сідали десь в тіньку і обі-
дали, і вечерали, і снідали за тим столиком. Система 
опалення. [З чого будували піч?] Ну, з чого – з кирпі-
ча і з глини. З чого ж ше можна построїти піч?! [Куди 
випускали дим у тих житлах, де не було димарів?] Ну, 
наскільки я знаю, то дим виходив з устя в комнату, по-
том через дірку в стелі чи відкриті двері в сіни, а потом 
надвір. [Чи є в хаті груба?] Канєшно, є. От в мене хата 
здорова, і всі комнати отопити не можна, то ми на дві 
крайні комнати зробили грубку і зимою топимо в ні, та 
й тепленько. [Груба стоїть окремо чи з’єднана з піччю?] 
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Нє, окремо построяна, не коло печі. [Коли в припіч-
ку влаштована груба, то як тоді припічок називали?] 
В нас називаєця «лежанка». [Які робили димарі?] Які 
колись робили – я не знаю. А зараз муруют з кирпіча 
комін, на горі роблят лижак, який з’єднуют з трубою. 
В старіших хатах піч є і в хаті, і в літніх кухнях, в нові-
ших тільки в літніx кухнях, а в сучасних – печі немає.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як обмазу-
вали повітку, хлів, курник знадвору і всередині?] Зна-
двору обмазували так, як хату, шоб однакове було, 
а всередині – знизу до половини обмастували чорним 
порошком, який розводили водою, а вище вже рідко 
розведеною глиною, обичною, цею, коричневою. Літ-
ня кухня. [Коли з’явилися літні кухні?] Ну, цього я 
точно не знаю, наверно, десь в [19]50–60-ті роки, али я 
точно не знаю. Ну, строїли кухні невеликі, разом з ко-
морами, строїли так, як хату. Тільки от в мене кухня з 
половинки кирпіча, а не з цілого, [тобто ширина стіни 
у пів цеглини], бо зимою там нічо’ такого не робимо, 
то шоб вона тепла була, нам не треба. Огорожа. [Які 
колись були паркани, а які тепер?] Колись в селі були 
штафети, ше деякі робили забори з лози, али таких 
було мало. Ше були забори з трох рейок, які горизон-
тально прибиті до стопчиків. А зараз – то вже, які хоч, 
забори є. Зараз є і бетонні, і залізні, і з профліста, і з 
штафет тоже є, ше городят сєткою. [Які ворота у Вас 
поширені?] Ворота залізні, з двох половинок і збоку з 
фірткою. В основному, всі такі ворота.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. [Чи 
збереглися у селі водяні млини?] Да, водяний млин в 
селі лишився, тільки він вже не робе від води. Його 
вже переробили на електричний мотор. Цей млин по-
строяний коло греблі. Коли треба було молоти, там 
відкривався такий жолуб, туди текла вода і крутила 
колесо. [Чи є біля млина інші виробничі споруди?] 
Колись була примурована олійня, али потом вона роз-
валилася. А  пізніше, вже в другому місці построїли 
новий млин.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для нової хати?] Ну, 
в нас вибирали так: там, де мали строїти хату, наси-
пали купки зерна, і  якшо ті купки ніхто за три ночі 
не роздире, то там можна строїти хату, там добре міс-
це. [Де не можна було будувати хату?] Строїти хату не 
можна на роздоріжжі, на межі і там, де була могила. Не 
можна строїти там, де був якийсь злочин. Луче всього 
треба строїти на непорушні тверді землі і на рівному 
місці. Закладини. Не можна строїтись в високосний 
рік. Починати строїти хату треба зранку весною. [Як 
відбувалося закладини житла?] Ну, в нас колись хату 
закладали всім кутком. В нас коли починали строїти 
хату, то по вуглам клали гроші. Клали гроші, шоб в 
хаті всікда був достаток. Зведення даху. [Коли хату 
построїли, то на, ну, ставили вазу з різними квітками. 
А ше, шоб хата була щасливою і довго простояла, тре-
ба було зробити застілля. Входини. [Як відбувалося 
новосілля?] Перед тим, як зайти в хату, перше пуска-
ют кота, бо кажут, шо його всяка нечисть боїця, а тоді 
вже заходят люди. Али коли заходят люди, то вони 
мают нести з собою хліб, скатерку і рушник. Коли лю-
дина якась перший раз заходе в нову хату, то вона має 
шось покласти на стіл, ну, там наприклад рубля чи хоч 
якусь копійку, ну, або так шось, шоб в хаті велися гро-

ші і до грошей всьо. Вибір місця для криниці. Криниці 
копают там, де є вода. А воду шукают спеціальні люди 
проводкою спеціальною, це треба вміти. Так береш цю 
проводку спеціальну і ходиш, і де є. 

ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Болган
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Болган Піщанського р-ну Вінницької обл.  
за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Особливості позасадибного простору]. Ма-
льовничий куточок зафіксовано в гористій частині 
села. Тут вулиця-тераса утворює різкий вигин, обля-
мовуючи мальовничу долинку зі струмком, вербами 
та криницею у вигляді грота та розкиданими навколо 
кам’яними брилами. До струмка з дороги, передуючи 
її вигину, ведуть муровані сходи, що продовжуються 
стежкою. Остання ніби переплигує через струмок і 
далі в’ється повз криницю, виходить з долини на гору 
вже за вулицею і там зливається з дорогою. Взагалі в 
архітектурному образі села криниці разом з приле-
глими до них майданчиками, огорожами, лавами, це-
бринням є своєрідними акцентами сільської забудови. 
Вони урізноманітнюють простір вулиць, майданів за-
тишними куточками, де панує дрібніше, порівняно з 
надвірними спорудами, мірило, співставне з людиною. 
І це естетично збагачує архітектурне середовище села.

с. Верхня Слобідка
Записав О. Головко 10 липня 2014 р.  

у с. Верхня Слобідка Піщанського р-ну Вінницької обл.  
від Белінського Петра Феодосійовича, 1939 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як раніше вибирали місце для 
хати?] Осьдо я собі построївся і всьо. [Ви визначили, 
що тут хочете хату поставити, і все?] Бо тут була хата 
стара колись – дід мій жив. Та й каже: «Сину, я тобі 
озьдо...». Бо був брат, взяв його, цю дочку, та й ми при-
йшли, а він каже: «Озьдо стройся». Бо вони другу хату 

Ландшафтне рішення ділянки села.  
Криниця з вербою.  

с. Болган Піщанського р-ну Вінницької обл.  
1972 р. Рисунок З. Гудченко
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построїли, а  мені тут [місце для будівництва] дали. 
[Скільки раніше було кімнат у хатах?] Хата «велика», 
а там – «мала». [Сіни були посередині?] Ну, а як же?! 
Так само, як он [у  моїй хаті], заходиш ондо. Фунда-
мент. [Тут хати на фундаментах будували чи на землі 
зводили?] У нас фундамент, фундамент. [Як закладали 
фундамент, то на кутах жито сипали?] Гроші кидали. 
Я знаю, шо по вуглам кидали гроші, копійки. Стіни. 
[З яких матеріалів будували стіни?] Ну, як – є з кам-
ня. Камінь збирали по ярах. [Вапняк?] Нє, не вапняк, 
такий камінь. [Яким розчином скріплювали камінь?] 
Ну, роствор робили з глини, і  пісок сипали у глину. 
І так і подавали роствор. [Стіни були тільки кам’яні 
чи й глиняні?] Нє, камінь. З камня, всьо з камня. А по-
тому щикатуркою [зовні стіни покривали]. Я сам щи-
катурив тоже хату з цементу. [Таку зовнішню обробку 
стін називали «шуба»?] Да, да-да. [Коли поклали сті-
ни, то якусь квітку чи букет ставили?] Да-да, шо по 
окончєніє хати. Стеля. [Коли робили стелю, то схо-
дилися люди на клаку?] А як же ш, а як же! Дилі ́ на-
кололи, геть чисто, і замісили заміс виликий, кіньми 
робили. Збираїм клаку людей. [Ви вгощаєте їх після 
роботи?] Ну, а як же, да, постоянно. Та й їсти, і випи-
ти ше й тако. Дах. Потому ставлят матеріял, крокви 
ставлят, будуют. [Покрівля Вашої хати була із соло-
ми?] А ни з соломи – шифер, шифер. А була черепи-
ця, я зразу черепицьою [покрив хату]. Така черепиця 
робляна, обична. Їздили аж в Ямполь, чи де купляли. 
[Старіші хати були соломою вкриті?] Соломою. Там, 
шо була хата, де я построївся, то була солома накрита. 
Таке врем’я: не було відки, мало давали грошій... Сис-
тема опалення. [Де у Вашій хаті була розміщена піч?] 
А я ондо викинув піч. Грубу собі ондо з бабою маїм, 
а мені шо – типленько, двоє нас... [Опишіть ту піч, що 
була у хаті]. Ну, який-там п’єц і всьо.

с. Городище
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Городище Піщанського р-ну Вінницької обл.  
за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряк 1880 р. – каркасний, ошальований, 4-раменний, 
двоповерховий, з ґаночком на другому поверсі лівого 
(відносно входу) бокового фасаду. До ґаночка ведуть 
зовнішні сходи (16  сходинок). Вітряк повертається 
усім корпусом навколо стовпа, який має на рівні на-
стилу першого поверху 220 см в обхваті. Вітряк стоїть 
на краю гори серед поля і долини, де розкинуте село, 
справляє дуже монументальне враження.

с. Грабарівка
Записав О. Головко 8 липня 2014 р.  

у с. Грабарівка Піщанського р-ну Вінницької обл.  
від Грабарівського Федора Дмитровича, 1930 р. н.

ЖИТЛО Планування. До [19]55-х тако, [19]53-х було то 
[житлове будівництво], шо було колись, ше до войни, 
до революції. А  вже в підісяті роки, до шістисятих 
люди начали перестраюватись. Стало іначе жити, вже 
начали давати заробіток, а то було лиш одні трудод-
ні. [До Другої світової війни у селі були хати старого 
зразка?] Всьо старе було. [Яким було планування хати 
Ваших батьків?] «На дві половини». Ну, це, считай, на 
три-чотири метри сіни, та й одна половина в одну сто-
рону, а друга в другу. Хата була тут п’ятнацять на п’ять 
[метрів довжини і ширини], сіни були метрів чотири 
з половиною, чотири. Я питав, нашо такі здорові, ну, 
в батьків своїх. А вони кажуть, шо колись, як люди ха-
зяйнували, вони не вспівали в жнива змолотити. Не 
було ж нічого, молотили тільки ціпом. От, висівали, 
ціпом змолочували, це дуже довге діло. То там [у сі-
нях] була стодола така дерев’яна, тоже замазана тіль-
ки. Туди звозили всі збіжжя. А потом уже всю зиму, 
коли там виходе, [господарі там молотили]. Фунда-
мент. Робили фундамент, ставили вже на фундамент. 
Призьба. Нижче хати [батьків замість призьби] були 
укладені плитки такі – ну, метр на півтора, на два. Такі 
здорові під хатою, на всю дліну хати. Вони ше ондо 
є, от нижче цеї [нової] хати, потому шо низ – [стара] 
хата дивилася до річки. Стіни. [Якою була конструк-
ція стін батьківської хати?] Та раньше була так: бал-
ки («дилі ́» називалися) складалися тако, і просто вже 
міленька солома (полова) мішалася з глиною, замішу-
валося всьо, і вкладали так плотно, обмивали зверху, 
а потому лиш підмастювали. Так в мене і зараз, в цих 
хатах. Глина і солома – «ва́льки» називалося, от. [Валь-
ки були продовгуватої форми?] Вальки – да. Ті, шо сті-
ни – ті з соломою. І вони тако кладут: основу зробили 
хати на стовбах, всьо, поклали верхню балку, і потому 
секціями укладали тако – як є балка, то вона вдовбана, 
а між ними ставилися таківо, сантіметрів п’ять-шість, 
палки від верха до низу, і валькували. Вальки роблят з 
соломи і складают. Так, в общім, стіни робили так між 

Схема опорних конструкцій вітряка. 1880 р.  
с. Городище Піщанського р-ну Вінницької обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Вітряк. 1880 р.  
с. Городище Піщанського р-ну Вінницької обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко
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балками. То я вже розбирав [батьківську хату] – таки-
ми сєкціями [стіни], від вікна до вікна, між вікнами, 
від верхньої балки сплошної по землю, от. У хаті було 
тепло, потому шо хата, невисока хата. [Десь два метри 
висотою?] Ну, і  два десіть, десь так, да. [У селі стіни 
хат з каменю також будували?] Це вже типер. [Як за-
вершили стіни будувати, то якусь «квітку» ставили?] 
Це вже як цю хату строїли, це при мені, такого я не 
бачив. Стеля. [Стелю глиною вкидали?] Всьо глина, 
всьо глина. [Коли стелю вкладали, то людей запрошу-
вали на клаку?] А це законно і тепер. І цюю [хату] я 
так робив, і цю – «кла ́ка» називалася. Сходилися люди 
і мішали глину, солому, всьо це спіціально вкладали. 
[Заміс робили ногами чи кіньми?] Заміс – коні, коні, 
да. Мужики стоят, один посередині, і на поводу водят 
коні, а вони всьо время ходят-ходят. А вже потом при-
кінці жінки стают і ногами перемішуют. Обично, жін-
ки, підняла спідницю трохи, та й переминают [ногами 
той заміс], шоб було всьо іднаке. Стеля та й і зараз, 
в нас та сама стеля [у новій хаті]. В цих хатах так само 
балки стоят, от, як було. Тільки колис, було, сволок на-
зивався – це між стельою і балками (цими, шо стоят), 
шо підвішуєця вдоль хати, підкріпляєця, квадратний, 
такий широкий. Короче, з  [дерева] їдного сволока, 
того, шо старого, у цій другій хаті поклали пол – такий 
сволок був. [Як розміщувався сволок у старих хатах?] 
Це так, шо та балка, той сволок [низько був], я  зги-
нався. Цей сволок, це він ішов уже під балки. Там на 
сволоку клали цвіти, всяке зілля. [Може, хрест на ньо-
му малювали?] Нє. Я не знаю, шо ше раньше. А тако, 
в общім, він [сволок] так, як висячий. Дах. [Чим по-
кривали хату у довоєнний час?] Соломою. Проста 
солома. Стріха, так називана, перше була з около-
тів  – обрізували рівненько і ставили, прив’язували, 
а потому вже остальні [сніпки] укладали. Солома про-
ста, збивали її, подавали такими оберемками. І в нас 
один чоловік, я знаю його, він помер давно, Вікентій 
Пшоновский ‒ він всьо время покривав, тобто крив 
хати. І  зверху тоже, на криші, соломою [покривали]. 
А  вже коньок виводили  – спіціально вкладали такі 
рогатки, шоб ни звивало. Інтер’єр. [Які були двері у 
старій хаті?] А двері прості до хати. Вони в мене там 
ше є, шо з тої хати. А це вже перестроїли вікно тоже 
з тої хати. Озьдо вікно [на вісім шибок у веранді] з 
тої хати, це вже мати зробила. А то були такіго вікна 
малі – на чотири шибки. Зараз таких нема нігде. Ззаду 
на печі, ззаду хати було на одну шибку таке маленьке 
віконечко. А надвір, ну, я кажу, в сінях тако, шо заві-
ває, ну, двері були такі. Такі, як зараз даже на фермах 
нема таких – прості, як фіртка. Тут був засув з сіней 
тако. Ну, фіртка, шо ні в одному коровнику зараз не-
має такої-от. А  зсередини засувалося тоже: такигой 
чурба́к, такої висоти  – десь сантиметрів піїсят-шії-
сят. Закріплювався [замок] до основної балки у сінях 
коло дверей. І в ньому вирізалось отакий квадратний, 
короче, він ставиця до балки, такий короткий етот 
чурбак витесаний. І там зроблено два пази такі. Як за-
чинив двері – із середини засув той засунув. А у тім 
чурбаку великому були два окна таких, таківо, як два 
пальці, – падали і намертво зачиняли. А двері, вітер, 
була завірюха така, в сіни завівало. [Де раніше спали?] 
На припічку, на пічі і на постілі. [Ще постіль була?] 
Да, обізатєльно. Лавка була на всю дліну, попід вікна 
тако, такаго широка. Там дюри для куделі, от, та й це 
мама [пряла]. [Мисник був у хаті?] Обізатільно, при 

вході, як тако входиш, злєва. Справа п’єц була, а злі-
ва цей мисник. [Над дверима була полиця для хліба?] 
Обізатєльно, обізатєльно. Там хліб складали ‒ на по-
лиці. [У кутку ікони висіли?] Да, це закон, воно і зараз. 
Так, злєва відкрив двері та й прямо тако в кутку [іко-
ни висіли]. Система опалення. Комин був на всі сіни, 
такий валькований тоже. А з хати було лиш дві дюрі. 
Он ше є, ше їдна є з тих хатів, в  общім, корову там 
тримає хазяїн, то ше видно ті димоходи. [Неопалюва-
на кімната – це «чиста хата»?] «Велика хата» назива-
лася. А в другій [кімнаті] жили. Ну, шо воно, [кімната 
метрів] п’ять ширини. Комин, тоїсть п’єц [піч], при-
пічок, грубка отако були у хаті попідряд. [Дим з печі і 
груби виходив просто в сіни?] У сіни, да. А комин на 
всю дліну сіней і метра два ширини. Тако від стіни, 
вот так, як для збора [диму], там всередині отако було. 
Наніч, було, тако змотаний з тряпок, цю дюрку комин 
закриває. Ну, мене мама посилає, кончили палити, то 
всьо, то: «Біжи, закрий комин!». Та й там в мене була 
підставка тако, та й я цим клубком цего дрантя забив 
це, називаїця. Зараз є засовки, а колись – то так були. 
Та й зимою на пічі, особинно, як малі діти, гралися на 
пічі. Палилося каждий день.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи розповідали Ваші батьки, як вибира-
ли місце для хати?] А це геть цю [нову] хату строїли, то 
мама ходила до якихось бабів і ворожок, і шо хочиш, 
шо як їй орекомендували, так і [робили]. [Може, сипа-
ли на кутах фундаменту жито?] А, ну, це вже законно. 
Закладини. Даже цю вже хату строїли, і то кидали мє-
лочі під фундамент, ну, вже копійки. Входини. [Коли 
входили у нову хату, новосілля робили?] Обов’язково. 
«Перехі ́дчина» – так називаїця. Но то я не знаю, як це.

ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Борщагівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  

у с. Борщагівка Погребищенського р-ну Вінницької обл. 
 за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Во-
дяний млин ХІХ  ст.  – дерев’яний, розташований на 
околиці села біля греблі через річку. Це велика дво-
поверхова, прямокутна в плані споруда. Стіни остан-

Млин водяний. 
ХІХ ст.  
с. Борщагівка 
Погребищен-
ського р-ну 
Вінницької обл. 
1992 р. Світлина 
З. Гудченко
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нього поверху дерев’яні з плах, які на кутах з’єднані 
в замок, а  в проміжках забрані в стовпи. В  середній 
частині млина закопані сохи з профільованими під-
кладками, на які спираються поздовжні балки, поверх 
них поперечні, а зверху – товсті дошки. Нижній (цо-
кольний) поверх має муровані стіни, нижчі за стіни 
верхнього поверху, вікна з лучковими перемичками. 
На верхньому поверсі великі прямокутні вікна. Двері 
посередині поздовжнього фасаду з південного боку 
наборні з цвяхами ковальської роботи. Дах двосхилий 
з кроквами, врубаними в стіни. Випуски крокв оздо-
блені різьбленням. Ззовні стіни основного (верхньо-
го) поверху горизонтально ошальовані, а  фронтони 
торцевих фасадів  – вертикально. Західний торцевий 
фасад має симетричну композицію з трьома вікнами 
в один ряд (великому посередині і меншими по боках) 
і маленьким горішнім вікном. Усі вони прикрашені 
шалівкою. Фасади оздоблені накладними пілястрами, 
різьбленням, шалівкою. Млин перебуває у напівзруй-
нованому стані. Механізми не збереглися.

с. Ширмівка
Записала Н. Бабич 23 серпня 2008 р.  

у с. Ширмівка Погребищенського р-ну Вінницької обл.  
від Себала Павла Мусійовича, 1927 р. н.,  
та Себало Галини Францівни, 1924 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 17. Спр. 40)

ЖИТЛО Стіни. [Які будівельні матеріали використо-
вували для стін хати?] В мене з вальок. Вирубують в 
стовпах пази, десь 4 см, кладуть 9–12 делюк, кладеться 
вальок і делюка. Деякі люди клали з кирпічу. Але кир-
пічні хати засипали жужельом, перепеляним вуглям, 
казали «воздушна подушка». Дах. [Чим покривали 
хату?] В те врем’я покривали соломою, багаті – чере-
пицею, пізніше була бляха. [Як покривали соломою?] 
Робили китиці, ними вшивали нижній шар, головами 
донизу. Потом робили сніпки головками доверху, шоб 
солома прикривала перевесла, шоб потом збігала вода 
донизу. Звідти і звідти сходяться сніпки, потом на них 
укладають солому, укріплють кроквою, випускають на 
ту і ту сторону, шоб не звівало солому. Інтер’єр. [Яка 
була підлога в хатах?] Була земляна, десь до [19]60-х 
років, вбивалась глина в землю і змащувалась водою, 
і воно цементірувалось, так ця глина не зміталась. Але 
це робили кожного року, шоб вона була рімна. [Які 
були меблі тоді?] В нас в хаті не було багато цих ме-
блів, а тіки такі, необходімі для хати. Було дерев’яне 
ліжко, піл, скриня, стіл, лавки, мисник, над дверима 
висіла полиця. Всі меблі дерев’яні. Коло печі був піл з 
досок, а на них клали солому і так спали, бо ліжко це 
одне. Піл був спертий на дерев’яний привалок, а сте-
лився вздовж, був притулений до стіни, його стели-
ли соломою і так спали. А у меї тітки був застелений 
на празник радном. Під вікном стояла ше лава, коло 
неї стіл, збоку дверей стояв мисник, а  тепер кажуть 
«бухвет». [Як освітлювали хату?] Зразу були каган-
ці, з гільзи зроблений гніт, і так воно коптило на всю 
хату, потом були карасінові лампи, стояли на запічку. 
Система опалення. [Як будували піч?] Плели будку 
з лозини, обплітали перевесла довгими вальками, ви-
шпаровували, на чирінь клали камінці, потом заси-
пали рудою глиною і збивали прачами, і  змащували 
потом глиною і половою. Була лежанка, в нюю вмуру-
вався казан чугунний.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Під 
селом було 4 вітряки: на Осиковому ярку на полі, за 
селом Янків млин, Кражів млин, млин Панчука Гриць-
ка. Всі вони стояли на горбку, шоб віяв вітер. 2 камені, 
вітер рухав крила вітряка, крила крутили веретено, 
а воно крутило каміння. Між каміння засипалось зер-
но, і воно розтиралось на муку.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва?] На 
те врем’я не було де строїтись. Батько дав садибу, бо 
поле тоді не давали, а садиба та буда ше бабина. То ми 
стару ту хату повалили, то й ставили свою. [Де брали 
матеріали?] Всі матеріали були з лісу. [Як орієнтували 
хату?] Строїли так, шоб сонце сходило в вікна, і  за-
ходило в вікна. То казали, шо в господі буде вестись. 
Закладини. [Як відбувались закладини житла?] Пер-
вим ділом вирівнювали місце, ставили дерев’яного 
хреста і плели на нього вінка, і  ставили на те місце, 
де мала стояти хата. Сходились сусіди і «примочува-
ли» вибране місце. [Чи кидали щось на кутки хати?] 
Під вугли кидали гроші дрібні. Зведення стелі. [Як 
встановлювали перший сволок?] Закопували чотири 
вуглові стовпи, клали сволоки – 9. Сволоки обтісують, 
долотом вирубують хрест, десь із сантіметр, і підпису-
ють, в якому році строїлась хата. От, моя хата строяна 
у 1922-му році. Входини. [Як святкували новосілля?] 
Кликали родичів і сусідів, майстра хати, він був голо-
вним гостьом, і гуляють. 

ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Мала Мочулка
Записала М. Римар 11 травня 2009 р.  

у с. Мала Мочулка Теплицького р-ну Вінницької обл.  
від Піддубняка Семена Дмитровича, 1932 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 18. Спр. 60)

ЖИТЛО Стіни. Хати були глинобитні. Закопували у 
землю стовпи, набивали і стелили. На ці стовпи каза-
ли «слупи». У  [19]50-х  рр. могли обкладати шлаком, 
але шлакових стін мало. Дах. Покривали частіше ші-
фером. З бляхи – то давно, а з шіфера – з [19]70-х ро-
ків. Інтер’єр. Зараз меблі скрізь, луче, чим колись. І в 
кухні, і в веранді, хто багатший, покупляли та ліплять 
накучу. Колись були лави, столи, стільці. Лави були з 
дуба, пів метра. На покутті сходились тако. Їх красили 
оливою. Пізніше вже були цвітні, зелені і сині. [Коли 
з’являлись сучасні меблі?] Дивани вже з нового, десь 
у [19]60-х роках. Софи, може, й є ше у кого. [Які були 
скрині?] Скрині були 2 метри ширини, і висота до ме-
тра. Були із випуклим верхом, і з плоским. З плоским, 
вже потім були, у [19]50-х роках. Були замки на кришці 
приковані. [Чи були ослони?] Як і у всіх, ослони до-
вгенькі, не дуже великі. Були і більші. [Які були ліжка?] 
Я відколи помню, то були деревляні і желізні койки.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце для нової хати?] 
Приїжджали з Теплика, узгодили та й всьо. [Яке місце 
вважалось добрим для хати, а яке поганим?] Не було 
такого. Не можна було строїтись на місці кладбища. 
Закладини. [Який вибирали час для закладин житла?] 
З весни більше, шоб не в понеділок. [Як відбувалися 

ТЕПЛИЦЬКИЙ  РАЙОН
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закладини житла?] Покладут стілець посеред хати, 
хліб, сіль, хрест. [Що закладали під кути майбутнього 
житла?] Кидали гроші. Зведення стелі. [Чи вирізь-
блювали на сволоці хрест?] На сволоці вирізали хрест, 
фамілію, число. Зведення даху. [Чи був обряд «квіт-
ки»] Ввечері є таке – поставити «квітку» і пішли вече-
ряти. Входини. [Як відбувалося новосілля?] Кликали 
батюшку, шоб посвятив. Могли пускати кота першого, 
шоб переночував.

с. Степанівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Степанівка Теплицького р-ну Вінницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. Джегерук – «на 
дві половини», в сінях відгороджена комірчина. Сті-
ни. Стіни – «в слупи». Дах. Для хати характерні значні 
звиси покрівлі – 120 см. Інтер’єр. В сінях стелі немає. 
Ліва хата має різьблений сволок з орнаментальним зо-
браженням хреста. Вікна в лівій половині менші, ніж 
в правій. Система опалення. В сінях бовдур спільний 
для двох печей; з правої половини від печі зроблена 
одна кагла, а з лівої – дві кагли. Бовдур в сінях пофар-
бований червоною фарбою.

ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Тиврів
Записала О. Таран 7 серпня 2018 р.  

у смт Тиврів Вінницької обл.  
від Павлішина Михайла Йосиповича (П. М.), 1939 р. н.,  

Павлішиної (Шмігель) Ганни Миколаївни (П. Г.), 1944 р. н., 
 родом із с. Семидуби Дубенського р-ну Рівненської обл., 

 та Вітюк Людмили Михайлівни (В. Л.), 1966 р. н.

ЖИТЛО [Ви цю хату самі будували?] [П. М.] Да. [Коли 
до неї перейшли жити?] Лєна [молодша дочка] сімісят 
п’ятого. То сємдесят шостого ми перейшли. Щитай, 
п’ят років будували. Ну, десять років. Десь в [196]7-му 
тако [почали будувати]. Фундамент. [Ви самі виби-
рали місце під фундамент хати?] В мене брат був той, 
шо зараз є, то він вибирав. [Ви на подвір’ї старої хати 
просто побудували?] Нє. Хата була там стара, а ми на 
цьому місці, вище цеї хати побудували. [П. Г.] Льоня 
прийшов, розбивку зробив. [П. М.] Розбивку зробив 
цеї хати. А  потом викопали [фундамент], насипали 
щебнем, засипали щебнем. Стіни. Стіни були шлако-
ві. [В. Л.] [Шлак – це] перегорівший уголь, шо котєль-
ні палят. Зараз газом палят, а колись же кругом пали-
ли вугіллям. Це згоріле вугілля називалося «шлак». На 
сьогодні це щось на зразок піноблоку. Але якщо виби-
рали з цих печей, ну, наприклад, школу палили [опа-
лювали], була кочегарка. Вугілля кидали, але ж воно не 
перегорало на різний попіл, а залишався шлак такий – 
груди цього згорівшого вугілля. [Це міцний матеріал 
для стін?] Да, міцний. [П. М.] Добавляли вапно. [В. Л.] 
Розчин робили, він ставав як каміння, шось схоже на 
пємзу, шо п’яти чухать. Щось таке. Але воно такими 
грудами було. [П. М.] Ставили щити дерев’яні, висоти 
десь були шісдесят сантимметрів. [В. Л.] Робили стіни 
такі, стіни з дощок. І в цей проміжок закладали оцей 
шлак. Перемішували з вапном і ше з чим? [П. Г.] Цем-
ментом? [П.  М.] Нє, цементу не давали. [В.  Л.] Вона 
[суміш] була жидка. Розводили водою, поливали, це 
вливалося в ці шістдесят сантиметрів. Це називався 
«шар». Перший шар зробили так. [П. Г.] Потом воно 
вистигло, через п’ять-шість днів... [П.  М.] Ті щити 
знімали, другі [ставили]. Так шість шарів ми робили. 
[В. Л.] У нас в окрумзі [у цій частині Тиврова] майже 
всі хати з такого [будівельного матеріалу]. Воно було 
доступне по ціні, і швидко його робили. [П. Г.] В тої 
тьоткі [у хаті, де зупинилась інтерв’юер], що її чоловік 
робив на пивзаводі, він робив нам помощ – виписав 
одинадцять машин шлаків. [На скільки вистачило 
цього об’єму шлаку?] На всю хату. По три гривні ма-
шина. [П. М.] Ну, то таке, хто багатіший, то строїв з 
кирпича. [П. Г.] Ну, казали, шо шлакова хата сухенька. 
[П. М.] Суха, да. Вона влаги не тримає ніякої. [З часом 
обкладали хату цеглою?]. Нічого. Тіки штукатурили. 
Досить тепло. Система опалення. [Піч ставили в 
хаті?] Нє. В  літній кухні піч. Брат ставив. [Як взим-
ку хату опалюєте?] Газовий котьол. [В. Л.] Як не було 
газу, в нас був це сімдесят п’ятий рік, досить сучасно 
було – в нас був твердопаливний котел на дрова та на 
вугілля. І дуже було тепло в хаті. А ще на всяк випадок 
були поставлені дві груби. Подивись, в спальні груба. 
Таким живим теплом пахне взимку. І ще у нас була тут 
грубка, але потім робили газ  – тоді взагалі копійки 
був – коммин був на газ; а тато каже, шо тут ше є за-

Схематичний план хати Джегерук. Кінець ХІХ ст.  
с. Степанівка Теплицького р-ну Вінницької обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент інтер’єру сіней хати Джегерук. 
Кінець ХІХ ст. с. Степанівка Теплицького р-ну 
Вінницької обл. 1972 р. Рисунок З. Гудченко
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готовка на грубу, то в крайньому разі, якщо раптом 
коли щось з газом [трапиться], то ще можна зробити 
[грубку]. А тут була груба, і в ній була плита зроблена 
така, шоб там можна було варити. Вона опалює ту кім-
нату і цю. І якщо зробити [грубку], то буде опалювати 
цю і цю [кімнати]. [П. Г.] Це ми тільки думали [грубку 
робити], а тут газ – парове опалення. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи кидали гроші у фундамент хати?] [П. М.] Кидали 
гроші: отамо, в той вугол ми кидали мілкі гроші. Та-
кий обичай був. Там тих грошей – копійки. [Смієть-
ся]. Входини. [Коли закінчили будівництво?] [П.  Г.] 
По ідеї, в [19]75-му. Лєні було шість місяців, коли ми 
прийшли в хату. Вона народилася в квітні, а  в нас у 
листопаді були перехімдчини. [П.  М.] Збирали тих 
людей, родичів, которі помагали строїти, кумів, хто 
помагав строїти. І  робили перехідчини. [П.  Г.] В  нас 
була така бабка, і вона каже: «Отак, беріть кота з со-
бою з тої хати». Баба Надька: «Беріть кота в старій хаті 
і в нову входьте, і кажіть: «Ти, хазаїн, бувай здоровий, 
до свіданія», – хаті кажеш. А пішли в нову, то казати: 
«Добрий день, хазяїну!», в общєм, шо ми прийшли до 
тебе, шо ми з тобою тут будем жити. Це, тіпа, домо-
вик. [В. Л.] А то баба, вона була з циганів, та баба. Я те-
пер вже знаю, що вона багато чого знала. Баба Надька 
Менчикова. Вона мамі розказала, як треба робити, 
заходити в хату і що треба робити. А в другій поло-
вині нашої старої хати – ми ж не те, шо розвалили її 
зразу, вона ще була, та хата, ми з неї перейшли сюди – 
в другій половині жив татів дядько, вісімсот якогось 
року народження... [П. М.] Тищу вісімсот дев’яносто 
п’ятого. [В. Л.] І він був дяком в церкві. Так, а церкви 
тоді не було, шоб батюшку покликати, шоб освятив 
хату, шоб переходити. І вони [батьки] його попроси-
ли, шо, мама? Євангелію, да? [П. Г.] Да. [В. Л.] І кадило, 
мені кажецця, в нього було в руках. [П. М.] Не було 
кадила. Свячена вода. [В. Л.] Свячена вода, і три рази 
ми обходили хату. Він вперед, ви за ним, а я за вами. 
Три рази обійшли хату знадвору. Мама, нагадай, баба 
Настя казала, шо як виходили з хати, то треба взяти 
кота з собою... [П. Г.] Ну, і пустити першого кота, і ка-
зати, якшо йдеш, закривати двері і казати «До свіда-
нья, хазяїну. Ми дякуєм тобі». І каже: «Як приходете 
в хату, переходите через поріг і кажете: «Добрий день, 
новий хазяїне, ми тут будем жити разом з тобою». 
Це тіпа вона мала на увазі про домовика. Не з по-
грозою, а шоб привітатися, а тому «до свіданія». [На 
перехідчинах частували людей?] В нас було дуже так 
[скромно], в нас не було такого застолья. Дитина була 
маленька, я була в декреті, а зарплати були дуже малі, 
то ми так, по-скромному. Наробили голубців, катлєти, 
салат «олів’є» був в нас. І шо ж це ше... Ну, так, небага-
то блюд було. І саме главне, шо ми переходили сюди, 
табурєток не було. Тільки один діван стояв на кухні, 
принесли. А так нічого. На перші перехідчини, шо пе-
рейшли в хату, і ще нічого немає, а нам сусіди прине-
сли... [В. Л.] Мам, почекай-почекай! То ця баба Надька, 
шо вона навчила маму, ми її найняли як би куховари-
ти. Ми, батьки, но я це пам’ятаю, найняли куховарити 
на перехідчини. То я теж пам’ятаю, шо вона [варила] 
холодець, бо я пам’ятаю, шо вона ніч ночувала перед 
тим, як [влаштовувати перехідчини]. [П.  Г.] І  греч-
ку робила вона до катлєт. [В. Л.] Отут в цій кімнаті у 
нас були з дощок столи зроблені, такі довгі лавки, за-

просили людей, і люди йшли... Я тоді здивувалася: всі 
йдуть зі стільцями, видно, в магазин завезли стільці, 
а не було купити більше де. Зара’ покажу того [стіль-
ця]. [Приходили з подарунками – стільцями?] [П. Г.] 
Да. В нас новосєльє, то шо стола, скатєрть принемсли 
дорогі гості, рушники, махрові рушники. [З хлібом не 
приходили?] Приходили. [Ви як кота пускали, не захо-
дили з хлібом в хату?] [П. М.] По-моєму, шо заходили. 
[Ікону несли?] [В. Л.] Оце ці [стільці]. Тако граємо з 
Іркою-сусідкою: одні йдуть родичі – несуть два стіль-
ці; другі йдуть – два стільці. [Сміється]. Але мені було 
так радісно, тому що це було в старенькій хаті, мама 
тримала чистенько, акуратненько, але були шафи з 
металевими бильцями, антікваріат. А  тут несуть все 
таке новеньке. І в нас, по суті, таких гостей великих 
не було до того часу. Тільки як Олена народилася, 
були хрестини, вони теж були вже тут [в новій хаті], 
але я пам’ятаю, підлоги [ще] не було чи шось таке, да? 
[П. М.] В нас поли були всюди. А до того в нас таких 
великих гостей не було. А  тут хата нова  – радіола в 
нас така була, пластінки [платівки] включили, музику, 
і люди такі йдуть нарядні, з подарунками, з стільцями.

м. Гнівань
Записала М. Ковальчук 8 травня 2010 р.  

у м. Гнівані Тиврівського р-ну Вінницької обл.  
від Халковської Валентини, 1937 р. н. 

 (ПАВК. Ф. 1. Оп. 19. Спр. 70)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому місто має таку назву?] Була така легенда, шо 
назва пішла від однієї сім’ї. Пан зі своєю жінкою по-
сварилися і як проїжали через нашу територію, то гні-
вались один на одного, проїжали через Жмеринку, то 
пожали руки. Так і «Гнівань» пішло. [Чи поділяється 
селище на окремі кутки?] Ну, да. От, Сахарний завод, 
де я живу, бо біля сахарного заводу, тільки зараз ли-
шились одні стіни. Є куток «ЖБК» – від назви заводу 
желізобетонних конструкцій. Є Шаріки – бо біля під-
шипникового заводу. Є Витава – бо було село Витава, 
а тепер воно входить до нас. [Чи мають назви ставки?] 
Ставків в нас багато. Лісничий  – бо біля лісництва. 
ЖБК, там їх два: Верхній і Нижній. Охотнічий  – бо 
там постоянно охотники збираються. Кар’єр – бо там 
затоплений кар’єр. [Чи мають назви поля?] Я  знаю 
тільки Кагатне поле, це біля сахарного заводу, де ко-
лись зберігали буряки в кагатах або буртах.

с. Пилява
Записала О. Хавлюк 8 травня 2010 р.  

у с. Пилява Тиврівського р-ну Вінницької обл.  
від Мартинюк Станіслави Адамівни, 1929 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 19. Спр. 70)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому село називається Пилява?] Пилява – ти й Пиля-
ва. От, в нас недалеко є село Янків, а тепер вже перезва-
ли його Іванівка. А в нас всьо врем’я Пилява, скільки я 
помню. [Чи поділяється село на вулиці чи кутки?] Ну, 
Чубайка. Вулиця Чубайка є в нас, Морозівка, Лива-
да ше, Лісовий кут. Це тоже, як Чубайка, то лише на-
зивалося Лісовий кут. Тако в нас вулиця йде, вулиця 
до ліса. А це перевулок, ну, то там в нас не називают 
перевулком, а  Лісовий кут. До ліса тягне такий кут. 

ТИВРІВСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



74 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

«Де живе?». – «На Лісовім куті». А воно Чубайка в нас 
називається чо? Бо воно в нас відділене від села, тако 
десь, певне, метрів з п’ятсот. І воно так на чубку було 
ліса. І так люди построїлись, чиї там усадьби були. І так 
воно називається, видно, Чубайка – від чуба ліса. А тут 
викорчувані корчі, всьо це. Ше я помню, в нас татові 
дав батько усадьбу цю, то батько викорчував з полови-
ну. Бо в нас був ліс, корчі, я ше помню ти корчі. А Мо-
розівка  – чось там вона, тако звідти ставок, а  звідти 
поле, і дуже там все холодно було. І дуже це все казали, 
шо це там саме більше віє. Бо там ліса десь трошки – 
лісом затишок якісь є. А це тоже тако зо дві вулиці з 
самого поля, так шо там нема не дерева, нічо. «Там це 
холодно», – все казали. Це Морозівку називали. А Ли-
вада чого – то я не знаю. Ливада – там в нас дуже ши-
рока вулиця, і  там були чиїсь ливади. Тоже так, як в 
нас ліс цей на чубку, так само там були ливади бать-
ківські ше, предків. А потом дітям пороздавали. Стали 
ті діти там. Та й так вже вулицю зробили та й назвали 
Ливади. Огрудок я знаю. «На Огрудку», – все казали. 
По центральній до лісу дорога така. І це люди постро-
їлись. Так до сьогоднішнього дня  – Огрудок. [Як на 
центральну вулицю казали?] «Площа» казали. Бо вона 
така широка була. І тако кругом там була церква і клуб, 
і магазин. То це там і казали: «Куди там ідем?». – «На 
Площу». Це в нас центр був. [Чи мають назви ліси?] 
Ну, була в нас Тростянецька дубина. А чого дубина – 
там багато дубів посадяних. І  Сутиська дубина. Там 
самі дуби в Сутисці. А наш – Пилявський ліс. В нас ма-
лий. В нас тако за городами цими: це тут вузький, а там 
дальше чуть ширший. В нас там луги є ше кроме ліса, 
то на полі якась там, як видолинка – всігда черемшина 
росте, квіти разні. Це називалися Луги. І там площадь, 
мочалисько таке. А там вже суш – то вже сіно косят; а 
як тако весною, госінню, то пасуть корови всьо врем’я 
в тих Лугах. То на Сутіску як ми йшли, то все попід 
Луги. «Кудою йти ближче? Кругом йти в Сутіску?». – 
«Нє, сюдою [коло Лугів] ближче». Наче, ближче. Оце 
такий разгавор був. Ше є лісова дорога  – Схеда. По-
середині цего ліс невеличкий. А ше дорога така посе-
редині. То це-е ми на тій Схеді лісапетами [катались], 
в кого він там був. Один чи два лісапети на всьо село 
їдуть, то ми всі там табуном по гочереді, шоб лісопе-
том прокататись по Схеді по цій. [Чи мали назви став-
ки в селі?] Баранів ставок. Там фамілія в нас є, чоловік 
Баран. Жив так: ставок, а  на горбочку, коло горбку 
його хата була. «До якого ставка підем стірати?». Це 
ж нам з кілометр... більше йти було. Наберем цих ла-
хів  – ідем стірати. Кладка там була. «До Баранового 
ставка!». А ше якісь копанки такі були маленькі. Хто 
там викопає собі, шоб мати. Качки там, хто має, пускає 
собі на копанку. А їх ніяк не називали. Це як по хазяї-
ну, хто там мав, то так вони і називались. Попів нази-
вали ставок. Там церква, і там піп жив. І так прозвали 
Попів ставок. [Чи мають назви поля в селі?] Поле «під 
Тарабанівкою». Поле тягнеться аж до самої Тарабанів-
ки. То, шо тягнеться до тарабанівського цвинтаря – це 
наше поле, а від тарабанівського цвинтаря – вже тара-
банівське. А то михайлівське поле – Михайлівка тоже 
до нас з тої сторони вже [тягнеться]. А там до Тростян-
ця наші поля йдут, соїдіняються з тростянецькими по-
лями, то вже «під Тростянцем» називалося. На Моги-
лах – поле називалося так, бо там могили були, і є вони 
зараз. Підмет – поле є. Це село кінчається, тако дорога 
їдна до центральної, а з цеї сторони друга, а воно чось 

посередині. І  так всьо врем’я на нього казали: «Під-
мет». І так до сіх пор – Підмет. [Чи пам’ятаєте, щоб ко-
лись ходили викликати дощ до криниць?] Після війни, 
пам’ятаю, чось не було дощів. Батюшка був в селі. То 
він і ше там хто з церкви, і так люди – то всі збиралися. 
І ходили святити криниці. Помню, шо святили там, де 
коло церкви, десь там.

ЖИТЛО Фундамент. [Чи був фундамент у хатах?] 
Колись не було. Навіть мої колись робили хату без 
фундаменту. Поклали на землю, то воно підмочило-
ся і розвалилося скоро. А  це вже після війни стави-
ли ми фундамент  – такий маленький, з  камінчиків. 
У столбіки ці вже каміння поставили. Там, де вугли, 
такі більші камінці, а менші камінці ставили і робили 
фундамент. Призьба. То ще колись призбу підводили. 
Червоненьким – поясочок, а потом всю призьбу вже 
жовтим. То ше хлопці придивлялись, чи рівно дівка 
зробила призьбу. Стіни. [Як ззовні обробляли стіни?] 
Після війни десь почали застосовувати обкладку стін 
цеглою. Тато мій не хтів, він собі перегородки такі 
дерев’яні поробе, і між тими стінами листя собі наки-
дає, бо стіни тоненькі були. Ми десь цеглою свою хату 
у 1988 р. обліцували. Ну, як обліцують стіни кірпічом, 
то штукатурять, потім білять. Штукатурять зсере-
дини. Дах. [Як покривали хату?] Крокви стояли, на 
крокви били доски ти й соломою крили. Бо раніше со-
ломою крили. А поперечки [бантини] ж є там такі – то 
поперечки були. То не є кроква, то дається поперечка, 
шоб же трималося. То більшість кроквами, соломою 
більше крили. В нас не було де брати очерета, в нас со-
ломою крили. Сіяли жита ти й з нього соломою крили. 
То це я бачила, як тато крив. Я знаю, о, він тако в’язав 
два сніпочки і скрутював потом їх докучі. Якось тако 
перекрутював і прив’язував до лати. Верхній – до дру-
гої лати. Ці два сніпки вже покривають тако один на 
одний. А в нас хата не була соломою покрита, а сарай 
був покритий. [Чи був гребінь на хаті?] Там в гребінь 
тато набивав солому, но тоже відтягав і в’язав шось 
тверденьке в ці такі снопики один до одного, а потом 
такі дерев’яні [жердини] збивав хрест-навхрест і при-
кладав, шоби вітер не скинув цеї гребінки. Потом на-
чали шифером, черепицею. Зразу почали шифером, 
потом черепицею. А тепер шифером криють і залізом 
криють. Це вже стали після війни так. До війни солома 
була. В нас була черепицею хата покрита. А хата гли-
нобітна, черепиця тяжка, то тато як перекривав після 
війни, то десь шифера дістав, то ми шифером покри-
вали. Інтер’єр. [Яка була підлога в хаті?] Всьо врем’я 
була земляна. Це я перва, як поставили мені цей пол 
дерев’яний. Це було за німців ше. Поставили мені цей 
пол дядько, то збігалися всі дивитися, як це має бути 
гарно. А тато як приїхав з Донбасу, то тоді досточок 
постарався, то вже в кухню постелили. [Які були ме-
блі в хаті?] В нас була кровать дерев’яна їдна, стіл, ска-
мейки, мисник і всьо – то в нас сім’я мала була. А вже 
після війни – то ми вже мали кровать залізну. Були в 
нас такі старі шкафчики з одною дверкою, і  не було 
ні шухлядки, ні тумбочки. [Які були ліжка?] Дерев’яні 
ліжка більшість робила. Ну, одна доска чи дві доски, 
сіна постелять  – отакі були кроваті. Лави  – то були 
широкі, з дуба були. Були від стіни і до стіни, там схо-
дилися на покуті. В мене є шлябан, то не лавка, а шля-
бан такий називався. Це моїй мамі подарувала ше її 
бабушка, як вона заміж виходила. То там тоже виро-
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би були. То він в мене до сіх пор, цей шлябан. З трьох 
боків спинки такі виробляні, і туди сідати можна. По 
стінках фігурки. [Який був стіл у хаті?] Стіл в мене 
ше є старий. Дубовий стіл, з шухлядою. А на шухляді 
таке вироблено всьо. Шухляда різьблена. Стіл видо-
вжений, ніжки гострі, чотиригранні. Як десь якийсь 
плотнік був, то видєлував ці кубіки на цих столах: по-
вирізають там, покрасять. Це я шо знаю, бо це ж плот-
ніком був татів брат двоюрідний. То це він столбіки ці 
покрасе, то червоним, то білим, а то ше якимось пови-
різає. Табуретки якісь тато робив. Зіб’є там доски, по-
чистить. Після війни вже стільці такі появилися в нас. 
Табуретки були в кухні. А в комнаті лави були, а потім 
і стільці. Була вішалка. Тато наб’є доску, наб’є гвоздів. 
Коло дверей вона висіла, щоб шапку почепити, ку-
файку. [Чи було дзеркало?] Не було зеркала. Вже я ку-
пила шкаф з цим дзеркалом, бо собі купила кращий. 
[Де були ікони в хаті?] В нас ікони також мама стави-
ла. В  нас в углу є поличка трьохугольна. І  там мама 
ставила хрестики, і  ікони там були. Це було в кухні. 
А в комнаті в нас на стіні були ікони. [Як освітювали 
хату?] У нас була лампа. У більшості були каганці на 
олії. Стояла у нас лампа коло комина. Це там пічурка 
така, і це туди мама лампу клала. А на ніч тато клав на 
стіл. Це була така кругла лампочка, стікло, а тут така 
ручечка коло неї була. [Чи була колиска в хаті?] З лози 
робили колиску. В нас Луги там, то це в нас усе разні 
лози росли, то я знаю, шо все робили з лози. Приче-
плять ту колиску віровкою до потолка, шоб гойдати. 
[Чи пам’ятаєте мисник у хатах?] Ну, мисник – десь три 
полички було чи штири. В нас коло печі на стіні висів. 
Це всі миски складалися і чіплялися на цей мисник. 
Миски були череп’яні, гладущики. На базарі продава-
лися отакі мисочки ганчарні. Коричневі вони, а всере-
дині таким полито, а там виробляно цвіточки. Горшки 
купляли. Були й тарілки, і мисочки, ложки дерев’яні і 
гладущики. Горшочки такі – це для їдла, а менші такі 
були – то це мама там шось варила. Такі були гончар-
ні вироби. Миски були глібокі і мілкіші. Самі такі ко-
ричневі, з біленькими поясочками, зверху – цвіточки. 
В миснику тарілки стояли вертикально. А на поличку 
в тумбочку складали одна на їдну. Посуд їздили ку-
пляти в Вінницю, Тиврів, а  в Сутисці дядько робив 
макітри глиняні. В мене ше до сіх пір ця макітра є.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Чи був льох 
біля хати?] Це був там і погріб в нас в комірчині. Там 
віконечко в стіні їдній було. Тато відкривав віконечка, 
шоб воздух ходив, шоб дихала бараболя і всьо там. Ба-
ночкою такою круглою такою була. Там була одна дюр-
ка збоку: туди дрібнішу бараболю сипали. Над льохом 
споруджували льошник. Ше курник у нас був – була ви-
копана яма, і там тако покладяні дилі, і на ці дилі насте-
ляно, щоб тепло там було, і там кури сиділи. Дирка така 
була їм – і виходили вони собі. А потім вже курники 
почали будувати. Була до війни сушільня, щоб сушити 
грушки. В землі була викопана, покладяна ця сітка, і на 
колінах сиділи й перебирали, а  внизу ямка, шоб оце 
туди дим ішов. А  потом добрали гума, то поставили 
вище, вже столики, вже туди шось насипали, вже ба-
лочки поставили. Стіни були з дерева, а в нас – з кір-
піча. А посередині рейку поставили і щаблі, і вже на ті 
щаблі сипали грушки, щоб сушити. Літня кухня. [Чи 
була літня кухня у дворі?] Десь після війни вже літня 
кухня в нас була. З досок збита. Там поставили плиту.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Наша хата стояла поздовж города така, 
шоб двері сюди були [збоку]. А цю [нову] вже як ми 
ставили, то вже поставили поперек. Вже на вулицю 
двері. Я знаю, вибирали так, шоб сонце було в вікна 
добре. Бо так получається, шо, як поставили, то одна 
кімната тіки сонячна, а остальні на ліс дивляться. То 
ми вибирали сонце, шоб біля сонця були. То так воно 
і є, шо сонце і заходило, і сходило у хаті. І раньше так 
само, і тепер я чула: отако, як хату валити, хочеш дру-
гу ставити коло неї, шоб де стріха (от капає от коло неї 
вода), от шоб туди стіни не ставити. Так це був такий 
разгавор, що поставили поперек, так трошки відсту-
пили від старої, щоб не під стріхою ставити. Посо-
вєтувалися, шоб чуть далі ше від стріхи відступити, 
бо ж не будеш під самою стріхою ставити. Відступали 
там з 1  м та й ставили. Закладини. [Який час виби-
рали для початку будівнитцва?] Саме лучче літом, ка-
нєшно. Як суха гарна погода, то саме лучче літом ро-
бити. Може, як в кого получалося, но я знаю, шо тато 
казав літом, шоб сухенько було. [Чи кидали щось по 
кутах майбутньої хати?] Тато кидав мідяки якісь. Ну, 
а там вже кинули стовпи – поставили чарку. А мідяки, 
то я знаю, шо сипав тато, скільки там тих мідяків, шоб 
гроші велися. Входини. [Як святкували новосілля?] 
Гобід, горілка, як обично. Ну, віддавали, хто помагав 
шось робити. В  мене жіночка була одна... Та де тоді 
то новосілля робили?! Ну, а хто робив там новосілля, 
то там сходилися на новосілля. Зготовлять, по чарці 
вип’ють. Народні уявлення. А як був град чи злива, чи 
дощ сильний, то викидали коцюбу з хати. А ше як іде 
град чи то шо, то викидали пальму – вербову гілочку. 
Це на Вербну неділю викидають пальму надвір, став-
лять навхрест, щоб бура чи дощ там не йшов.

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

смт Томашпіль
Записала Ю. Кольцова 7 липня 2010 р.  

у смт Томашпіль Вінницької обл.  
від Чорного Андрія Степановича, 1963 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 50)

ЖИТЛО Планування. [Як раніше розташовували хати 
на місцевості?] Взагалі, хати як будували, то розщиту-
вали, звідки віє вітер, це було дуже таки важливо. 
Старалися нижчою частиною поставити в бік, куди 
віє вітер. Фундамент. [Чи був у старих хатах фунда-
мент?] Наскільки мені відомо, то в нас в Томашполі є 
хати, яким майже по 150 років, то вже в тих хатах є 
фундамент, забутований фундамент. Це фундамент з 
каменя, який ще й до того всього пролитий глиною. 
Його робили так: викопували траншею глибиною до 
1,5 метри , а якщо в хаті мав бути ще й підвал, то ви-
копували вручну яму до трьох метрів. Потім в ту яму 
складали камінь і забутовували глиною. Стіни. Стіни 
виводили в нас – з чого хто мав: і з вальок виводили, 
і з саману. Якщо в кого було де взяти добру глину, со-
лому і кінський кізяк, то робили вальки, обсушували і 
будували стіни. А конкретно в нашій місцевості роби-
ли стіни з каменю і глини. А ще в нас було таке, що 
клали не на глину, а на чорнозем. У нас просто дуже 
гарні грунти, дуже жирні, то люди використовували 

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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землю замість глини. Навіть зараз збереглися в То-
машполі мурі, які були побудовані на чорноземі, без 
усілякого цементу чи глини. А коли будували валько-
вану хату, то вальки клали горизонтальним способом, 
це було для того, аби хата була міцніша. Стіни в нас 
були складені з природного каменю, який називався 
«бут». А ще хати будували з вальок або робили дильо-
вані хати. А цегляні почали робити вже набагато піз-
ніше. [Чи пам’ятаєте дильовані хати у Томашполі?] 
Люди будували з дерева каркас, тобто основу, і запо-
вняли його чимось зсередини. А заповняли його і жи-
том, і житньою соломою, і забивали глиною. Взагалі, 
що в кого було під руками, тим і заповняли середину 
каркасного житла. Такі хати довго стояли, могло дере-
во і років зо сто стояти. У нас в Томашполі досі є хати, 
які побудовані цим методом. І от, коли зараз розбира-
ють ті хати, то всередині є ше не згнивше дерево. 
[Коли почали будувати з нових матеріалів?] З шлако-
бетону хати почали будувати в [19]50-ті роки. Це було 
зручно, але від цього відказалися, бо дуже багато раді-
ації знайшли в тому шлакові. На сьогоднішній день я 
знаю, шо в Томашполі залишилось десь два мурі, які 
побудовані з шлакобетону. Стіни хати в нас штукату-
рять усі з усіх сторін: і ззовні, і зсередини. [Яка висота 
стін була у хатах?] Ну, в старих хатах, які були побудо-
вані на землі з вальок , то там висота стін була не біль-
ше двох метрів і двадцяти сантиметрів, аби тільки лю-
дина могла вільно зайти в хату. Такі невисокі стіни 
були для зберігання тепла в домі взимку і прохолоди 
влітку. А  на сьогоднішній день висота стелі близько 
двох метрів п’ятдесяти сантиметрів, але хто будує час-
ні будинки, то там стелі можуть бути і біля чотирьох 
метрів. [Чи мали якісь назви стіни хати?] А стінам у 
нас тоже давали свої назви. Ну, називали «тильна», 
«фасадна» стіна, «бокова». [Чи білили стіни хат ззов-
ні?] Колись хати знадвору спочатку обмазувалися 
глиною, замішаною з соломою і кінським кізяком, 
а потім білилися вапном. До вапна в нас додавали тро-
хи синьки, шоб хата мала синій відтінок. Хліви чи ко-
мори тоже обмаслювалися кізяком, глиною і соломою, 
але їх так не вибілювали. А ше в нас обов’язково під-
водили хату знадвору сажою. Дах. В нас поширені з 
давніх ше часів чотирисхилі форми даху. Це з кожної 
сторони хати був схил, і це було дуже зручно, бо живе-
мо в такому місці, що в нас дують сильні вітри. Тому 
дах робили похилим і чотирисхилим, щоб його не пі-
дірвав вітер. Крокви в нас закріплювались на металеві 
скоби або на дріт, прив’язувалися до стіни. А  потім 
бруси між собою зарубувалися, потім вже почали за-
кріплювати цвяхами. [Чим покривали хату?] В нас дах 
покривали соломою натрусом на пліт. На даху були і 
уступи, як їх називали, точно не скажу, але знаю, що 
вони були довжиною такі, як сама солома. Гребінь же 
на хаті робився дерев’яний. Збивалося дві доски і при-
мотувалося до дерев’яної основи там, де була солома. 
І  потім внатрус ішла солома. Застосовують при по-
критті даху в нас і шифер, і черепицю і толь, і руберо-
їд. У нас дехто робе винос даху. Кусок даху, який ви-
ходе за стіни і стоїть підпертий якимись брусками чи 
колонами, в нас називають «піднавєсом». [З якої сто-
рони хати цей виніс даху роблять?] Та хто як. Тут не-
має певної традиції. Хтось робе над центральним вхо-
дом, хтось там, де тінь, або навпаки  – там, де сонце 
У тих будинках, які були побудовані в [19]60-х роках 
майже у всіх були веранди. Веранда йшла на довжину 

всієї хати, і  мала багато вікон, майже вся йшла під 
склом. Веранда не опалювалась і була холодною для 
кухні. Інтер’єр. [Як обробляли стіни всередині хати?] 
А зсередини тоже мастили глиною, але солому якшо 
брали, то брали міленьку, шоб не було видко тих гос-
тюків. А білили просто білим вапном. Зсередини хата 
мала бути біла-біла. Чим біліша хата, тим щиталося 
краще. Ну, на тих білих стінах і печі міг, хто вмів, по-
намальовувати якісь квіточки, але це було не обіза-
тєльно. Глину для побілки в нас всі брали, на Білій, 
там був міні-кар’єр. Та він там і зараз є, тільки дуже 
закиданий, там вже ніхто давно глини не бере. Солому 
брали на полі, а кізяки по сусідах, бо коней не всі три-
мали. А вапно купляли на базарі. Пол ще в старих ха-
тах коли був земляний, то його тоже мастили глиною. 
Це було не дуже удобно, бо глина пересихала, тріскала 
і вилущувалась. То треба було такий пол постоянно 
підмазувати. Але в хаті на пол могли ше кидати ра-
дюшки, а  в коморі чи в сінях радюшок не було, був 
собі обичний такий пол. Підлога в нас була земляна – 
це в тих, хто жив бідніше, і дощана – в тих, хто жив 
заможніше. [Які меблі у старих хатах були?] В старих 
хатах не було так багато меблів, як зараз. Тоді була піч, 
стіл, лави, скриня, така поличка для посуди, яка в нас 
називалась «мисник», ослінчики. Ну, а потому вже по-
явилися кроваті, такі-сякі тумби, стільці. Стіл був  – 
в кого який: в багатших він був великий, прямокутної 
форми, гладенько обструганий, ще й прикрашений 
різьбою, а в бідніших хатах той стіл робився який-не-
будь. Стіл в нас всігда ставили біля вікна. Лави тоже 
були. Вони були дерев’яні, довгі, прямокутної форми, 
їхні ножки були збиті навхрест, як на ослінчиках. Ні-
чим їх не прикрашали, а просто могли кинути зверху 
якусь пілку чи вив’язану кручком коврижку (це кру-
глий коврик, який в’язався кручком). Їх було в хаті 
саме менше це дві – одна коло стола, одна попід глуху 
стіну. Але ше могли ставити коло стола дві лави так, 
щоб вони на вуглі сходилися докупи. Щоб не було ви-
дно стиків двох лав, то хазяї кидали «внахльост» пі-
лочки. [Чи була скриня?] Скриню прикрашали різь-
бою, найчастіше вирізьблювали фігури коло замочної 
скважини. Робили ковані ручки, прикрашали їх коло-
кольчиками і биндочками. А в бідних і скриня вигля-
дала бідною. Ніхто її не мав за шо прикрашати, та 
воно і не треба було, в бідних не те в голові. А ставили 
її – хто де мав місце: хто виносив в окрему кімнату – 
і там вона собі стояла, а хто ставив її прямо в хаті – 
і вона служила геть замість стола чи тумби. Верх скри-
ні був випуклим. А прикрашати її зверху могли дря-
панкою. Але частіше всього скриню вже купляли при-
крашеною чи там розмальованою. А  купляли їх на 
базарі або в майстрів в сусідніх селах, бо в нас Томаш-
піль хоть і великий, але я не чула, шоб у нас якийсь 
толковий майстер по цій справі був. У  нас тут біль-
шість жиди жили, то вони всьо тільки перепродувати 
могли, а самі мало шо робили. [Чи пам’ятаєте мисни-
ки в хатах?] Мисники були тоже в кожній хатині. Їх 
ставили чи прикрутювали побіля плити або коло две-
рей на торцьовій стіні. Це були такі собі полички, які 
збивалися з дощечок кожним господарем самостійно, 
їх не прикрашали, бо вони були закриті від людей фі-
раночками, і їх бачила тіки хазяйка. В бідних і в бага-
тих вони дуже вже так і не отлічалися, хіба шо тими 
фіраночками, якими їх прикрашали. А  потом вже 
коли появилися кроваті, то тоді їх вже почали робити 
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гарними. Бильця на кроватях робили кованими, ви-
робляли їх вже на фабриках. В нас сьогодні з тих ме-
блів залишились ослінчики, ну, правда, їх вже так не 
називають, а говорять «пуфи» чи ше там якось. Це такі 
маленькі дерев’яні стільчики, на яких дуже вдобно си-
діти, коли робиш шось на полу, наприклад, перебира-
єш бараболю чи ше шось. [Чи пам’ятаєте піл для спан-
ня?] Піл в нас робили дерев’яним, це я точно можу 
сказати, а скільки там було тих досточок, тото не знаю. 
А  спирався він на мурований підполок і настилався 
майже всігда повздовж хати. Попід нього могли кида-
тись поперечні балки, але пол слали повздовж. Ліжка 
ше моя бабка розказувала, шо були лави. Люди бідні 
мусіли мучитися на тих лавах. Ну, зимою спали на ді-
ліжані, що коло печі. Лави робили без спинок і не 
дуже вже і широкими – ну, метри два чи два с полови-
ною в довжину і пів метри в ширину. Красили їх в різ-
ні кольори, це вже хто як собі хотів, але 80% красили в 
коричневий колір або даже не красили, а  просто 
вскривали їх оліфою, яка потом засихала, блистіла. 
Ну, ше могли бути лави зеленого кольору, а більше не 
знаю, в шо їх красили. Дивани чи софи в нас не стави-
ли в хатах, та колись і не знали, шо то воно таке. Але 
моя бабка колись робила в попа кухаркою, то помню, 
вона розказувала нам, малим, шо в попа є така лава 
цікава, не така тверда, як в нас, а м’яка і дуже красива, 
шо в тої лави є ше така ж м’яка спинка і гарні різьбле-
ні ручки. Ото нам цікаво було подивитись, яка то 
вона, та лава, але так ми її і не бачили. [Чи були кили-
ми в хатах?] Килими були чи не в кожній хаті. Ними 
прикрашали стіни, лави. А ше їх робили як придане 
для дочок. Та і для синів мама могла заказати або сама 
зіткати килим. Їх вішали в жилому приміщенні над 
ліжком, в  чистому кутку, там, де не було пороху чи 
жиру. В Томашполі майстрів, які могли ткати гарні ки-
лими, було небагато. В сусідній Стіні наші багато шо 
замовляли – там були настоящі мастера! За розміром 
килими були дуже різні. Були і малесенькі, десь метр 
на метр, а були і великі – до двох с половиною метрів 
в довжину. Були і квадратні, і круглі, але саме більше 
було прямокутних. Вони робилися десь метрів зо два 
в довжину і метр в ширину. Ну, це так, як наче стан-
дартно було. Узори були рослинні. Зображували на 
них маки, рози, котики, волошки, гілочки дерев. [Чим 
застеляли стіл у хаті в будні, на свято?] Стіл в будні дні 
і в свята застелявся по-різному. В будній день в бідних 
сім’ях його могли зовсім не застеляти, а вже на свята 
стелили скатерку. Скатерки були тоже різні. Були са-
моткані, а були куплені чи зроблені з тканини. Їх при-
крашали вишивкою по краю скатерки. Робили нашив-
ки на скатерках. Вони були білого кольору, а вишива-
ли їх по куточках, але не по чотирьох, а по двох – по 
тим, що навпроти один одного. Скатертина мала бути 
довгою і звисати з країв столу хоча б на пів метри або 
на половину висоти столу. Пізніше почали застеляти 
столи клейонками, а вже тільки на свято витягали ви-
шиті скатертини. От, ці різні вироби з тканини збері-
гали в скрині. [Який посуд був у миснику?] Ну, були 
супники, глеки, горщики-близнята, миски різні (гли-
бокі і мілкі, великі і маленькі), каганочки, та ще багато 
чого було. Цe були спеціально розписані мисочки, які 
ставилися на верхню полицю мисничка або могли 
геть вішатися на стіну. Така посуда куплялася на база-
рі, або заказувалася спеціально у майстрів. У нас всі 
їздили в Гнатків – там були такі мастера, які могли гар-

но виробити і розписати посуд. Чайників таких, як ми 
зараз бачимо, не було. Але були схожі глиняні ка-
струльки. Вони виготовлялись в гончарних цехах і 
розписувались, як і інший посуд. Називали їх в нас 
«банячками». А ше дуже удобною річчю були горщи-
ки-близнята. Ну, це два горщики, з’єднані між собою 
ручечкою. В  них було дуже удобно носити обід на 
поле, і вони в нас робилися спеціально з грубого слою 
глини, щоб довше зберігати. А в хаті вони могли стоя-
ти на печі, або ще їх ставили на самий низ мисника. 
Кухлики для води в нас називали «говтанки». Вони 
були не буже високі, фігурні і з шикоким горлом. Ше в 
них були трохи витягнуті носики. Їх в хаті було десь 
два штуки. [Де зберігали жорна, ступу?] Жорна і ступа 
в нас стояли в клуні. А діжки для води ставились над-
ворі, шоб туди набиралась дощова вода. Могли ше 
стояти в кінських стойлах чи тоже в клуні. А  вже 
ткацькі верстати ставились в хаті. В нашої бабки він 
стояв навпроти вікна, бо світла ж тоді такого не було, 
а  очі боліли, і  того люди, шоб довше попрацювати, 
ставили їх коло вікна. Влітку могли виносити ці вер-
стати надвір. Система опалення. [З чого раніше буду-
вали піч?] У  нас будували зі спеціальної цегли. Таку 
цеглу називали «шамотною». Така піч могла стояти 
дуже довго. В  кожній хаті обов’язково була груба. Її 
могли ставити разом з піччю чи окремо, це вже хто як 
хотів собі. Припічок коло печі у нас називали «лежан-
ка» або «п’єц». [Які були димарі?] Димарі в нас за фор-
мою робили високі і квадратні, в основу клався ква-
драт. А з матеріалів використовували тільки цеглу. Ну, 
на сьогоднішній день вже ставлять азбестові труби 
або металеві труби з ізоляцією. Димарі, виведені через 
хатню стелю, з’явилися чи не тоді ж, коли почали бу-
дувати печі в хатах. В традиційному плануванні дима-
рів, спільних для двох хат, не будували, я про таке і не 
чув. В  нас кожен господар жив в окремій хаті і мав 
собі свій димар. У димарях в Томашполі ніхто їсти не 
варив, на те була плита. Але напередодні Пасхи в ди-
марях вішали м’ясо для копчення. От, там холодним 
копченням воно і готувалося великими кусками. Але 
таке можна було робити, тільки якщо в хаті палилося 
дровами, а не вугіллям. Затулки для печі були тільки 
залізними. Вони могли прикрашатись якимись гарни-
ми кованими малюнками. Полотняні занавіски, що 
були коло припічка, називалися «штандари». А ще від 
комина до стіни робились такі припічки, і до них тоже 
вішалися трапчані занавіски.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хліви і інші там при-
стройки для тварин були на подвір’ї, найчастіше стро-
їли по лівий бік хати через подвір’я. Всі ці господар-
ські пристройки строїли поряд одна коло одної. Спо-
чатку, ближче від дороги був курник і хлів, потом обо-
ра і кролятники, далі стайня (ну, це вже в кого була). 
Господарські будівлі. Стіни [цих споруд] робили 
вальковані з дерев’яним каркасом, а дах солом’яний. 
Але в свинарниках робили камінний підмурок, десь 
до метру висотою. Свині просто дуже рили носом і 
могли геть завалити стіну. Обори робили прямо коло 
хліва. В нас ше багато хто робив вихід в обору прямо 
з сарая. На висоті десь до пів метра робили дерев’яні 
двері, і тудою в обору могли виходити і заходити сви-
ні, гуси, кози, чи шо в кого там було. Обору кожен ха-
зяїн збивав собі сам. Це була така загорожа, до півто-
ра метри в висоту, збита з досок і патиків. Курник був 
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в другій частині хліва, він відгороджувався від хліва 
стіною. В нього були маленькі двері, і ще зверху був 
лаз для курей. Всередині пол встеляли тріпаною соло-
мою, робили подра і гнізда. [З чого робили гнізда?] Ну, 
над землею, десь до метра в висоту ставили дерев’яні 
корита чи алюмінієві миски, потом накидали в них 
тряпок і встеляли тирсою чи соломою, там кури і не-
слися. Але було таке, шо курка не хотіла нестися в хлі-
ві і находила місце десь на городі чи в заростях повію. 
Але, в основному, неслися в курнику. [Чи будували у 
дворі комору?] Якшо говорити про комору, то я можу 
точно сказати, що її будували з таких матеріалів, аби 
їх не їла миша. То ж якшо хата може стояти з дерева, 
то комора моє бути кам’яною, стіни тоже підняті над 
землею. А прибудовану до хати комору могли назива-
ти просто «комора» або скоріше «комірчина». Бо ко-
мора – це щось велике, а комірчина – це прибудована 
до хати пристройка. [Як будували комори?] Комори 
ставили без всяких там фундаментів прямо на землю. 
В коморах були обізітельно горища, горища були ви-
сокі і великі, на них розкидали сіно чи хранили там 
зерно. Комори робили з вальків і обмащували їх гли-
ною. Ну, так само робили і хліви, і клуні. І стеля була 
обов’язково, бо між кришою і стелею було ще горище. 
[Де у дворі молотили зерно?] Відкриті токи для мо-
лотьби були колись тільки на колгоспних полях. Це 
були великі приміщення біля колгоспу. А  в дворах 
токів як таких то й не було. Коли родина сіяла жито, 
і  потому треба було його змолотити, то просто гар-
но замітали подвір’я чи застеляли його ганчірками – 
і там вже молотили зерно. А великі відкриті токи були 
тіки в колгоспі. [Чи будували коші?] Коші над землею 
не піднімали, її ставили одразу на землю. Правда, 
могли зрідка підставляти під неї дерев’яні балки, але 
це було не у всіх, частіше ставили просто на землю. 
Стіни були вальковані, або ше могли бути дерев’яні. 
А  ше в коші обізатєльно робили дерев’яні засіки. 
В  нас в кошниці хранили зерно, могли ще зберігати 
насіння. В кішницях не було стелі, була просто криша 
і все. [Який вигляд мав погреб?] Це викопувалась така 
глібока яма, потім вона закладалася, вимуровувалась 
каміннями. Потом вже почали робити такі пристроє-
ні козирки над погрібами, а ше пізніше начали строїти 
зверху літні кухні. Над льохом споруджували катра-
гу  – ну, це був такий собі шалаш. Збивалися дошки 
під прямим кутом, потом вони закладалися гіляками 
чи снопами соломи, і це все ставилося над входом до 
льоху. [Навіщо так робили?] Ну, шоб не виходив хо-
лод. Там же було прохолодно, а літом була спека, і це 
помагало не так нагріватися землі над погрібом. На 
низу погріба було найхолодніше – там хранили м’ясо, 
сало, картошку. Літня кухня. А потом вже на погрі-
бах почали строїти літні кухні, і катраги відпали самі 
собою. Дехто будував спеціальну невелику хатинку, 
яку називали «літньою кухньою». Там могли навіть 
будувати піч.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. В  нас в Томашполі 
Успенська церква дуже давня. Храм цей обгородже-
ний міськими будинками, церква камінна. Успенська 
церква знаходиться біля кутка Ракови. Костел. Кос-
тьол знаходиться в самому центрі Томашполя. Цей 
католицький храм збудовано років 20  тому, він ще 
новий, там діє мінімонастир, в ньому живе два отця 
(отець Станіслав і отець Гюстав), і ще багато монашок.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Во-
дяні млини в Томашполі не ставили, бо не було в нас 
річки, а тільки ставки. А на ставках млинів не стави-
ли, бо там не було тічєнія. А вообще-то млини в сусід-
ніх селах були. Ну, коло млина мала бути гатка для під-
няття води. Млини були тіки на березі річки. Потом та 
вода падала з висоти на лопасті колеса і крутила те ко-
лесо. А всередині мука перемелювалася двома камін-
нями: одним більшим, а другим меншим. Крупоруш-
ка. Коло млинів були крупорушки. Це такий мінімли-
нок, жорна, де перетирало зерно не на муку, а на крупу. 
В нас її ше називали «круподьорка». Олійниця. Олійні 
ставили окремо, вони могли бути геть в другому селі. 
Для олійні річки не треба було, їх ставили просто так. 
Раньше в Томашполі було дві олійні, а  зараз вообще 
одна лишилась. В  олійні спочатку зернята пражили, 
а  потом кашку давили пресом і вичавлювали олію. 
Кузня. В нас була одна велика кузня, а в деяких селах 
було по дві чи геть і по три кузні. В кузні було горно, 
куди сипався вугіль, до нього був міх, якими качався 
воздух і роздував вугіль. Там робили і колеса, і до гар-
бів оковку, ярма, підкови, болти, занози до ярм, рихви 
до коліс. Та багато шо робили, всього і не згадаєш! А з 
інструментів були клещі, молоток, наковальня. Кле-
пали в кузні тільки гаряче залізо. Робили в нас в кузні 
цигани, були і мєсні ковалі. Помню в нас робив циган 
Сімон і Гарбулінський Іван. Вони були молодці, до них 
всі бігали, і діти колись тіки там і товклися. А потом 
після колективізації все перейшло до колгоспу, і кузні 
стали тоже колгоспними. А ше в кузнях кромі самого 
коваля був молотобоєць – це помошнік коваля. В нас 
був молотобійцем Гриша Монастирський.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як обирали місце для будівництва хати?] 
Важливо було, щоб на тому місці не було ніякого моча-
ру, зсувів чи плавунів. Ще бабки казали, що є в нас така 
рослина, схожа на полин, але не полин, яка росла на 
таких гарних місцях, де можна було будувати хату. Але 
я не помню, як та рослинка називалася. В  очі бачив, 
а як називалася, не помню. Були добрі і погані місця 
для будівництва. Колись ше давно в селі були такі чо-
ловіки, ну, ніби як знахарі, що могли якось визначити 
природність місця для будівництва. Вони брали якісь 
палички, штурхали ними в землю, водили ними по 
траві, а потім говорили, чи є добрим те місце. І люди 
в теє вірили, бо вони не помилялись. Помню історію 
таку, що чоловіку захотілось строїти хату в одному 
там місці, а прийшов той чоловік до нього і каже, що 
не стройся там. А він не захотів слухатись і все ж по-
строїв там хату. Пройшло кілька років, і  хата почала 
давати тріщини, а потім завалилась. Хазяїна це заїло, 
і він знову запросив того, аби той допоміг йому розі-
братись. Він прийшов, сказав, що там погана земля, 
вона вся стоїть із попелу, тому для хати там погане міс-
це. Чоловік вирішив те перевірити і почав копати зем-
лю на тому місці, де була хата. Через три-чотири метри 
він наткнувся на попелище, а  потім вияснилось, що 
на тому місці колись давно був гончарний цех, і місце 
дійсно м’яке і негодяще. Закладини. [Коли починали 
хату будувати?] У нас починали будувати хату навесні, 
коли цвітуть сади. А в який день тижня – то того точно 
не скажу. Але по-моєму, що в понеділок, бо це перший 
день тижня, початок всього нового. Вже пізніше, коли 
почали будувати фундаменти, то його заливали зара-
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ня, бо треба було рік почекати, щоб вистоялась земля. 
Бо коли будуєш хату на невистояному фундаменті, то 
стіни можуть потріскатися. [Як відбувались заклади-
ни житла?] Сходилися чоловіки, переважно родичі, 
спочатку випивали по чарці горівки, а  потому по-
чиналися закладини будинку. Приходив священник, 
освячував місце, а потім чоловіки викопували яму під 
фундамент. Першу лопату викопував господар дому. 
Коли все викопали, то в яму кидалися гроші, жито і ще 
деякі дрібнички зі старого дому, щоб новий простояв 
не менше довго, і жилося в ньому в достатку. Входини. 
[Що роблять, коли завершать будівництво?] По завер-
шенні будівництва особливих обрядів в нас не було. 
Було, правда, новосілля, на яке сходилися усі родичі, 
сусіди і друзі. Неслися подарунки, звучали побажання 
на щастя, долю і гарне життя в новій оселі. На ново-
сілля (або як в нас ще називають «на перехідчину») 
запрошувалися музики. Грали на гармошці, співали 
веселих пісень, танцювали до півночі.

с. Стіна
Записала З. Гудченко 27 липня 2000 р.  

у с. Стіна Томашпільського р-ну Вінницької обл.  
від Зубрицької Валентини Володимирівни, 1920 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Ваша хата з якого матеріалу зроблена?] 
Стіни глиняні. Таке кладеться внизу... на землю. Виро-
блюються юги. [Те, шо зверху, як називається?] Плати. 
А це називається «заміть». Ставлять невеличкі стовби, 
а тоді закладається... Внизу є горка і вверху. Так уся роз-
водиться хата. На вуглах стовпи, біля дверей – «арца-
би» називається. Тоді місять глину, землю з соломою, 
половою, тиною (це така мілка солома). Такий великий 
заміс. Вже збираються люди і місять. Сусіди, родичі 
йдуть. Раньше один до других ходили. На вуглах – це 
слупи. Тоді вже [стіни] плетуть. Стеля. А тоді кладуть 
сволок цей по краях хати. Грубій [сволок] задовбується, 
тоді сволочки, а потом кладут дилі. Тоді дилями вкла-
дують на горищі густо. А потом робимо вальки. Людей 
багато. Готовлять обід, полудня, вечеру. Чоловіки пода-
ють на горище, а жінки мастят. Потом комен, клинок, 
димоход цей, шо дим іде. [Звідки він починається, на 
якій висоті від підлоги?] На стелі. [Чому хати частіше 
були вальковані, а господарські будівлі кам’яні?] Хата 
звалькована, а  хлів кам’яний, бо колись казали, що 
валькована хата тепліша, а кам’яна хата – холодна. Дах. 
[Крокви які?] Крокви і дубові є, хто які має возможнос-
ті. Саме лучче – це дубові. Дуб дуже міцний. А бувають 
крокви і вербові. А потом уже доски, лати. Тоді не було 
бляхи і шиферу. Тоді кругляки, крокви до крокви, а тоді 
сніпки з соломи, та й пошивають. [Гузирем вниз?] А гу-
зир – стріха така підбивається, така гарна. Кругом така 
стріха, а  на вуглах так гарно сніпками робили. Нема 
в нас у селі такої хати. Нема. [Як називалися сніпки?] 
Китиці і головачі. Китиці зв’язувались на краю, солома 
довга. А головачі – тут головка, а тут вона короче. А на 
острішки робили грубі сніпки, щоби стріха [була міц-
на]. Усі спеціалісти мужики пошивають перевеслами 
від сніпка до сніпка. А на уставку вже такою соломою 
складають. А потом із дерева, дюрка в їднім, дюрка в 
другім, дерев’яний такий кілок [для закріплення вкла-
дають], то туди, а то туди через верх. Це «пізень» на-
зивається – тримає верх. [Скільки солом’яна покрівля 
хати могла стояти?] І  двадцять років, і  більше. Її під-
правляють, стелять новим. Інтер’єр. Сім’ї в людей були 

великі, найменше було п’ятеро, було й по дев’ятеро ді-
тей. А  спати  – бачте, яка хата, і  на печі, і  може, [під] 
грубкою, і на кроваті. Кроваті дерев’яні: чотири стовп-
чики, поперечні стеляться досками, а на ці доски сте-
литься солома, а  на солому стелиться рядно. [«Кро-
вать» називали?] Постіль. [Між грубкою і піччю місце 
як називали?] Це куток. [А на печі?] Це п’єц, що хліб 
печем. Як яка в кого більша піч – дітей і по троє, і по 
четверо сплять на печі. Рядно це простелене самодєль-
не, подушки в кого є, а кого нема. То це вдягання ски-
нула і лягла. А вкривалися то веретою, то кожухом, то 
буркою, цею чугаїною, а так не було чим. Зігнеться, так 
і спали. [Де брали глину на підстилку, на підмазання 
хати?] В нас є такі місця, де глину беруть. Ходили люди, 
копали, збирали колись на вози.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як місце для хати вибирали?] Самі мужи-
ки, батько, брат збиралися, оглядали, розміряли. [Якісь 
прикмети були, щоб місце щасливе було?] Я не знаю. 
Хто де рішив, там і начинав. А тут ше було дві хаті, то 
не було де строїтись, то де-небудь по бугру, аби хатину 
построїти. А поле було. На кожну душу шнур поля. Це 
шістдесят сотих. До революції і після революції. Закла-
дини. [Під слупи клали що-небудь?] Під слупи клали 
каміння. [Коли краще хату закладати?] З весни, у році, 
шо не високосний. [Протягом дня коли краще?] Зран-
ку. І шоб не в понеділок. У любий день, тільки не в по-
неділок . І в неділю святкували, ніхто не робить. І в свя-
то не робили. [На молодика чи на підповні?] Я не знаю. 

План хати В. В. Зубрицької.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  

с. Стіна Томашпільського р-ну Вінницької обл.  
 2000 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент інтер’єру хати В. В. Зубрицької  
Піч і лежанка. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  

с. Стіна Томашпільського р-ну Вінницької обл.  
2000 р. Світлина З. Гудченко
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Коли попало. [З  якого дерева не можна будувати?] 
З осики, кажуть, не можна. Бо до осики Іуда повішався. 
Дивіться, де є осика, то як буде тихо, листя шелестить. 
[З  дерева, яке буря повалила робили? З  кладовищ?] 
Такого дерева не різали. На кладовищі таке не росте, 
шоб на матеріал було. В нас давне-давне кладовище є. 
Як одному чоловіку [прийшлося]... Там плиткі такі є на 
могилах. Так він взяв тих плиток і привіз додому у ха-
зяйство. То його шось начало безпокоїти, мучити, і він 
ці плитки поклав назад. Мурували камінні хати. [Стов-
пи, які закопують, повністю обстругували?] Такого я 
не знаю. Но як розвалюється будинок, то треба стовпа 
їдного не зачіпати. Це кажуть «домовик». Посередині 
слупа треба лишити. Стіна вздовж, затильна стіна, то в 
цій стіні. [Першого стовпа в який куток закопували?] 
Я Вам не скажу. Сам перед на вуглах. Штири [чотири] 
слупи. [Під стовпи не клали збіжжя, вовну?] Я не знаю. 
І вовну не знаю... Може, й гроші клали. [Хто повинен 
класти?] Хазяїн. [Можна було стукати палками при 
закладанні хати?] Нє. Коли треба, то стукали. Гвоздів 
не було, тільки кілки. Виверчували дзюри, той кілок 
дерев’яний у ту дюрку забивали. Багато строїли на 
кілках. Це ж гвозді коли появились! [Не зважали, щоб 
при закладанні дерево навхрест не лежало?] Я за це не 
скажу. [Не замуровували в стіни чогось свяченого?] 
Замуровували. Клали свячене. Шось-небудь з дере-
ва. Освячували місця при закладанні. Зведення стін, 
даху. А як уже кончається [будівництво], то в щілину 
сипали зерна свяченого. Плотнікам платили, хто по-
магає. Хто давав хлібом, зерном – [натуральна плата] 
півпуда за день. Хто дає грішми. [Майстри будували?] 
Майстри. А поміч робили всякі. [Під час будівництва 
«квітку» використовували?] Як вже зробили рихто-
вання, плетут з бур’яну вінок, шо-небудь,  – це вже 
кончили. І  тепер кладут. А  як повністю [хату звели], 
то вже кладут вінок. І на двох вуглах вінок чіпляють. 
[Якщо один, то на якому саме куточку?] Посередині, 
чи на вуглі, де-небудь. А тоді вже як хата готова, вже 
готовить закуску, горілку, вже морочся. Вже співают, 
танцюють, грають на писки... [Як?] Ну, як, писком гра-
ют – ротом. [Ніколи не перев’язували сволок рушни-
ком?] Не знаю такого. [На будівництві спеціальні пісні 
співали?] Любу пісню співали. А таких особих пісень я 
не знаю. Яку надумають. Співають, щоб весело жилось 
у хаті. Входини. А  тоді вже як хату построять, при-
водять батюшку, певчі, уже він править, уже святить 
хату. Тоді вже хазяїн робить входини  – просить тих, 
хто коло хати робив, і родичів вже вгощають, вже спі-
вають, танцюють. [Від печі старої хати треба було щось 
взяти в нову хату?] Багато із старих хатів у нову ста-
вили. Багато дерева розкидають... А з печі – я не знаю. 
Народні уявлення. [Перший вальок, як піч кладут, хто 
повинен покласти?] Спеціаліст у нас. Усьо врем’я. [Хто 
піч топив – чоловіки чи жінки?] Жінки. Піч – жінки. 
Чоловік у нас пікар є, шо вміє. В нас чоловіки є і жінки, 
шо вміють. Я сама в свою піч влізю, виколупується, та 
й сама вже глей (глина така м‘яка), піску вже заміси-
ла, влізла, раз-раз, тоді висохло. [Як закінчують мазати 
піч, то хрестять її?] В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. 
Амінь. [Коли у хаті не можна мазати?] Всьо врем’я 
можна. [У  понеділок також?] В  понеділок не можна. 
В понеділок не можна нести глини до хати, бо разних 
насєкомих багато. Раньше були такі таракани, клопи. 
[Які дні були сприятливі для мазання хати?] У середу, 
п’ятницю, вівторок, четвер, субота.

Схематичний план криниці на Журавлівці. 
с. Стіна Томашпільського р-ну Вінницької обл.  

 2000 р. Рисунок З. Гудченко

Криниця в Долинах. Давній тип.  
с. Стіна Томашпільського р-ну Вінницької обл.  

 2000 р. Рисунок З. Гудченко

Теплиця і криниця в Долинах. Схематичний план. 
с. Стіна Томашпільського р-ну Вінницької обл.  

 2000 р. Рисунок З. ГудченкоIM
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З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2000 р. у с. Стіна  
Томашпільського р-ну Вінницької обл.  

за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Криниці в сучасній 
архітектурній термінології належать до малих ар-
хітектурних форм. Але значення їх вимірюється не 
розмірами, а тією життєдайною роллю, яку вони ві-
діграють у побуті людей. Тож не випадково у с. Сті-
на при кількості населення до 1800  осіб налічують 
близько 150 криниць. У цьому селі ніби сконцентро-
ваний досвід використання подібних споруд Над-
дністрянщини. Криниці можна бачити повсюдно: на 
вулицях, біля садибних огорож, у дворах, на вигонах, 
в низинках понад річкою, в лісах. Вони не дуже гли-
бокі, і копати їх неважко через високий рівень заля-
гання ґрунтових вод. Усі криниці в Стіні роблять із 
застосуванням каменю. Камінням обкладають яму, 
з каміння переважно мурують і наземну частину. Се-
ред криниць виокремлюють два принципово відмін-
ні різновиди: 1) з проточною водою, – це найдавні-
ший тип, вода в них дуже добра; 2) муровані глибокі 
криниці, у  яких вода назовні не стікає. Давній тип 
криниць являє собою заглиблене і огороджене муром 
джерело, накрите зверху кам’яною плитою, щоб не 
засмічувалось. Воду зачерпують, тримаючи відро ру-
кою і стоячи на колінах. З глибших криниць цього ж 
типу воду дістають ключкою, чіпляючи відро дубчи-
ком з гаком на кінці. А з глибоких криниць відро під-
німають за допомогою валу. Підземна частина таких 
криниць вимурована з каміння, а наземна являє со-
бою кубічний або гранчастий призматичний камінь 
з видовбаним всередині циліндричним отвором для 
спуску відра. З двох боків криниці закопані сохи, до 
них прикріплений вал з ручкою для витягування від-
ра. На сохах зверху влаштовується двосхилий дашок 
для захисту від опадів. Біля криниць влаштовують 
дерев’яні лави і видовбані з каменю ночви (цебрин-
ня) для напування худоби. Найбільшою пошаною у 
людей користуються криниці з проточною водою. До 
криниць і по сей день зберігається подвійне ставлен-
ня – як до джерела питної води і як до святині. Час 
від часу їх освячують. На підґрунті криниць з про-
точною («живою») водою в Стіні, а також у сусідньо-
му с. Яланець споруджувалися так звані «теплиці» – 
своєрідні громадські пральні, розташовані просто 
неба. Теплиця являє собою невеликий басейн, спо-
лучений з криничкою проточної води. Рівень води в 
криниці вищий за рівень дна басейну, що забезпечує 
постійне витікання води у вигляді струмка посеред-
ині басейну. Дно теплиці має нахил від криниці вниз 
і вода відводиться по рівчаках. З обох боків струмка 
на дні «теплиці» покладені кам’яні плити, на яких 
господині перуть білизну. Ці дуже своєрідні споруди 
названі «теплицями» через те, що вода в джерелах не 
замерзає взимку і видається теплою порівняно з хо-
лодним повітрям.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для криниці. Місця для копання шукали, орієнтую-
чись на кущі бузини, що полюбляють вологу землю. 
В наші часи для пошуків придатного місця користу-
ються й лозою: дві рівнобіжні лозини, які тримає в 
руках шукач води, на певній ділянці перехрещуються 
між собою.

с. Яланець
Записала Е. Блоха 3 грудня 2011 р.  

у с. Яланець Томашпільського р-ну Вінницької обл. 
 від Скупого Анатолія Івановича, 1943 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 76)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи поділяється село на кутки?] У нас в Яланці люди 
ділилися по кутках, хто де і на якому місці жив. І от, 
найстаріший куток це Містечко – місце, де коло церк-
ви, де лікарня, де кантора колгоспу. А справа в тому, 
шо як була козаччина, наше село стало козацьким та-
ким центром, тобто сотинним містечком. І от, місця 
такого як не було, то кантору Містечка помістили на 
Долині, то була так звана «Сотинна хата». Після них 
появився куток Братківка. Жили братчики, братчуки, 
які занімалися спільно якоюсь діяльністю: одні шили, 
другі ткали, четверті то робили, розумієте, оце їхнє 
братство, і тому фамілія даже пішла Братчук. Є Ткачі, 
Гончарі, є  Різяки. Стара й Магала. Ну, вона ділилася 
на Магалунь і Ордукань, остання йде по тому шляху, 
шо до Магалянського лісу. Ця назва «Магала» значить 
якесь відділення. Вже появилася сама молодша части-
на, це іменно Кульбачівка, там селилися люди, шо об-
слуговували панські обійсця. А на Урсулівці самі такі 
«відходи», шо не були місця де, і  не до пана, не під-
приємництвом якимось не занімалися, то селилися на 
мочарах, на Урсулівці. [Чи використовують народні 
назви сьогодні?] А народні назви наші є. На Долині, 
на Камчатці, на Урзукані – то по-народному, але мало 
називали. [Чи є довкола села місця, де раніше були ху-
тори або інші поселення, яких нині вже немає?] Під 
час колективізації в нас [були] Петровський хутір, 
хутір Марій, Жук. Тоже був один хутір, це за Вовко-
вим лісом, під самими Водоями ше другий хутір, і де 
П’ятковський яр, П’ятковський хутір  – їх всіх зни-
щили при колективізації і не дозволяли там селитись 
більш. [Чи мають назви яри, пагорби?] Один яр в нас 
є – називається Гриців. Дуже широкий та довгий, між 
Кульбачівкою і Урсулівкою, і тако далі тянеться. [Чи 
мають назви навколишні ліси?] Вовчів ліс, Магалян-
ський – там хрест. Це два ліси в нас. Дальше церква 
мала свої землі, які були розташовані за Камчаткою, 
і так вони є.

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Четвертинівка
Записав Р. Тарнавський 9 серпня 2005 р.  

у м. Львові  
від Тарнавського Анатолія Герасимовича, 1940 р. н.,  

родом із с. Четвертинівка Тростянецького р-ну

ЖИТЛО Стіни. [Інформація про практики будівництва 
у с.  Четвертинівка]. Скликали людей п’ятнадцять-
двадцять на толоку. Раніше були тільки дильовані 
хати, бо було більше дерева. Дильовану хату будували 
так: робили дерев’яні стовби, в  яких були такі ґари, 
куди чоловіки закладали дилі  – доски, которі жін-
ки обмотували вальками. Якщо була глина, то для 
вальків робили глиняний заміс, а  якщо не було, бо 
не скрізь була глина, брали чорнозем. Збоку подвір’я 
відгороджували ділянку землі, і  щоб заміс не розла-

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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зився по подвір’ї, викопували неглибокий котлован, 
де бики (воли) змішували до готовності глину або 
чорнозем з посіченою соломою і водою. Якщо не було 
биків, то брали коні. Юнаки в котловані водили биків 
за [на]лигач, а якщо коней – за вуздечку по кругу то 
в один бік, то в другий, щоб вони перемішували весь 
заміс. Як в господаря був один бик, то одного заводи-
ли, а  так частіше заводили двох. Перевага биків над 
кіньми була в тому, що при ходьбі кінь піднімає ногу і 
ставить прямо, в коня – копито. А в бика – ратиця, він 
як ставить ногу, то викручує її, до того ж заміс іде по-
межи ратицю і тому краще перемішується. Після пе-
ремішування чоловіки вилами подавали будівельний 
заміс жінкам, які робили вальки  – скручували його 
на таких козлах з досок. Потім дильовану хату штука-
турили. Штукатурку готовили в таких чанах з жовтої 
глини і піску, мішаючи їх лопатою. Щоб вона лучше 
трималася, добавляли кінський гній. В п’ятдесятих – 
шістдесятих роках почали масово будувати дешевші 
[хати] – саманні і вальковані. А саман – то цегла так 
необпалена, з замісу з глини і полови. Його формува-
ли скриньками такими квадратними, з дерева форми 
такі були.

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Рибчинці
Записала О. Зарічнюк 2010 р.  

у с. Рибчинці Хмільницького р-ну Вінницької обл.  
від Зарічнюк Ніни Тодосівни, 1935 р. н.,  

та Зарічнюка Івана Миколайовича, 1933 р. н. 
 (ПАВК. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 102)

ЖИТЛО Планування. Cтроїли разом хату і комору. Була 
велика комора і ше комірчина була. Прибудована до 
хати комора, в нас так і називали «комора», велика ко-
мора. Маленька комора називалася «комірчина». 
І сіни вхідні. Стіни були такі ж, як і в хаті. [Де виділя-
ли місце для комірчини?] А під маленьку комору виді-
ляли частину сіней. В маленькій комірчині – там ста-
вили таке: гладушчики, посуду. А  в великій коморі, 
[розміщеній напроти «хати» через сіни], вже ставили 
хліб, шо там в них було. [Чи будували раніше веранди 
біля хат?] Віранда з’явилася ще тоді, як почали буду-
вати в [19]60-х  роках хати. Раніше був в хатах, шо 
строїлися ше в [19]29-му році, то там був такий ґанок 
маленький. А зара’ вже в [19]60-ті роки почали стави-
ти кращі хати і почали робити веранди. Половина ве-
ранди була із цегли побудована, а  друга половина 
скляна, з  вікнами. Робили, ставили вікна. Такі були 
віранди. [Чи відгороджується зараз кухня від веран-
ди?] Кухня від веранди – як в кого. В кого є десь збоку 
в іншому місці кухня, то так. А в кого нема, в полови-
ни зара’ газ вже проводять, то ставлять у верандах 
кухні. Кухня відгороджується від веранди. Роблять в 
нас такий винос, як веранду будують. Із полудня ро-
блять, там де вхід в хату. Фундамент. [З чого почина-
ли будівництво хати?] Спочатку стовпи закопували в 
землю, бо не було каміння. А вже в 1961-му році, як ми 
робили хату, то вже робили підмурки. Деякі люди 
брали підрізали стовпи і підставляли підмурка під 
них. Підмурка підмуровували під стовпи. Старалися 
ставити дубові стовпи. Фундамент почали будувати в 
хатах десь в [19]60-х роках. Риют рова, засипают ще-

бенем, роблять з піску розтвор, заливають розтвором. 
А  тоді стали з каміння будувати фундамент. Стіни. 
[З  яких матеріалів могли робити хати?] Хати могли 
робити з дерева. Обмащували їх. З саману могли ро-
бити і глинобитну. Там, оно на тій стороні глиняні 
хати робили  – стіни биті. Робили щити, закладали 
щити, потім кидали глину і зверху жінки чи чоловіки 
ходили ногами, топтали. Там [натоптали стіну] під 
один щит і всьо, чекають кілька днів, шоб вони просо-
хли трохи, втрамбувалися. Тоді піднімають ці щити 
вище і знову так само накидають глини. Хтось ходить, 
топче ці стіни. І тоді ше третій так само щит кидають. 
[Чи будували з каменю?] Камінні стіни будували під 
хліви і льохи. І то, знизу камінь, а сама верхівка льоху 
з цегли. Хати робили з білого каменю. З чорного каме-
ню хати не робили. А зара’ вже будують цегляні хати. 
[Чим облицьовували дерев’яні стіни?] Дерев’яні стіни 
нічим в нас не облицьовували. Прямо штукатурили. 
Брали глину, вапно і отсєв, і штукатурили. Зараз вже в 
[19]70-х рр. почали обкладати цеглою. [Як давно шту-
катурять стіни?] Штукатурять стіни давно уже і зсере-
дини, і ззовні. Но ззовні почали штукатурити, забива-
ти цвяхи, обмотувати дротами і накидати цемент, пі-
сок і отсєв. А в хаті ми штукатуримо – глина, пісок і 
отсєв. Сіют його і штукатурять так. І зараз так в всіх 
хатах роблять. [Чи мали окремі назви стіни в хаті?] 
Причілок в нас є. З півночі – «задня» стіна називаєть-
ся. Полуднева стіна  – на полудень. І  західна стіна в 
нас. [Чи оздоблюють стіни ззовні?] Стіни нічим не 
прикрашають. Поштукатурені. На дворі обкидають 
цементом і піском хати, і  розграфлюють так, як під 
кірпіч. В кого не цегляна, а глиняна хата, то обкидають 
розтвором з цементу і піску, і розграфлюють так, ніби 
цегла. Зара’ дехто. В більшості так, як цементом побі-
лена хата надворі. А дехто фарбує їх або в зелений ко-
лір, або чуть-чуть голубоватий колір. Зсередини біли-
лися глиною. І  знадвору спочатку білилися глиною, 
а потім почали знадвору білити вапном. Для обмазки 
брали глиняники там, де підвищення, і  глина така 
руда. То в цьому підвищенні копали глину і мастили 
хати. А для побілки в нас з Лозни привозили білу гли-
ну. Люди купували і білили. Хата змащувалася рудою 
глиною. Брали кізяки і глину, і  тинькували хату. Ру-
дою глиною змастили. Підводили стіни червоною гли-
ною. Припічка теж підводили червоною глиною. По-
під стіною йшла така вузенька лінія червоної глини по 
всій хаті кругом. А  тоді змащували рудою глиною. 
І припічок біля печі тоже змащувався червоною гли-
ною, зара’ цього немає. Стіни білили білою глиною, 
а призьба з глини така виліплена під низом, то змащу-
валася або чорною сажею підводили, або як була чер-
вона глина, то й червоною підводили. [Як обкладали 
хати для утеплення?] Колись обкладали хату в нас со-
ломою, і хто чим мав: пирійом і картоплинням, і со-
ломою обкладали, бараболиням. Це «загата» назива-
лася. Ставили дерев’яні тички такі високі, до самої 
стріхи. Там їх прив’язували, а тоді напихали навколо 
хати або солому, або бараболення. З  пирію горнули 
тоже. Стеля. [Як розміщували сволоки у хаті?] Сво-
локи розміщені поперек. В  залежності від довжини 
хати через кожний метр сволок ставили. Скільки ме-
трів там хата, і через кожний метр сволок ставили в 
хаті. Буває так, як велика хата, то один сволок поздо-
вжній по ширині хати. Як велика хата, то один сволок 
йде поздовж, і  стіна капітальна, а  тоді поперечний. 
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[Чи підшивали стелю в хаті?] В деяких є така підшив-
на стеля. Дранки робили, набивали дранкою стелю і 
підкидали сволока. Раніш були сволоки висіли, а  те-
пер немає сволоків, підбивають дранкою. Хто підби-
ває, а  хто соломою стелить стелю і замащують. Під-
шивна стеля з’явилася десь в [19]61-му, [19]62–
63-му роках. Це вже більш багатші люди робили під-
шивну стелю. Дах. [Якими матеріалами покривали 
хату?] Колись покривали очеретом, соломою. Сніпки 
робили з житньої соломи. А зараз, в основному, ши-
фером покривають. Ще одна хата в нас є під тернітом 
в селі, но вже вона валиться. [Можете описати процес 
покривання хати соломою?] Жнуть жито, околоти, 
молотять його ціпом. Не машинами, а  ціпом моло-
тять. А тоді роблять сніпки і цими сніпками покрива-
ють хату. Роблять сніпки і стелять колосками донизу. 
Не розстеляють, а сніпками маленькими роблять. Так 
пошивають хату в нас. [Чи бувають уступи на 
солом’яному даху?] Тільки на верху, покривали верхи 
солом’яного даху пирійом. Збирали колись на полі пи-
рій, якись такий міцний бур’ян, виносили туди на-
верх, шоб це воно не протікало. Гребінь викладали 
пирійом. Найбільше старалися гребінь викласти пирі-
йом. Прикладали його раз коло разу такими невели-
кими кроквами, шоб вітер не здував. Висота гребеня 
невеличка – там, може, з пів метра з обох сторін. Зараз 
в нас тільки в більшості шифером покривають хати. 
[19]61–62-і  роки  – тоді почали покривати шифером 
хати. Ще покривали бляхою. Інтер’єр. [Яка була під-
лога в хатах?] Зараз підлога дощана. А  раніше була 
земляна підлога. [Які меблі були старовинні?] Старо-
винні колись були дерев’яні ліжка стояли, лави стояли 
великі від одної стіни до слідуючої стіни. Так, на схід 
лави стояли і з полудня лави стояли. А з півночі стоя-
ло ліжко. Ще колись тапчан робили – з досок таке зби-
вали, такого стільця великого і широкого. Казали на 
нього «тапчан». Це між лежанкою. Коло лежанки  – 
там обов’язково його ставили. Скриня була дерев’яна. 
Були такі скрині дерев’яні, гарні. В нас була дерев’яна 
і дуже гарно вироблена з заліза. З бляхи якісь такі ві-
зерунки вироблені по цій скрині. А  так великі 
дерев’яні скрині були, столи. Мисник був. В миснику 
ставили миски. Помиють миски і виставлять в мисни-
ку. Так гарно, казали. [Чим відрізнялись меблі замож-
ніших людей?] В багатих більш такі меблі були. Шка-
фи в них були іще. А в бідних такі прості – лава, стіл, 
ліжко, тапчан. І  це вся була обстановка в хаті. [Чи 
пам’ятаєте піл у хаті?] Піл  – в  нас «тапчан» казали. 
І  «піл» казали, но в основному  – «тапчан». З  досок, 
шириною як в кого позволяло місце: в кого десь півто-
ра метри шириною, в  кого з метр шириною. Ніжки 
були дерев’яні, такі прості, зроблені. Дошки настеля-
лися повздовж. А в головах так само рівно закінчува-
лась і всьо. [Чи є меблі тих часів у сучасних хатах?] 
Таких колишніх немає столів і ліжок. Но ше в декого 
ше є ліжка дерев’яні. Є, залізні ліжка ставлять. А  в 
основному, зара’ вже повикидали ці ліжка, це все. Ко-
лись на ліжка подушок накладуть цілу гору з обох бо-
ків. А зара’ подушки в хаті не побачиш. Ховають люди. 
Застелили диван і всьо. [Які колись були ліжка?] Ко-
лись робили дерев’яні ліжка. Дехто дуже гарні виро-
бляв. Спинки повирізблювані різними візерунками 
були. І так само ніжки різними візерунками робили. 
А  ці бокові доски були зроблені. А  застиляли ліжко 
саме, днище ліжка, застеляли досками поперек. Насте-

ляли соломи і так спали. Я ше була малою зовсім. Це я 
в 1935-му році родилася, то в нас лави в хаті стояли. 
Стояла поздовж. Як хата йшла поздовж, так і велика 
лава стояла  – широка вона була, вироблена спинка 
була. Вироблені піддержки, шо спинку підтримували. 
Дуже гарно вироблені. І від покутя одного і аж до кін-
ця ця лава була. Потім і причілкова, де причілок, тоже 
лава була. Така сама стояла. Вони з’єднувались між со-
бою одна з одною. І  до лав притулявся стіл. Дивани 
вже пізніше появилися. Ми вже дивана купили. Тако 
десь в 1965-му році почали дивани в селі появлятися. 
А  то старими меблями прикрашали ці хати. [Чи 
пам’ятаєте жердку в хаті?] Жердку виготовляли із де-
рева. Шукали тоненьке дерево, зрізували його і з ньо-
го робили жердку. Вона була проста, кругла так, як 
деревина йшла. Розмір тоже різний. Жертки вішали і 
надворі під стріхою. Підвішували її до стелі. Туди ки-
дали кожухи, бурки, шо хтіли, те і вішали. [Яким був 
стіл?] Стіл був прямокутної форми раніше. Потім по-
явилися вже круглі столи. А стільці були квадратної 
форми, табуретки були і з спинками стільці були. 
Були в столах шухляди. А ніжки дерев’яні були. А зни-
зу перемичка була, шоб ніжки не розпадалися. [Якої 
форми були скрині?] Були скрині і з плоским віком, і з 
випуклим. В  більшості  – з  випуклим. Розміри різні. 
Великі дуже скрині були і малі скрині. Всередині скри-
ні прискриньок був. Туди клали дороге намисто, ше 
такого гроші там ховали в прискріньку. Скрині були 
чисті, без ніяких прикрас. А були прикраси – із бляхи 
зроблені такі тонесенькі полоски. Ромбиками чи ква-
дратиками прикрашали. Купляли ці скрині на базарі. 
В нас таких майстрів не було. Стіл стояв, а тоді біля 
стола була скриня, а тоді поперек були ліжка. [Чи був 
прикрашеним мисник у хаті?] Мисник був. Його не 
прикрашали. Просто зверху проведені такі рівчаки по 
боках в миснику і всьо. Прямокутної форми. Розміри 
залежали від стіни: були більші й менші, як в кого. [Чи 
були ікони в хаті?] Прибивали цвяхи і на цих цвяхах 
вішали ікони. І в кутках тоже були ікони. Ікон дуже 
багато було раніше в хатах. По всіх стінах в один ряд. 
Били по одному рівні ікони. Прикрашали вишитими 
рушниками. І  вечорами, в  піст, зимовими вечорами 
дівчата купляли стружки, робили вінки і вже на свято 
прикрашали рушниками і вінками. [Чи забивали кі-
лочки для рушників?] Кілочки для рушників не заби-
вали, бо рушники клали на образи, на ікони і прикрі-
плювали їх. Брали колючки з акації, розстеляли руш-
ники по стінах і прикріплювали їх. [Чи була колиска в 
хаті?] Колиску плели з лозини. Овальної такої форми. 
Прив’язували туди вервечки. З мотузків їх робили чо-
тири, зв’язували вгорі докупи. І  в сволоку забитий 
кручок. До сволока вішали колиску. Ну старалися десь 
біля лежанки, біля теплого місця вішати. [Чи вигото-
вяли килими в селі?] Килимів в нас в селі не було. Лю-
дей, шо виготовляли килими, не було. Тільки були 
ткачі, шо ткали кольорові радна. Це такий килим був 
полосками: полоска червона, полоска біла, полоска зе-
лена. Полотно ткали, а шили люди самі такі радна. Як 
теперішня капа, такого розміру. Шили «рябчуна». 
Спочатку полотняні робили ці полосками, шоб ліжко 
застелити було. А потім стали із вовни овечої прасти, 
нитки робити, красили їх. Ткачі робили полотно і 
шили такі вовняні [рядна]. [Чим застеляли ліжко?] 
Хто застиляли ліжко рядном. А в більшості – то голі 
доски були. Радна робили грубі, з  «десятки». Білили 
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полотно і ці білі радна застеляли. А в святкові дні, то з 
льону робили тоненькі радна. Застеляли цим радном, 
або стелили «рябчуна». Не застеляли лав. [Які були 
подушки в хаті?] Подушки були в селі прямокутної 
форми, продовгуваті. Великі робили подушки. Виго-
товляли їх з пір’я. Дерли пір’я. Люди тримали гуси, 
качки тримали. Це пір’я брали і ціле запихали в по-
душки. А дерли його і накладали в подушки. Подушок 
багато було. В кого по три подушки в одному ряду, а в 
два ряди складали. Це складали дві великих подушки, 
а третя менша подушка по краях ліжок. А посередині 
клали так одну подушку. Може, і на полу в кого, як в 
кого подушок в людей. [Які були наволочки?] Спочат-
ку наволочки були в людей з тоненького полотна, 
з  лляного полотна. Вишивали хрестиком чи гладдю, 
червоними і чорними нитками. А потім вже пізніше 
появився перкаль. Люди стали більш заможніші. По-
чали робити з перкалю. З  перкалю тоже вишивали, 
а ні – то плели кручком молоді дівчата такі намітки, 
вставки. [Який посуд був у хаті?] Горшки були, гла-
душчики були, баньки були, близнята, покришки, шо 
накривати горшки, миски були глиняні, кухлики 
(воду пити), крушки такі теж. Під піччю були такі по-
лички, і там ставили ці горшки, це все. Копілки колись 
такі купляли на базарі. Приносили і давали дітям. 
Діти кидали туди копійки. Були у вигляді різних зві-
рів. Була велика миска для миття рук, кольору була 
коричневого. Стояла вона коло мисника на лаві. Стоя-
ли миски на миснику. Горшки стояли під пічю на по-
личці. [Яке ще господарське начиння було у хаті?] 
Жорна ставили в коморі. Ступа теж стояла в коморі. 
Але як було дуже холодно, то вносили жорна в хату і 
мололи. Так само ступу вносили в хату. Товкли кутю, 
просо на пшоно товкли. Ткацький верстат ставився 
посеред хати. [Як освітлювали хату?] Були в нас і ка-
ганці. Це пляшечка, бляшка на пляшечку зверху по-
кладена, туди встромлений ґнотик чи клоччя, налива-
ли туди ґас  – і  це був такий каганець. І  були лампи 
тоже. Це вже такі, як ґас було трудно достати. Хто міг 
достати, то були лампи. Лампи світили і без шкла, 
а потім із шклом, хто як міг. А ставили їх на виступі 
печі. Обов’язково був виступ печі, і там ставили лам-
пу. Коли в нас ще не було світла, то річка Снивода в 
нас повноводна, води багато. Побудували там елек-
тростанцію. Потім пішла вже державна лінія в нас. 
Цю електростанцію перевели. Система опалення. 
Піч збудована з цегли. Раніше з простої цегли будува-
ли. Пізніше люди стали черінь, челюсті і піднебіння 
класти із огнєопорної цегли. Коло печі робили лежан-
ки. У  припічку плиту почали будувати. Лежанка, 
а спереду лежанки будували низом плиту. Так давно 
вже робили. Лежанка і плита. [Яка конструкція дима-
ра?] Через горище. Димарі в нас будують – виводять їх 
на горище і через шифер, прорізають діру і виводять 
надвір коміна. А на горище – ні. В нас нема таких ди-
марів. Димар був прямокутної форми, високий, почи-
наючи від челюсті і аж виходив на верх хати. Димарі 
закриті, но зроблена дирка, шоб можна було трусити 
сажу. Димар був один спільний на всі «хати». В  нас, 
наприклад, на всі «хати» один спільний димар. [Чи 
могли готувати їжу в димарі?] У димарі нічо’ не варат. 
В нас одна була хата, де в димарі коптили. Один дядь-
ко зробив собі коптілку в димарі, зайнялася ця хата і 
згоріла. В  теперішній час в багатьох людей, відколи 
почали проводити газ в хатах, багато людей повики-

дали з хатів печі, а дехто збудував у літній кухні піч. 
А в кого й зовсім її немає. А в деяких людей поостава-
лися печі в хатах.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Колись місце ви-
береш там, де дадуть тобі осадьбу. В нас, наприклад, 
наділили осадьби. Вийшли на осадьби, то старалися 
собі вибрати таке місце, шоб десь було на підвищенні. 
А так люди взагалі-то селилися поблизу річок. Тут в 
нас протікає річка Снивода, струмок тихий. Побли-
зу цього струмка дали нам осадьби. Ми поселились. 
Кожен хазяїн вибирав собі місце, де дорога йде. Біля 
дороги хата. А тоді вже, шоб до річки йшов город. Ко-
лись строїли хати так, як на нашій вулиці. Хата була – 
це одна була велика будівля. Хата була, [при хаті] ко-
мори, потім хлів йшов, а за хлівом клуня і під клунею 
льох. Господарські будівлі. І в тій клуні молотили там 
снопи: жито, пшеницю, хто шо сіяв. А як була гарна 
погода, то на подвір’ї стругали струглище і на ньому 
молотили зерно. Стіни клуні будували такі самі, як і у 
хаті. Прямі стіни, без ніяких зарубів, без нічо’. Стіни 
мажуться і з одного, і з другого боку глиною. [Чи був 
льох біля хати?] В нас льох розміщувався під клунею. 
А в деяких людей цей льох на дворі змурований. Наси-
пано зверху велику купу землі на нього, посіяна трава. 
І горловина зроблена із цегли. Двері і всьо. Прямокут-
на форма льоху, а верх такий овальний. Літня кухня. 
[Коли почали будувати літні кухні? ] Літні кухні вже 
появилися десь в [19]80-х  роках в нас в селі. Є  при-
будовані до хати. Як хто будував хліва нового, то там 
виділяв частину будівлі цієї для літньої кухні. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Спочатку була дерев’яна 
церква, але вона згоріла, і побудували нову. Існує така 
легенда, що коли будували нашу церкву, то розтвор 
робили на курячих яйцях. Не водою розмішували, 
а на курячих яйцях робили розтвор. І тому у час [Дру-
гої світової] війни бомбили і всьо, то там вікна, такего 
порозбивали, а сама церква залишилася неушкодже-
ною. Тільки дзвіниця, яка вже будувалася пізніше, то 
її розбили.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Ще за старих часів, ще до рево-
люції був построєний колгоспний магазин. Там лише 
один будинок від криниці. А решту будинків побуду-
вала вже головиха. Цей будинок дерев’яний. Він побу-
дований ще до німців. В нас в Рибчинцях була колись 
величезна бібліотека, де було багато цінних книг. Але 
при розвалі колгоспу її розтрощили, а  книги палили 
мішками. Тоді вирішили збудувати невеличку бібліоте-
ку на Воробіївці, й уцілілі книги перенесли туди. На да-
ний момент ця бібліотека закрита. У селі працює лише 
бібліотека при школі. Школа була в нас на Воробієвці 
там, де жив пан Мазарака. Це був панський маєток. 
Коли він залишив цей маєток, вже за радянських часів 
утворили там школу. Там була початкова школа. Чо-
тири кімнати в тому маєтку. Чотири класи було і учи-
тельська маленька. Це була початкова школа. Зараз там 
Воробіївський магазин. Така стара-стара школа була 
в Рибчинцях. Теж якись панський будинок. Потім цю 
школу розібрали. За моєї пам’яті побудували цю нову 
школу. Медпункт збудували біля колгоспу, а  раніше 
був в центрі біля магазину в старій хаті. Коло млина 
був будиночок – баня була, там поділена на кімнатки. 
І в цих кімнатках ванни були. Так люди ходили туди ба-
нитися. А потім під час розрухи знесли цю баню.
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ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ [Які спору-

ди господарського призначення були в колгоспі?] В нас 
на колгоспі була заправка, велике сіносховище, глибокі 
ями, вівчарник, була конюшня, потім корівник новий 
був збудований для корів. І ще стояв другий будинок. 
Корів було дуже багато. І коні були, і вівці, і свинарник 
на Воробієвці. То той будинок ше стоїть. Будинки в нас 
знесли. Осталось ще один чи два будинки. А  там, де 
кузня була, то зараз там приймають і зберігають мо-
локо. Кузня. В нас була кузня до розвалення колгоспу. 
Він розвалився 1992-го року. Кузні робили при колгос-
пі. Колгоспна кузня була в поміщенії. Не один коваль 
був, було штири ковалі. Як коваль, кузнєц є, то ше й 
помошнік в нього є молотобой. В  кузні було чорно, 
жиліза повно було. Кувадло було і всякий інструмент. 
Кувадло, молот великий і малі молотки були. Всякі зу-
била і пробої, лєрки чи мичаки були. Треба було різати 
різьбу. Я помошніком був – молотобой. Зара’ ковалів 
нема. Відколи колгоспів нема, то й кузнів нема. Але є 
домашні кузні. В мене домашня. Я вже свою зробив – 
кузня та й всьо. Шо мені там треба, я  вже виковую. 
В мене є там клєщі, молот великий, малі молотки, там 
зубила, всякі інструменти. Залізна кузня з угольніків 
зварана, вінтілятор. Елєктромотор стоїть. Просте, але 
робиться інструменти. [Чи було горно?] Горно обик-
новенне було. Розпалювали вуглям. А були вінтілято-
ри. Раньше були мішки, а потім кожані ремні і мішки 
були. Помошнік коваля дув мішком. А як вугляр послі 
войни, то вінтілятори були. Вже електрика була, то вже 
електрикою дуло, не треба було [міхом] дути. Вже по-
мошніка не треба. Включив кнопку, те й воно само дує. 
З вінтілятора йшла трубка, вивод трубки, запалювало-
ся горно, і воно туди дуло. Горно – це місце, де пламня 
горит. Підмуровується пушті тако по пояс чоловіка 
такий фундамент, там розпалюється вугля, комін звід-
ти. Млин. На місці електростанції зробили млин. Оце 
зара’ приміщення існує. І млин ще так і стоїть, але там 
ніхто не меле. Хоча млин ще довго був. Це вже кілька 
років, як його закрили.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Яке місце вважали поганим для будів-
ництва?] Де поховання якісь були, де, може, в період 
війни якись снарад десь падав, ями, то старалися об-
минути таке місце. Бо там, де були поховання, кажуть, 
не можна ставити будівлі. А де якісь ями копали, рови 
високі, то треба було багато каменю на підмурок. Тоже 
не ставили. Шукали місце, шоб було рівне. [Як могли 
перевірити правильність місця за допомогою обря-
дів?] Я не знаю, як там правильність вибирали. Закла-
дини. А обряди – то знаєм. Коли, якшо не робили під-
мурка, закопували перший стовп, то під перший стовп 
клали монети. А як робили підмурок, то зробили під-
мурок – і треба було освятити цей підмурок. А потім 
коли зводили хату, то під стовп на вуглі закладали 
монети. [Як вибирали час для початку будівництва?] 
В понеділок ніколи не старалися закладати – починати 
будівлю. А вже в такі, інші дні тижня. Старалися вес-
ною починати будувати, шоб до госени сісти в хату. 
Обрядові та розважальні аспекти толоки. Коли 
звели хату, збирали толоку – обмащували хату. Обмас-
тили хату, тоді вже ввечері могорич ставили чи обід 
давали людям. Піднімали хазяїв на «Ура». Зведення 
стелі, даху. Плели вінка. Викидали на верх вінка. Піс-
ля того накривали хату шифером. Колись то снопами 
накривали. Робили з жита снопки. Тепер накривали 

шифером чи бляхою. А  після того, як накрита хата, 
накидали стелю. Накидали стелю, тоді знову заплели і 
викинули вінки на самий верх. Ставили могорич. Під-
німали людей на «Ура». І хтось вилазив на верх і цьо-
го вінка причіплював на хату – жито, квіти там всякі. 
[Як закладали сволок у хаті?] Коли закладали перший 
сволок, то клали хліб на сволок, хустку на хліб клали і 
викидали на хату його. Коли викидали сволока, то ше 
й давали по чарці всім, хто там був на цій толоці. Під 
кут сволока нічого не клали. Це тільки під стовпи кла-
ли. На сволоці вирубували хрести і рік ставили. В нас 
хата 1961-го року. Входини. Коли хату обладнали по-
вністю, тоді збирали всіх тих людей, які були на толоці, 
і робили новосілля. Звичайно, люди йшли не з голими 
руками, а кожен шось на новосілля ніс: чи посуду, чи 
шось інше, чи матеріали, хто шо мав. Календарна та 
родинна обрядовість. [В  яких обрядах використову-
вали поріг, піч?] Поріг використовувався у поховаль-
ній обрядовості – через нього переносили покойніка. 
На кожному порозі труну опускали і піднімали три 
рази. Піч використовувалась при весіллі  – в  ній пе-
кли коровай, страви готовили в печі. Молода стояла 
коло печі і колупала піч. [В яких обрядах використо-
вували сволок?] Сволок – [у календарній обрядовості] 
прив’язували калиту. А ше у родильній – прив’язували 
колиску. Лежанку використовували на годенках – пір’я 
дерли. На лаві кужелі прали. Народні уявлення. В по-
ріг забивали підкову – оберіг від злих очей, і шоб худо-
ба велася. Коли корова отелилася, то двері закривають, 
і поверх дверей ставлять хрестом з ґрелей.

с. Сальниця
Записала К. Павленко 2010 р.  

у с. Сальниця Хмільницького р-ну Вінницької обл.  
від Мулярчука Михайла Петровича, 1932 р. н.,  

та Ісаченка Олексія Володимировича, 1936 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 104)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Чи знаєте легенди про походження 
назви вашого села?] В давнину наше село було містом. 
Біля нього пролягав Чорний шлях, який ще називався 
Чумацьким. По ньому чумаки привозили з південних 
районів сіль і складали її у великому складі над берегом 
річки. Вода в тій річці була солонуватою від солі, яка 
стікала зі складу, і село називали Сальниця. За іншою 
[легендою] – назва села походить від назви річки Саль-
ничка, яка протікає через село як невеликий струмок, 
бере свій початок за п’ять кілометрів на північному за-
ході біля Вододілу. [Чи збереглись народні назви кутків, 
вулиць, присілків вашого села?] Село наше поділене на 
кутки, які мають свої назви: Шпиль, Черемисівка, Кам-
чатка, Ланок, Шмунівка, Лиса Гора, Бурти. Кожен куток 
ніби на пагорбах. Черемисівка має таку назву, тому що 
в давнину наше село було містом, і  тепер називають 
центр села Містом. Говорять, не «йдемо в магазини», 
які знаходяться в центрі села, а «йдемо в Місто». Через 
річку колись були ліси, і людям дозволялось спилювати 
дерева для новобудови, і таким чином, люди говорили, 
що йшли на спил, ну, і з роками вийшло Шпиль. Коли 
дерева вирубали, то почали строїтись і там будинки. 
Камчатка – це самий віддалений куток села, там тільки 
одна вулиця Нагірна, тому і Камчатка. Лиса Гора – круті 
горби, і на кожному з них стоїть по кілька хат, а в до-
линах мочаї, болото. Ланок – одна з окраїн села, назва 
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пішла, що люди ходили на лан працювати. Коли село 
розбудовалося, і на лану побудували будинки, так і на 
куток села говорять Ланок. [Чи використовують на-
родні назви для сучасних офіційних назв вулиць?] Ні. 
Остались тільки колишні назви. Наше село на даний 
момент не розстроюється, воно навпаки спустошуєть-
ся. Тому немає потреби називати вулиці. [Які назви 
мають навколишні ліси, гаї, посадки, польові та лісові 
дороги?] Є гайок, який називається Ладна. Невеличкий 
лісок, який засаджений дубами, тому називали його 
Дубина. Кілометрів два від села глибокий яр люди за-
садили деревами, і  цей ліс так і називається Яр. Як у 
селі був колгосп, то у тому лісі була колгоспна пасіка. 
[Чи мають назви ставки у вашому селі?] У нашому селі 
є кілька ставків. Це Одаївський – колись був панський 
маєток, коло нього був став. Пан не виплачував людям 
зарплату, люди приходили і вимагали зарплату за зро-
блену роботу, казавши: «Оддай!». Від тих слів і пішла 
назва ставу. Жидівський ставок –в центрі села жило ба-
гато жидів-євреїв, і тому став і має таку назву. Електро-
станція – колись була колгоспна електростанція. Висо-
ка гребля – люди насипали високу греблю, і  в долині 
утворювався став, тому назва так і осталась Висока. 
[Чи є довкола вашого села місця, де раніше були хутори 
або інші поселення, але нині їх вже немає?] Старожили 
пам’ятають, біля села був Костів хутір. За три кіломе-
три від села жив багатий пан з своєю сім’єю, якого зва-
ли Кость, тому на хутір говорили Костів. Як розкурку-
лювали панів, його розкуркулили, сім’я перебралася в 
село, а його вислали в Сибір. Хутір спустошився. Зараз 
там поле і невеличкий гайочок, але люди так і говорять: 
«Ідем в Костів хутір». Ще був Одаївський панський ма-
єток, кілометрів три від села. Люди ходили наймалися 
до пана на роботу, сіяли, збирали хліб, молотили його. 
Після революції маєток розграбували, потім там зро-
били колгосп. Тепер там остався тільки ставок і бере-
зовий гай. [Чи мають назви поля?] Поля називаються 
так: Чобіт (це поле має форму чобота, розташоване 
між лісосмугами), Ладна, Верхорудки, Горобіївщина 
(поле близько біля села Горобіївки). [Чи мають назви 
пагорби та долини?] У селі є пагорби, які мають назву 
Лиса гора. Долина Ваканець – це тому, що там коло річ-
ки була драговина. Роздоли, Вила – беріг у вигляді вил, 
Широкий беріг – великий беріг річки. Руда – болотис-
тий беріг з рудою глиною. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ За селом у гаю є криничка, з якої 
беруть воду в Чистий четвер перед Пасхою. Криничка 
обгороджена. Стоїть хрест і висить образ Божої Матері. 
В Чистий четвер люди беруть воду купати маленьких 
дітей, і самі миються. За легендою, у 1947-му посушли-
вому році люди засушливим літом здійснювали до цієї 
кринички хресні походи, там проводили молитви, про-
сили в Бога дощу. Після третього такого походу пасту-
ху, що жив там, з’явилася Божа Матір. Невдовзі пішов 
дощ. У 1989-му році наші односельчани вирішили під-
няти з руїн нашу церкву. Коли її відкрили, то старожи-
ли говорили, що колись у нас по всьому селі стояло сім 
хрестів. Їх потрібно поставити, щоб наше село обми-
нали бурі, засуха. За кілька років люди поставили по 
всьому селі, де колись і стояли, хрести, їх обгородили, 
понасаджували квітів, поставили лавочки, коло них 
моляться Богу, коло кожного хреста є образи з рушни-
ками. Коли несуть покійника, обов’язково зупиняють-
ся біля хреста помолитись Богу і вклонитись.

с. Семки
Записала О. Романишена 2009 р.  

у с. Семки Хмільницького р-ну Вінницької обл. 
 від Струтинської (Юшко) Анатолії Кузьмівни, 1934 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 97, 99)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Які є народні назви кутків вашого 
населеного пункту?] Одна Колибня, Друга Колибня – 
Верхня Колибня, Нижня Колибня, Березня, Гатка. [Як 
називають навколишні ліси, гаї, посадки, польові до-
роги?] Дубина. Там дуби росли, сосни росли. [Чи за-
раз він ще є?] Нема. Соснів нема, вирубали геть. [Чи 
мають назви поля у вашому населеному пункті?] Є. 
Поповий, Дядковий яр і Панський. [То там поля в тих 
ярах?] Там ярі і поля, то це держали вони колись, дер-
жали ці поля, то так вони називаються. [Чи існують у 
вашому селі або навколо нього місця, які шанують всі 
жителі?] Є криничка. Там за річкою є криничка, там 
до якої ходять тоже жінки, коли нема дощу, моляться 
там вдовиці і виливають там ту криничку, шоб ішов 
дощ. [Чи є у вашому краї місця, пов’язані із переказа-
ми про заховані скарби?] Колись йшов чоловік на полі 
чи як там, колись розказували, чи це легенда була, чи 
це справді – не знаю. Він побачив дюрку, і в тій дюрці 
ходили люди, і були там діжки з золотом. Він сам бо-
явся туди входити. Він пішов в село, шоб взяти людей. 
Як він прийшов, то й вже місця не було. [Чи є у селі 
підземні ходи? Що про них розповідають?] Є. Є  ба-
гато підземних ходів. А ше тоді, як німці виступали. 
Не знаю, чи то земля зрігілася, чо шо – дуже провалів 
було багато. І ше потім, після того всього, по Уланові – 
там багато провалів. Тут, де дитяча була бібліотека, то 
тут провалилось багато. Просто вони такі круглі були 
і йшли попід дорогу, шосе, скрізь провалювалися.

ЖИТЛО Фундамент. [Чи був у старих хатах підмурок?] 
Не було. [На чому їх ставили?] А на землі, потім вбива-
ли стовпи. Тако трохи закопували. Стіни. [Які матері-
али використовували для будівництва стін хати?] Ну, 
більшість шукали дуба, сосну, глину, солому. Мастили 
толокою. [Де брали глину?] А десь були такі місця – 
«глиняники» називалися. І там брали глину – копали, 
возили. Місили коні. А люди толокою мастили. Потім 
покривали. Дах. Вже як висохло, вже покривали со-
ломою. Як покривали, лати клали на версі. Покривали 
снопами, потім гладили. [Cкільки в середньому буду-
вали хату?] Багатші люди за рік та й входили до хати. 
Є такі, шо в кухню всовувалися, піч самий перед му-
рували. А більшість – то, шо входили в хату за літній 
період Інтер’єр. Колись земляна була підлога. Збива-
ли прачем землю. А хто мішаною соломою складали, 
гладили. І  така була долівка. Підмащували. Коли, як 
господиня була, то треба було щосуботи підмастити 
і змастити. [Чим змащували долівку?] Глиною рудою, 
а нє – коров’яком. Жовтою глиною підводили по бо-
кам. А часом мама кидала балабуху глини, вона пере-
палювалася та й розова була. Мастили долівку, глиною 
підводили гарно. [Xто встеляв дерев’яну підлогу?] Ну, 
майстри, шо вміли тесати. Зараз – то пілорами. А ко-
лись в мене як стелили, то в комнаті стояв стіл, вони 
собі стола зробили такого довгого, і там вони обидва 
тесали ці доски, стругали. Ну, в них був такий струг, 
називався «з двома ручками». Тим стругали ці доски, 
чистили, стругали. [Які меблі були у хаті?] Тапчан – не 
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переносився. Закопані ніжки були і доски покладя-
ні – це був тапчан. Лежанка була. Ну, хто багатший, то 
ліжко було зробляте дерев’яне, лавка. [Чи переносили 
лавку?] А лавка переносилася. З поренчам була лавка, 
покрашена – в кого. На лавках спали. А хто був багат-
ший, то мали шлябан – він відкривався, ляда відкри-
валася, в нього клали одежу. [Чи були стільці?] Були 
стільці такі робляні. Ну, чотири ніжки і доска. І  це 
були такі довгі стільці, і сідали на них. І на лавці сіда-
ли. [Чи розписували стіни, вікна, піч?] Ну, піч розма-
льовували всякими букетами. [Якими кольорами роз-
малювували піч?] Ну, всякими: червоними, зеленими. 
Система опалення. [Де розташовувалася у хаті піч?] 
Піч повина бути на кухні в вуглі хати. [Чим її палили?] 
Хто мав чим. Хто соломою, хто дровами, хто торфом.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які госпо-
дарські будівлі стояли у дворі?] Клуня  – для збере-
ження урожаю. Потім молотили. Молотили в клуні. 
Хто не міг ше, то й зімою молотили. [Що ще було з 
будівель?] Хліви були. Конюшні були, де коні стояли. 
Льохи були більшість земляні, копані. Зверху накри-
ті, зверху льошник був, накриті соломою. Це в багатих 
були муровані льохи, а  більшості земляні були для 
зберігання картоплі.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як обирали місце для нової хати?] 
Ну, ходили шукали, шоб цільник був, шоб не скопана 
земля, шоб ямів не було. Закладини. [Як відбували-
ся закладини?] Били кілки на штири частини. Тепер 
клали підмурок. А колись – не знаю, як. [Гроші там не 
клали?] Клали гроші. [Щось при цьому промовляли?] 
Промовляли. «Отче наш» казали. Під двері і під поріг 
клали жовті гроші. Зведення даху. З повагою ставили-
ся до майстрів. Потім, як вони поставили хату, йшли 
додому, давали їм гроші, хліб і хустку. А майстрі роби-
ли хреста маленького і ставили на середньому вікні. 
Входини. [Як святкували входини?] А  ми самперед 
вносили в хату стола накритого і хліб, і дрібні гроші 
мідні. [Хто перший входив в хату?] Чоловік вносив 
стола. А  потім пускали дітей. [Як обдаровували гос-
подарів, що їм бажали?] Щастя, здоров’я, добра. [Чим 
обдаровували?] Ну, як це сказати, рушники приноси-
ли, покривала, хліб обізaтільно приносили. Народні 
уявлення. [Як захищали хату від злих сил?] Віника 
ставили догори ногами, шоб нечистий в хату не за-
ходив. Календарна та родинна обрядовість. [Hа Зе-
лені свята хату якось прикрашали?] А на Зелені свята 
скрізь за образами, скрізь на стінах вішали з липи гі-
ляки, а долівку посипали татарським зіллям. І за об-
рази тоже стромляли татарське зілля.

с. Хутори-Кривошиїнецькі
Записала Т. Токар 2010 р.  

у с. Хутори-Кривошиїнецькі  
Хмільницького р-ну Вінницької обл.  

від Темнюк (Березнюк) Євдокії Яківни, 1942 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 136)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Які є народні назви кутків, ву-
лиць, присілків вашого населеного пункту?] Берези-
на – бо там колись проводили висадку берез. Ярове – 
бо воно трохи як-то в яру було. Криворучка, Ферма... 
Вулиця Вигін – бо, кажуть, шо тудою постоянно худо-

бу гнали пасти. В нас то і не дуже по вулицях людей 
шукають, в основному, по фаміліях. Так то знаєм, на 
якій вулиці живеш, їх не так давно і дали, а  то село 
селом. [Які назви ставків у Вашому селі?] Є ставок, ка-
жуть на нього Криворучко, а чого так кажуть – я не 
знаю. Вроді назвали його по фамілії його хазяїна. [Чи 
мають назви поля довкола села?] Хто купив те поле, 
тим іменем чи фамілією його й називають. А то так, 
наприклад, кажуть на частину поля до [сусіднього 
села] Лозни Степ, бо там довго ніхто нічо не робив, 
а був собі степ. Чи Сіножать – бо на тому участку по-
стоянно сіяли траву на сіно худобі. [Чи мають назви 
пагорби та долини біля села?] В нас за виїздом за село 
є високий горбок, як їхати до лісосмуги. І  вилізти, 
і  виїхати машиною тяжко. Кажуть на нього Потапів 
горбок. Говорять, як колись було, шо землі були поді-
ляні між багатими людьми, то якийсь Потап, чия це 
була земля, висипав цей горбок, шоб бачили другі, де 
його земля начинається. [Чи є у Вашому населеному 
пункті або навколо нього «святі» криниці (джерела), 
які шанують жителі?] Коло ферми криничка – кажуть, 
шо целебна в ній вода. На Криворучці криниця, з якої, 
кажуть, шо чути людські голоси. Бо розказують, шо 
колись вона була широкою, їхало возом багато людей, 
він перевернувся, і всі вони там потопилися. А тепер 
вони там з дна криниці говорять.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Як прикрашають хату до 
Трійці?] Украшают зеленню. Заготовляли все те в су-
боту, перед неділею. Кожен йшов липу рвати, самий 
менший куток нею обтикати, шоб нечисть не при-
ступала. До липи клали зілля, любисток, полин, м’яту. 
[Чи ставлять зелень на воротах, у полі, біля криниці?] 
Да, треба причепити і до воріт, і до криниці, і на поро-
зі покласти, шоб нечисть не забралась. [Що роблять з 
зеленню і травами після закінчення свят?] Всю зелень 
треба було зібрати в понеділок, як кінчилась Зелена 
неділя, і до сходу сонця її треба спалити, бо вона поки 
лежала, то всю нечисть на себе зібрала.

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАЙОН

смт Чернівці
Записала А. Левицька 29 квітня 2011 р.  

у смт Чернівці (околиця Гоцулівка) Вінницької обл.  
від Шинкарук Галини Федорівни, 1932 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 24. Спр. 64)

ЖИТЛО Інтер’єр. [Які меблі були колись у хаті?] Кро-
вать з дерева; скриня, в  якій тримали нову одежу; 
мисник, в  якому були розкладанні тарілки і миски. 
Під стіною стояла лавка, в якої ножки і спинки були 
тяжко гарно вироблені. Стояла ше колиска, виплетена 
з лози, її чіпляли до балка, в якому був гак. [Чи були 
ліжка в хаті?] Не, ліжок колись не було, а  були тіки 
збиті тапчани з дерева, на яких лягали спати. Меблі 
вже появились десь в радянські часи. Лави робили з 
дерева, без всяких спинок, а  розміром були всяким. 
[Чи були спинки у лав?] Лавки з спинками появились 
недавно, красили пушті тіки в корічневий цвіт, і  то 
вже при радянських часах. [Який був за формою стіл?] 
Столи були тяжко довгі, ножки квадратні, шуфляди 
великі під верхом. В  хаті стояв один великий стіл, 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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а в бі’шості обідали на табореті, який стояв під сто-
лом. [Які були стільці?] Стояли тіки ослінчики в хаті, 
обичної форми. Стільці були маленькі, подовгувасті, 
стояли коло грубки, таборети – квадратні, а ше довгі 
ослони стояли під стіною. [Якої форми і розмірів була 
скриня?] Ну, форма і розміри скрині були всякі. Були 
з випуклим віком, оковані жилізом, і  розмальовані 
квітками. Їх робили свої сільські мастіри. Напрімєр, 
в  нас в селі був великий мастір  – Іван. [Чи ставили 
ікони в хаті?] Ікони клали в кутку на трикутній по-
личці, її виробляли крипінькою, рушниками заслоня-
ли ікони. [Де було дзеркало в хаті?] Зеркало було ті’ки 
між вікнами. [Як освітлювали хату?] Світили олійом. 
Ставили маленький горщик з глини, скручували гно-
тик і ставили його в олій і підпалювали. А вже після 
війни світили гільзами. [Чи були в хаті килими?] Ки-
лими були ті’ки в багачих людей. А  робилися вони 
мастрами. В нашому селі була баба Килина, яка тка-
ла килими, дорожки там, верети і рушники. І навіть 
мальовані килими наткані були. [Чи застеляли піл, 
тапчан, ліжка?] Ніхто його не застиляв. В селах на піл 
ше кидали осоку або солому навіть. [Чи були верети 
в хаті?] Ну, верети робилися з ниток. Сіяли коноплі, 
потом вимочували їх, товкли, вичісували, а  потом 
сідали прасти. Нитки красили в червоний і зелений 
цвєти. Веретами застиляли кроваті чи тапчани. [Чи 
були у людей скатерки?] Скатерка була біла з тоню-
сінького полотна, а убрусок був витканий на верстаті 
з лляних ниток або конопляних. [Коли застеляли стіл 
скатеркою?] Ну, на свято стіл був застелений тяжко 
гарно вишитою скатеркою ше й з тороками. [Де збері-
гали одяг у хаті?] В скрині стояла вся гарна одежа, яка 
була на свято, а ше були стояли рушники, хустини. На 
жердку вішали одежу, яку носили в будний день. А на 
свято її закривали чистою трапчиною якоюсь. [На що 
ще вішали одяг у хаті?] Кілки забивались коло двирей, 
і були вони круглі. Була в хаті чи в сінях прибита до-
шка, на ню набиті гвозді, і на них вішали одежу.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. [Чи 
були млини в селі?] Колись було штири водяних мли-
ни: два великих і два малих. Малі млини вже розібра-
ли, а великі лишились, але вже тожи запущині. Кузня. 
[Чи була кузня в селі?] Були кузні в агромаші, і в ав-
токолоні. Там в кузні було горно, наковальня, молот, 
кліщі для того, шоб втремати метал, тіски. Кузні були 
чорні, тяжко закурені. В кузнях робили підкови, коле-
са до воза, сапи, і всьо остальне ремонтували.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва?] 
Як в нас, то дивляця, де нема ям якихось, де недале-
ко росте бузина, шоб була вода. Саме місце для хати 
вибирают самі хазії, бі’ше ніхто. [Чи сипали на кутки 
майбутньої хати зерно?] Вже коли зробили розбивку, 
то тоді сипали жито на купки в кожин куточок, а по-
том шли провірати до сходу сонця: якшо розгорнуте, 
то треба з того місця йти. А якшо всьо добре, нічого 
не розгорнуто, то на другий вечір вже мішают жито з 
копійками і знов ставлят, і дивляця. Так роблять два 
рази. Закладини. [Як закладали хату?] В нас заклада-
ли на шось живе, напрімєр, на курку, кота, пса. Стара-
лись так закладати, шоб на дорозі ніхто не ходив, бо 
закладали на то перше, шо попаде живе, але якась іс-
тота. А в нас кажут, шо якшо хату не закласти, то вона 
довго не буде стояти, або повалиця, або згорит, шось 

буде. В нас закладают тіки гілку дуба і гілку калини, 
шоб в тій хаті жили гарні люди, як калина, і крепкі, як 
дуб. Закладали жито і копійки, шоб жили хазії в до-
брі і достатку. Зведення стелі. [Чи робили написи на 
сволокові перед його встановленням?] На сволоці ви-
довбували хрест, той рік видовбували, в якому зако-
пували, і ше видовбували напис: «З Богом!». Зведення 
даху. [Чи ставили букет на верх хати?] Як ті’ки кінчи-
ли строїти, то рвали букет з квіток, або якшо не було 
квіток, то рвали гілки дерев і ставили на виршок хати, 
на угол. Входини. Вже коли переходили до хати жити, 
то робили «гоцки» – скликали родину, сусідів, друзей і 
гуляли. Оце таке в нас новосілля. А ше перед тим кли-
кали ксьондза чи батюшку, шоб посвятив хату.

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

смт Чечельник
Записав В. Косаківський 25 лютого 2007 р.  

у смт Чечельник Вінницької обл.  
від Атаманенко Ганни Арефівни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Дах. Як хочиш хату покривати, значить кити-
ці [потрібно] робити. На кулики йшов самий довший 
околіт. То виходило, шо в одного околота складали 
три-чотири сніпки. А околіт не будеш робити [малий], 
а  зробиш славний їден. Зв’язували двома перевесла-
ми, ше й в’юрком. Тут у долині [внизу] в’юрком, а там 
угорі так закручували, шоб рімненько було. Готовили 
до пошиття. Та й обкладали низом стріху [куликами] 
один раз. А поверх вже накладаєш очерет. Стріха була 
тільки з житніх околотів. Пшенична солома – корот-
ка. А до верху вся була очеретяна. Всю хату з околотів 
не викладали. Це ж знаєш, скільки треба околотів? Ба-
гато! А очерету – менчи. Стріху відвів, тоді очеретом 
будеш через їдну лату [пошивати]. А околотом будеш 
через усі лати. З очерету стріху викладали також, як 
не було околоту.

с. Луги
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р. 

 у с. Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Бондар Ю. К.

ЖИТЛО Планування. Хата 1842 р. Бондар Ю. К. За ти-
пом плану це була «хата  +  сіни  +  хатина». Зараз за-
лишились «хата» й сіни, «хатину» недавно розкидали. 
Сіни мають двоє дверей  – надвірні та городні. Під-
валини. Хата має дерев’яні підвалини. Призьба. На-
вколо всієї будівлі раніше була призьба. Зараз вона 
існує лише навколо «хати». Стіни. Матеріал стін  – 
дуб, «хата» зроблена «в  зруб» (9  вінців) з залишка-
ми, а  «хатина» була «в  слупи», товщина кругляків 
15–18 см. Стіни хати обмазані й побілені зсередини і 
ззовні. Всі двері були «на бігунах», зараз залишились 
«на бігунах» лише городні двері. Стеля. Дощана сте-
ля в хаті підтримується поздовжнім сволоком, з боку 
горища вона обмащена глиною. Між дошками стелі і 
зрубинами стін «хати» – клоччя. В сінях стелі немає. 
Дах. Дах 4-схилий, критий соломою колосками вниз. 
Крокви врубані у платви, які лежать на випусках верх-
ніх вінців зрубу. Інтер’єр. Долівка скрізь глинобитна. 
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За словами хазяйки, раніше долівка розмальовувалася 
по білому тлі вазонами червоного й зеленого кольору. 
В хаті збереглися маленькі архаїчні вікна на 4 шибки 
(42×54 см), нешальовані. На сволоку вирізана дата бу-
дівництва хати – 1842 рік. Система опалення. Піч у 
«хаті» досить стара з дерев’яним митим припічком. 
У сінях – комин, загальний для обох печей («хати» й 
«хатини»), із якими він сполучається двома парами 
«дюрок». Комин плетений й обмазаний.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1972 р. у с. Луги  

Чечельницького р-ну Вінницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата першої половини ХІХ  ст. 
Жовтяк Г. За тином плану це «хата + сіни + хатина», 
в сінях відгороджена комора. Призьба. Навколо хати 
є призьба. Стіни. Хата повністю рублена – і дубові 
підвалини, і  12  вінців «у замок» із залишками. Ма-
теріал стін – липа, граб, дуб. Вхідні двері мають по-
ріг, утворений нижнім вінцем зрубу стіни. Двері в 
«хатину» замикають «закруткою». У  «хаті» троє ві-
кон 40×48 см, шальованих, в «хатині» – одне архаїч-
не віконце (38×48  см), нешальоване. Стеля. Стеля 
в «хаті» зроблена з плах, які підтримує посередині 
поздовжній сволок. У «хатині» дощана стеля спира-
ється на причілкову й сінешню стіни. Зафіксовані 
деякі розміри висот: сволока 18 см, від підвалин до 
ощепини – 203 см, від вікна до сволока на причілку 
«хати» – 49 см. Дах. Дах 4-схилий, критий соломою, 
4  крокви врубані у верхній вінець зрубу. Інтер’єр. 
В інтер’єрах житлових приміщень досить старі печі, 
піл, в  «хаті», крім того,  – мисник і лави. Система 
опалення. В  сінях розташований комин, спільний 
для печей обох житлових приміщень. Дим з печей 
виходить через дві пари кагл. Комин тримається на 
двох паралельних балках, що спираються на вну-
трішні стіни будівлі.

Фрагмент чільного фасаду хати Ю. К. Бондар. 
1842 р. с. Луги Чечельницького р-ну 

Вінницької обл. 1972 р. Рисунок З. Гудченко

Чільний фасад хати Г. Жовтяк.  
Перша половина ХІХ ст.   

с. Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл. 
1972 р. Рисунок З. Гудченко

Піч у хаті Ю. К. Бондар. 1842 р.  
с. Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко

План хати Г. Жовтяк. Перша половина ХІХ ст.   
с. Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  
у с. Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. Бабенко стоїть 
на рельєфі так, що задня стіна вростає в горб. За типом 
плану  – «хата  +  сіни». Стіни. Стіни хати вальковані, 
завтовшки 41 см, обмазані й побілені. Стеля. Стеля в 
«хаті» підтримується поздовжнім сволоком (22×22 см) 
і сволочком, які перехрещуються. В сінях стелі немає, 
там влаштований комин, що спирається на внутріш-
ню стінку і на паралельну балку в сінях. Висота хати 
від підлоги до сволока  – 173  см. Система опалення. 
Це яскраво виражена бідняцька будівля. В ній – мала 
площа житлового приміщення (312×342 см2), що змен-
шилося завдяки печі, яка займає майже чверть при-
міщення. Піч разом з грубкою відгороджує місце для 
сну. Інтер’єр. Інтер’єр житла оживлюється квітчанням 
сволока «хрестиками» з барвінку та стрічками з паперу.

ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
с. Калинівка

Записала Ю. Приймак 2009 р. у с. Калинівка 
Шаргородського р-ну Вінницької обл.  

від Горобець (Мельник) Галини Олександрівни, 1936 р. н.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 26. Спр. 130, 135)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. [Які 
давні назви вулиць досі побутують у селі?] Криничка, 
Стависько (де зараз вулиця Жовтнева), Грицькова, це 
найбільша вулиця Київська, яка проходи через центр; 
Боднарівська, Стирняча, Кевкуші і Пожарі, Горобляча.

ЖИТЛО Дах. [Чим покривали хату?] Накривали соло-
мою так, як би пошивали. А на річці просо жали, тим 
тоже пошивали, на вугли клали сніпки, їх ще називали 
вузли, дальше пошивали соломою. Верх тоже з таких 
сніпків пошивали, з  стріхою зшивали, це так счита-
ється. Планування. [На які частини ділилась хата?] 
Хата ділилась тако на комору, де зберігали запаси і 
харчі, «ванькір», де був п’єц, сіни, як зараз коридор, 
і  ще одна комнатка, ще на неї казали «зала». Колись 
хатки були маленькі, невеликі, але бувало таке, шо в 
одні половині жила одна сім’я, а в другій – друга. І не 
сварились, жили собі дружно. Інтер’єр. [Яким було 
внутрішнє облаштування хати?] Будували хату, потім 
піч, яка була велика, чуть не на пів хати. П’єц, ну, піч, 
постиль деревляна на патиках («нари» казали). Була 
ше кімната, яка називалась «ванькір» – там була піч, 
причіпок, зачіпок, лавка, ліжко, на якому могли спа-
ти п’ятеро дітей. На стіні висів мисник, такий на пів 
стіни, де були полумиски складені. А  ше в старіших 
хатах тако через всю хату на стелі був сволок, на якому 
вибивали хрест і дату закладин хати. І кручок був на 
стелі, на якому колиска для немовляти була в’язана. 
А ше до сволока дівчата чіпляли калача чи калиту на 
вечорниці андріївські. Прикрашали хату і в будні, і на 
свята – колись на стінах малювали півників і квіточ-
ки. [Чи білили стіни?] Стіни всередині хати і на фаса-
ді білили, а бокові і задню стіну обмазували жовтою 
глиною.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. Вибирали місце, щоб було близько до 
дороги, і якось до сонця [хата] повернута. [Як могли 
дізнатися, що це вірне місце для хати?] Наніч сіяли 
жито, пшеницю, якщо зранку роздряпане, то виби-
рали друге місце, а  якщо все добре  – приводили ба-
тюшку і освячували. Закладини. Обмірали вже фун-
дамент, і там закопували хрестик. Та й тако по кутках 
кидали гроші (копійки), щоб в майбутньому гроші 
велися. Обрядові та розважальні аспекти толоки. 
Тако наймали людей, просили, а потім відробляли, та 
й так називали ще це «толока». Як би одним помагали, 
а  потім їм вже відробляли, так собі договарувались. 
Входини. [Як святкували входини?] Переходили в 
хату тако: батько і мати віправляли з хлібом і образа-
ми, та й так.

с. Стрільники
Записала Н. Сеник 27 квітня 2014 р.  

у с. Стрільники Шаргородського р-ну Вінницької обл.  
від Сеник Олени Володимирівни, 1971 р. н.  

(ПАВК. Ф. 1. Оп. 26. Спр. 161)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Чому так назване ваше село?] 
Кажуть, що назвали так село, тому що першими, хто 
поселився на цій території, були стрільці. [Чи поділя-
ється село на кутки, які їхні назви?] Є у нас Лобурівка, 
Калачівка, Дмухівка, Лабаторня, Лісова і Центр. На 
Лобурівку так кажуть, бо першим, хто тут застроївся, 
був Лобур, його нащадки й досі тут живуть. За Дму-
хівку не знаю, а от Лабаторня – бо була там лаборато-
рія панська. Лісова ж тому, що біля лісу. [Чи збігають-
ся сучасні назви вулиць із колишніми?] Тільки назва 
Лісової співпадає з офіційною назвою. [Чи мають на-
зви ліси?] Сімашків ліс отримав свою назву завдяки 

Піч у хаті Бабенко. Кінець ХІХ ст.  
с. Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко

План хати Бабенко. Кінець ХІХ ст.  
с. Луги Чечельницького р-ну Вінницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко

IM
FE

www.etnolog.org.ua



91
пану Сімашку, який його посадив. Пирків ліс назвали 
через те, що знаходиться біля Пиркового горба. [Які 
назви річок у Стрільниках?] Протікає по Лобурівці 
річка Батіжок. А назвали її так, бо тоненька вона і не-
величка. [Чи є ставки, як вони називаються?] Ставків 
у нас хватає. От, наприклад, Фермецький ставок – бо 
біля ферми розташований. Старий ставок  – просто 
тому, що найстаріший ставок у селі. Будьонний ста-
вок названо в честь Будьонного. Безодня  – бо часто 
люди там топляться, ходить навіть легенда, що корова 
втопилась тут, а виплила в [сусідньому селі] Деребчи-
ні. [Чи були на території села чи за межами хутори, 
поселення, яких зараз не існує?] Хуторів ніби не було, 
але там, де зараз Сімашків ліс, то було там якесь неве-
личке поселення. [Чи мають назви пагорби, природні 
підвищення?] Є у нас Пирків горб – названо в честь 
сім’ї Пирків, які там жили колись, зараз там уже на-
віть місця від їх хати немає. [Чи є перекази та легенди, 
пов’язані з долинами, іншими місцями села?] У нашо-
му селі звичайно є долини, але ні з якими легендами 
вони не пов’язані. От, у [селі неподалік] Голинченцях 
є свята долина Іосафатова, там Матір Божу бачили ко-
лись. От, якраз на Іосафатовій долині є джерело, біля 
якого бачили Матір Божу. Вона сказала пастухам, щоб 
тут ставили хрести і славили Бога. [Чи були хрести, 
до яких ходили в посуху дощ викликати?] Був колись 
хрест посеред села, до якого ходили дощ просили. Та-
кож вдови колись ходили джерело чистили біля Лисих 
горбів. [Чи пам’ятаєте перекази про скарби, які були 
заховані на території села?] Кажуть, що на Лабаторні 
там, де пани жили, закопані золото і срібло в горщи-
ках. Навіть наша покійна бабуся і дідусь будували там 
хату, то знайшли гощик зі сріблом.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Буша
Записав В. Іванчишен 15 лютого 2019 р. 

 у с. Буша Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Шимковича Філіпа, 1930 р. н., 

 родом із с. Нове Життя Чернівецького р-ну 
Вінницької обл.

ЖИТЛО Фундамент. [З чого починали будувати хату?] 
Зробив розбивку на хату, скільки хата має мати. За-
копуєш столби і продовжуєш ліпити. Багацько є та-
ких, шо без фундаменту. Закопали дубові столби. І по 
тих столбах глину ліплят. І такі хати були. От, в мене 
вдома тато в Гамулівці [селі Чернівецького р-ну], шо 
знадвору дві ступеньки ше до хати входит, боялись, 
шоб було тепло, шоб було харашо, не піднімали так, 
як зара’ фундамент, а прамо тако. А це є такі, шо на 
столбах, шоб воно для поддєржки, для в’язі ше клали 
такі тонкі патики. Це вони клали ше тако, шоб вона 
в’язь мала. Стіни. [Як на стовпи верх каркасу стави-
ли?] Це так само в’язали, зарізали чопи. Під цю планку 
клали стовпи, з цих стойок. Шоб воно було зв’язане. 
[Були цвяхи, чи як в’язали?] Усьо дерев’яні кілки. Всьо 
на дерев’яних кілках. Це зараз є техніка. А тоді всьо 
вручну. І всьо в дубах, большинство дуба. Провертів, 
забив і харош... [Де брали дуби? В  лісі не дозволяли 
різати?] Отакий період був. Шо осьо як на Слобідці, 
казали, як на баяні, отако, начиная та, шо кирниця на 

шляхові, а тут ближче сюди – це всьо були ліса. Але 
хто ними пользувався, хто ними командував – це я не 
знаю. [Дерево можна було взяти в лісі?] Взяти можна 
було, але ж дуба треба привезти. Дуб – він плотний, 
тяжке дерево. [Що робили далі, коли звели верх кар-
касу житла?] Ну, раз поклали верх, в хаті обородуют. 
Це й обмастюється. [Стіни хати мастили глиною з со-
ломою?] Да-да, обязатєльно. Дуже є багацько таких, 
шо з землі. Господи, глини нема за шо возити, земля... 
Канєшно, глина має своє свойство, вона луче розлага-
єця, і легше нею робити, а земля – є земля. Стеля. [Як 
робили стелю в хаті?] Кидают сволоки, потом крокви, 
верх, а потом зразу кидают дилі, вкидают боцами і на-
кривают. [Чи був зсередини хати відкритий сволок, 
що його видно?] В нас такого не було, шоб сволок був 
відкритий. Тамо в Слобідці [сусіднє село Слобода-Бу-
шанська] в дядька відкриті сволоки. Гарні були своло-
ки, рівненькі, а то старого тіпа – диль такевой кривий. 
Там не можна було відкритий лишити. В  більшості 
так оставлявся. [Товстіша сторона сволока до дверей 
ставилася чи в іншу сторону?] Нема разніци. Вони її 
болєє-менєє рівняли. Може бути ця сторона 18 санти-
метрів, може бути 30 сантиметрів, то вже її топором 
трохи обрубували. Болєє-менєє підрівнювали. Дах. 
[Як колись покривали хати?] То називається «сніпок» 
в’язаний. Великі робили околоти. Потом всьо клали 
по два маленьких пучки на перевесло. Тоді його пере-
кручували і складали, що получаєця не в їден, а полу-
чається в два. І тоді пошивали хату. [Як робили кутки 
покрівлі на хаті?] А то було друге, називається. Сніпок 
в’язали за гузер, за низ соломи. А це вже називається 
«китиця», то вона в’яжеться за верх. І воно образову-
ється хороший широкий цей, стріха, вугли. Це воно 
таке. [Чи були люди, які спеціально покривали хати?] 
Є такі, шо самі могли. Є такі, шо наймали. [Що означа-
ло «вибивати вугли»?] Тягнути вугли. Так називали – 
«бабу вибивати». Це там кладут більше соломи, глав-
не, шоб воно не протекло. Інтер’єр. [З тильної стіни 
в хаті було маленьке віконечко?] А таке було ше в мої 
хаті. Я в [19]60-х роках її мурував. То там шо було: піч, 
пристєнки, як заходити в хату. Піч, тут лежанка для 
дітей малих, а там грубка, і ці діти сидят і в окошко 
дивляця. Я знаю, колись ми ходили на оденки вчити-
ся, то ми тоже сиділи на віконечку. Це піч роль грала, 
шо там пропалили грітися. На піч усі, скільки було, ді-
тей. [Чи були килими в хаті?] Виходний день, празник, 
пішли нажали трави, м’ятки тої, застелили землю. Оце 
такий ковьор. Система опалення. [Піч водночас з ха-
тою будували?] Ні, вже хата зроблена, а тоді вже піч 
роблят, лежанку, грубку, а тоді вже входиш. [Хто вико-
нував ці роботи?] Любий хазєїн цего робити не може, 
зробити навіть муляр, шо він не може, всьо єдно са-
мому трудно робити. [Не пам’ятаєте, хто саме у Вас 
вдома піч робив?] Це й я робив. Піч, припічок  – це 
фундамент. Фундамент на землі, то на стройку фун-
дамент, а  це собі такий фундамент. [Яка технологія 
роботи була?] Отак казали: осьо піч буде, осьо грубка, 
осьо лежанка. Канєшно, земля разна є: є наст, є рихла. 
Є фундамент. Я всігда робив так. Осьо піч. Шоб слу-
чайно не викидати грубку чи піч... Зробив піч. Зробив 
грубку, а тоді вже лежанку. [З якого матеріалу клали 
печі?] А глина. Самої глини мішали, як на боци клали. 
Ходили в ліс. Шо там, які треба, матеріали строітєль-
ні, ліщина, може, ходив на рибу та й брав на вудочки. 
Візьмут каблуки по розміру. Ватра тоже глиняна на-
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бивалася. І ставлят каблуки. По такій висоті, по такім 
розмірі, на скільки форми. Обкладают боцами, і тоді 
всьо в порадке. Комин і труба  – і  пашло діло... Але 
трубів не було. Робили каглу з глини. Плитка на комин 
спеціальна була і на кагли. Тоді вирізали всьо по роз-
міру, ті плитки сушилися. [Як ті каблуки витягнути 
з печі?] А ті каблуки нашо витягати. Це бурштелії на 
погребі витягают. А каблуки так і там остаються, і об-
мащуються всередину обізатєльно, і так вони є, і так 
вони сохраняються. Глина витремує велику темпера-
туру. А в пічі яка температура, як печут хліб? 180 [гра-
дусів]. А кірпіч вижигається при 1200. Червоне... Ти й 
так їму байдужа така температура. [Зараз більше печі 
з цегли роблять?] Канєшно, вальковання зара’ не ро-
блят. [То це називалась «валькова піч» з глини?] Да. 
В шихту в радок віти й віти ставили доверху, клали, 
забили – і харош... Призьба. Потім ше добавляли, ро-
били широку присьбу з каміння. Укріпляли її, але вже 
після того, як хата була. [Присьбу прикладали до самої 
хати?] Да-да-да. Вона тоді під стіною не візьме. [З яких 
каменів робили?] Це як робиш, казали в нас «прись-
ба», то це клали здорові каміння. Так, шо на неї можна 
лягти. Тако баби лежали. Я знаю, тако зробина була.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як будували 
погреби колись?] Зара’ роблят бурдеї – так називають-
ся. А в то время, чи не знали, чи не було з чого зроби-
ти, копає погріб. Викопав траншею. Такий погріб має 
бути 2  м висоти. Викопав траншею. Роби верх. Верх 
роби полукругом. І на землю роблят склеп. А потому 
витаскуют мішком ту землю. [Це роблять двоє лю-
дей?] А  там жи більше не вміститься. Оце така була 
технологія. Викопується полностю. Підмурували, 
циркульом круг зробив, шоб був гарний. І кладуться 
бурштеї, дошки – і пашол... [Що над дверима клали?] 
То велика каменюка, називалась «перемичка». А є шо 
робиш склепований [вхід] тоже, з каміння. Підбира-
ли камінь хороший, стругали, шоб воно тоже було 
надьожно. [З чого коші робили?] З пруття. [Дерев’яні 
були?] Да. Це шо основу зробити. А  то всьо пруття. 
[Чим накривали?] А хто чим міг: то взяли якусь рого-
зу, то була солома. А в то время таких кошів було дуже 
мало. [Що в них зберігали?] Тоді мало їх було вот ето, 
бо не було шо зберігати. Городи були малі, а налоги... 
Всьо таке. Платили там єлі-єлі. На гуріща висипати 
той мішок кукурузи – і кінец. А вже як я прийшов з 
армії в Бушу, то там шо робиться. Василь Фацул тоже 
прийшов з армії разом зо мною. Там опілки давали 
на паливо, скільки там їх, то пристарав, зробив кіш. 
То він ше боявся, шо ше ні в кого нема, а він зробив 
кіш. Кукуруза, шо була в городі, ше була в полі, хлопці 
добрі, молоді, і давай за тою кукурузою. Я на гуріща 
насипав. Чуть не попід бантівки. А  він зробив кіш і 
сховали його, бо ш ні в кого нема. Сховав, обкрив ла-
бузиною [кукурудзинням]. До того коша, як весною 
відкрили, а там і зерна нема, всьо зіли миші. [Всю зиму 
зберігалося там і ніхто не відкривав?] Боялися. Бо ні в 
кого не було. 25 соток города. І картошка, і помідорка, 
і огурец. З того города ти не міг взяти скільки. І так 
вони всьо це сховали. А я тоже на хату насипав. Ляжу 
спати, а  там є воля мишам на тих качанах. Всереди-
ну не полізе, лиш зверху. Вже сипиця на голову. Вже 
впала миш до хати. То вже видумали коші. [Чи було 
таке, що хата, хлів і комора – це була одна будівля?] 
Було багацько таких. А так радом, це одні двері в хату, 

другі – в хлів. Було так, шо в одні половині жили, а в 
другі корову тримали. А тоді тої хати другої кому було 
треба. Шо було – шоб іти на яку оказію, треба було по-
зичити костюма чи капців, бо не було в чім. Хто знав...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи сипали на кутки жито, щоб переві-
рити правильність вибраного місця для хати?] Оце-це 
саме жито луче ворожки. Усипали, воно на місці стоїт, 
не розсипеться – значіть, воно хороше. Це вони зразу 
на землі. Зведення стін. [Як закінчували стіни муру-
вати, святкували?] Мулярі кончили мурувати, шо ро-
блят – п’ют могорич і кладут букет. Да-да. [Що то за 
букет?] Цвіти, які є, який період: якшо є хороші, гарні, 
а  якшо є... Любі поклали. Шоб тільки знали там, шо 
кончилась стройка.

Записав В. Іванчишен 20 грудня 2019 р.  
у с. Буша Ямпільського р-ну Вінницької обл.  

від Бучинської Людмили Омелянівни, 1947 р. н.

ЖИТЛО Планування. Дідик прийшов з фронту, баб-
ка слабувала. Не робила, син ше малий. А  вони цю 
хату купили, в  другі половині корова стояла. Треба 
було якось жити. А  в другі половині жили. Так само 
був фундамент, усьо. Там в ті половині корова стояла. 
Якось же треба було виживати. І так вони поремонту-
вали цю хату трохи, всередині, знаружі, накрили ши-
фіром. [Опишіть дах під соломою]. Ні, я  не застала. 
В  [19]58-му  році було написано. Вони такий ремонт 
зробили. [Коли почали добудовувати веранди?] Це вже 
пізніше. [Для чого їх будували?] Утепляє хату. [Яким 
було планування хати?] Це «велика хата» – гості при-
ймати. Були такі хати, шо і однобокі – сіни зразу і кім-
ната. [Для чого сіни?] Тепліще в хаті, є де шо покласти. 
[Що таке «ванькір»?] Ніби ше одна кімнатка: піч, груб-
ка, а там маленька кроватка. [Навіщо причепу прибу-
довували?] Дідик пізніше добудував. Це панська хата. 
Розкуркулені люди були. А бабка була з цеї [сусідньої] 
хатинки. Таке, як кусочок хати. Построїли времянку, 
ти й дід Фтод заготовив бляху, сволоки – строїти хату. 
А  старший син в Дніпропетровску був, служив. Та й 
приїхав і сказав, шо «як построїш хату, тебе виселят в 
ті Соловки, не строй хату». А він мав землю. Але вони 
самі робили коло тої землі. То казала бабка, їх було 
шестеро дітей, два сини і чотири дочки: Тасія, Льонь-
ка, Афія, Василь, і ше один був жонатий в Миронівці. 
Вони самі робили коло землі. До хати до дітий при-
ходила якась бабка. Ше були дома вівці. То вона всім 
дома керувала. А він з дітьми на полі. Ти й як було со-
вєщаніє в сіліраді, засідали, кого мают виселяти, були 
якісь представники ти й кажут: «Ну, шо за цего Фтода 
скажеш?». А він мав такий звичай, як мужик – піде в 
ліс, вибери, зроби топорисько, пішов в Яругу, продав. 
А там вино продавали ярущани, а він вип’є сто грам. 
Казали, шо він п’є. Каже: «Шо з того Фтода візьмеш?! 
Такий – тої землі й не видно, шо він багатий. Живе в ха-
лупі. Не строїця, нічого, нащо його виселяти». Так його 
лишили. Щоб був Василь йому не наказав, то він би був 
тожи на Соловках, виселили б з сім’єю. А так затихло 
всьо. Поховали там, шо було. Фундамент. Наші хаті 
300 років. Но тут підмурка не було, бо стовпи закопува-
лися. В нас був кар’єр в яркові догори, там били крейду. 
Сімон Бобецкий строївся, і в нього два сини було. Він 
брав дітий з собою, як крейду бив. Вони могли відкину-
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ти, вже були такі хлопчаки. Ти й діти самі пішли бити 
крейду, і завалилася шихта і вбила ту дитину. То дуже 
багато пересудів було, бо я ше в Дорошівці жила тоді, 
шо допустив, шоб діти пішли самі туда бити крейду. 
І відти з тих ярків вивозили, то багато строїлись з тих 
кар’єрів. З каміню роблят фундамент. Призьба. Це до-
мурували присьбу. Доробили цю присьбу. [Як це могли 
зробити?] Ну, камінчиками могли вкласти. Підмурува-
ти і зацементірувати. Вона має значення. Вона кріпит 
стіну цю. Бо глина до самого низу, і дощ іде. Є й ширші 
коло таких хатів присьби. Стіни. [З  яких матеріалів 
будували стіни хат?] Є  такі стовпи спеціальні, і  таке, 
як боцами вкидали. Як пліт робили, ти й відти боцами 
вкидали. Ця стіна з подоконніками. З  подоконніками 
ці хати. [Чи збиралась клака під час будівництва стін 
житла?] Найбільше, то це як боцами вкидали, то клаку 
збирали. Бо це тре’ багато людей, шоб скоро: ті місят, ті 
роблят, ті носят, ті вкидают. То це така клака була. [Чи 
запрошували на клаку?] Самі люди йшли. [Як дізнава-
лися, що буде клака?] Та це ж село, ти й чути, люди роз-
казуют. Той роби на фермі, допустім, так чоловік, ти й 
уже [повідомляє], шо клака. А ті – на другі роботі. А то 
сусіди – так’о по мурах [сидять і розповідають]. І скрізь 
розносилося, шо там у тої має бути клака, шо вони 
мают строїтись. Бо їм тре’ помогти. А то йдут просто 
помогти. Ти й раз-два – за час зробили і до свіданя. Вже 
могорич, поїли. І не платит ніхто нікому нігде нічого. 
Їсти давали цим людям. [Скільки могло бути людей?] 
Ну, так, можи, 20  душ було. Багатенько людей збира-
лось. [Намагалися за день зробити?] Це за час навіть 
можна було зробити. Звечора кіньми замісят великий 
заміс, як вкидают боцами. Замісят кіньми, а на ранок 
збіглися: ті роблят боци, ті носят, а ті там вкидают уже. 
Хозяїн повинен заготовити ті дилі, шоб воно всьо було 
готове, шоб лиш вкидати, шоб скоро зробити. Це такі 
клаки. А ше тако могло бути – обмащували, як строїли 
хату, могли клакою зробити.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. А  в нас хата 
була на «башці» [тобто, збудована над цокольним гос-
подарським поверхом]. Тато повнив, шо він строїв 
цю хату з дідом. Це маєток такий був, дід Василь жив. 
У нього був Ілько, Профирій, Нестор. І  їм усім синам 
розділили це весь город по куску і роздали. То тато роз-
казував, шо строїли хату, то він малий був, то дід брав 
його з собою. І він там у лісі шось зріжи. А коняку мали, 
то коняці вчіпи, якусь шлею мали, кусок дуба. Ти й він 
відвозив додому. А там від’яжи ти й назад їди до діда. 
А я помню, де та хата була. Бо Профирій це лишився, 
він не був самий менший, може, не женився, лишився 
на батьківщині. Він зробив так, як «башку» – шоб стро-
їти зверху. Але началася війна, і він зробив верх – [влас-
не хату за планом] як коридорчик і велика кімната. Так 
діти і росли його. А Нестор як оженився в Буші, ти й 
відказався від того куска. Всі взяли по кусочку. А по-
тому, як було, шо лиш 25 соток городу, ти й той кусок 
забрали в колгосп і посадили шовковину, бо тримали 
шовкопради. То в нас в «башці» було так: зразу захо-
диш – корова стояла, тут такий як перестінок, за пере-
стінком в діжках кваснина. А по другу строну яма глі-
бока – там картошка стояла. Так компактно всьо було 
в одні хаті. То вже як тато оженився, тих два брати не 
прийшли з фронту. Дочка їдна була віддана в Слобідку, 
а одна віддалась ти й розвелась. Ти й ше дідик жив, ти 
й взяв участок. Бо тато жив в одні половині, а ці жили 

в другі половині, над коровою. Та й взяв участок у Сме-
танці, та й построїли хату. Дід помер, а баба з дівками 
вибралася в ту хату. Там було лиш дві хати, як вони по-
строїлись. Потому ше дві родини хати построїли. То 
там точно так було построїно. В них хліва не було коло 
хати [окремо у дворі збудованого], був такий полівник, 
шо дрова можна було скласти. І  коза стояла, і  кури 
були, і кваснина була – всьо було в ті «башці». Хліва не 
строїли, так вони жили, бабка з дочкою. Корова так в 
«башці» в нас стояла, і телятко в куточку було. Такий 
перестінок, тако там нема дверей. То за тим перестін-
ком, я помню, бочки стояли. [Чи скликалась клака, як 
будували господарські споруди?] Це тако: строїш хлів, 
сходяться сусіди, родствєнніки. Ті мают строїтись, ти й 
ідут. Клакою робили, вкидали боцами.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи була церква в селі?] 
Я  помню, в  церкву з мамою заходила. На свято там 
всьо блищит. Я заходила звідти, як з Дорошівки, схо-
дами тими. В ті двері заходила і так ішла в церкву. Як 
прийшла сюди, там [уже] був клуб. Як ми поженили-
ся, вже тоді церкву закрили.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. А  дідик, кажут, з  багатої 
сім’ї. Він дуже з великої родини. Бо Штефан і він – це 
вони рідні брати. Бо йдемо, несем з дівчатами вечеру, 
бо Святий вечір, ти й несем туди. А бабка кидає там 
копійки, горіхи під стіл, а вони квокают, шоб квочки 
квокали весною, як будут. А  дідик сидит, покойний, 
на ті кроваті від грубки, там місця мало, але він там 
сидит та й каже: «Шо цих двоє там?! Як нас 13 внуків 
влазило туда, то була сім’я, як вечеру приносили».

с. Велика Кісниця
Записав О. Головко 21 серпня 2013 р. 

 у с. Велика Кісниця Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Брик Лідії Пилипівни, 1934 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Перше заливают фундамент. З ка-
меня були фундаменти. Це чоловік робив. Призьба. 
Но тоді, повню, присьби були глиняні. Це зразу муру-
вали, глиною обкидували. А потом обрубували глину 
та й цементами вже [опалубку заливали]. Це в піясят 
сьомий, в шіїсятих годах вже пішло більше з цементу. 
А то – з глини були присьби, та й треба було мастити 
кожний год. Присьби малювали. Стіни. Це всьо [сті-
ни] замуровано сюди каменьом. А є, шо [стіни] забиті 
цеглою. [Яку цеглу Ви маєте на увазі?] Ну, кирпич. Як 
у Вас кажуть – саман. [Це саморобний кирпич?] Да-да. 
Клаки робили такі кирпічі. [Глину для кирпичів місили 
ногами чи кіньми?] Волами глину місили. Тоді більше 
волів було, то давали, розкидували заміс, і виписували 
[з колгоспу] воли. І приходив той їздовий під вечір уже 
і замішував тими волами. А потом уже не було волів, 
то уже кіньми. [Ногами не місили?] Ну, місили, якшо 
маленький заміс, там на горіщі помазать чи шо. То ма-
ленький ногами місили. Ногами тоді місили, да, малий 
заміс. А  великий для клаки вимісювали кіньми, тоді 
ж заміси робили великі. [Як зводили стіни, наймали 
майстрів?] Да, мулярі мурували стіни. У кого була за-
раз «хутро́вка» [«шуба»], то клали зразу. А є такі, шо 
мурували хату, «хутровки» не клали зразу, бо ни було 
[коштів на цемент]. Аж потом [«хутровку»] укладали, 
ну, через зиму, через літо. Ни у всіх людей було зразу 
зробляно. [Для вікон і дверей місце одразу залишали?] 

ЯМПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



94 ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

Да, місце залишали. А  потом в нас вийшло в шіїсят 
семому році чи хуче, в шіїсят третьому, тако десь, ви-
йшло, брали вже «доміки фінські»  – там двері, вікна. 
Ну, двері переробляли, а вікна, канєшно, клали ті самі, 
з доміка. Купляли в Молдавії, а потом у нас вишли до-
міки. Стеля. [Які ще матеріали використовували при 
будівництві?] Ну, купляли на станції, їхали в Ямпіль, 
купляли, на стелюхи брали дерево. Це в шіїсяті роки 
привозили матєріали, брали, виписували через кол-
госп, там пілорама була  – зразу відтяли там на шо. 
А тут зразу не було таких [можливостей], то у людей 
[купували]. В нас такі спекулянти привозили дерево, то 
ми в них купляли сволоки і дошки на пол, доски. А по-
том уже – в колгоспі виписували, різали доски ці. Дах. 
[Якою була покрівля хат?] Зразу, коли строїлися всі, то 
зразу після войни вкривали очеретом, соломою. А по-
том уже вийшли ці бляшки́. А дехто потом уже строїв, 
то зразу клали бляшкою, а потом вийшов шифер – то 
шифером. То вийшла бляшка  – бляшкою вкривали, 
а потом знімали і перекривали шифером. [Або чирепи-
цею?] Ну, черепиця... В нас мало черепицьою тою тяжо-
лою, мало [покривали]. [Скільки часу, приблизно, бу-
дували хату?] Ну, казали, шо за год хата ни треба, шоб 
виходила. Бувало, шо хто міг за год, за два, а хто довше. 
А то, зробили їдну половину, а та, друга, ше строїлася, 
а в тій вже жили, не могли всьо зразу. Інтер’єр. [Яким 
було внутрішнє облаштування житлової частини 
хати?] Ну, піч робили, де кухня, тут здоровий пріпічок, 
тут грубка, а  сюди вже комната пішла. [У  вас тут го-
ворять «піч» чи «п’єц»?] В нас кажуть «піч», а по селах 
кажуть «п’єц», по тих селах – «п’єц». А в нас кажуть: 
«піч», «груба», «припічок». [Піч була одразу, як зайти 
в кімнату?] Да-да-да. Тут у мене піч така добряча була, 
напалилася в тій пічі. [Мисник був?] Да, мисник обіза-
тєльно шоб був. [Над дверима чи збоку біля них?] Над 
дверима була полиця  – на полицю хліб клали. Поли-
ця була над дверима, а мисник тако збоку був. Це про 
мисник кажуть: «Подивилася я в мисник, а там сидит 
печений налисник». Це таке було, казали. Скриня була. 
Скрині були, стіл. Столи робили великі такі, широкі. 
В нас такий був чоловік-сусід, робив столи. І купляли 
люди стіл. [Лави були переносні?] Є такі, шо переносні, 
а є такі, шо сиділи недвижні лавки. Раньше як робили 
свадьбу, позичали лавок. [Спали на лежанці?] Да, це на 
припічку. А по́стель в нас була, робили. Тоді я ходила на 
поле і ходила осоку жати. Це з осоки матрас зробили – 
отаке було спання. А потом всі йшли на поле папшої 
[кукурудзи], нарвали того лушпиння, матрас набива-
ли – потом була перина. [Образи де були?] А де – по-
чепляні тако. [У кутку?] Да. [Напроти дверей?] Як хто, 
шо напротів двирей, хто в кутку, хто де. [Ікону чіпляли 
з рушником?] Да, з рушником, рушники чіпляли, обра-
зи чіпляли. [Як часто підбілювали, ремонтували хату?] 
Ну, смотря як... Перед великим празніком підбілювали. 
Це зараз в мене не получаїця, я не годна руками роби-
ти... Повню, всю хату підбілювали.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. Вже печі всі повики-
дали – у «касо́ї» всі роблять. [Що таке «касоя»?] Лєтня 
кухня, лєтня кухня. То велика хата, а  це  – мала така 
[у дворі збудована]. У літній кухні тако поднавєси [об-
лаштовували]. Ну, хто замурував хату, тоді мурували 
«касою». Господарські будівлі. Шо́пу (сарай, считаїця), 
яму, погріби мурували. Курники мурували, [приміщен-
ня] для свиней – це було. Коши́ робили з дерева, були 

круглі, а потом з досок хто робив, то такі [прямокутні], 
шо для кукурузи, считати. Ну, тако, шо могли, то му-
рували. [Будівлю для утримання свиней як називали?] 
Свина́рник, свинарник. Робили хлів. [Хлів – для худо-
би?] Да-да, хлів, шопа. [Де зберігали вози, сани?] Ну, то 
стодо́ля була. Такі здорові були. Це в мого діда хата, то 
там є така стодоля перекрита. Були-були, це такі «сто-
доли» називалися. Туди заїжджали волами, там вози 
клали. Криниця. Кирници мурували зразу кам’яні, 
а потом вийшли ті, шо [в них укладені бетонні] кольца.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Так вибирали місце, шоб хата була до полу-
дня, і шоб не було ями. [На кутах сипали жито?] Було 
так, було. Було, шо наніч на вуглах сипали потрошки 
жита, там і там, на чотирьох углах. Було так, було. Раз 
жито ни розсипане – значіт, всьо буде харашо. А буває, 
шо розсипане, це, каже, шо нехарашо, як розсипане. 
[Треба зміститись у якусь сторону?] Ну, де було кому 
двинуця, а кому й не було... Це таке було, це я повню 
тако. Закладини. Копали фундамент тако, а  на почву 
таку мягку  – копали глібше. Зробили цей фундамент, 
в общім, обвели шнурочок. Шнурочок обвели, знаїте? 
В углі викопували ямку і закопували голову з курки. Це 
таке я повню, да, таке було. Зведення стін. [Коли закін-
чили будівництво, то якийсь букет ставили?] Да, коли 
замурували, обізатєльно на угол букєт кладут. Погріб 
замурували – клали. Ну, я ни повню, шоб на криницю 
клали букєт. А коли осінь тако, кончили мурувати – по-
ставили букєт обізатєльно, там з разних квітів, з разних. 
Зведення стелі. [Як стелю будували, то клаку збирали?] 
Робили клаку – сходилися родичі. Прийшли родичі, на-
чинаїця клака. Перший боц [зробили] – натулили, на-
кидали туди копійок. І перший боц виносит хазяїн чи 
хазяйка, і  на углі затулював тако, шоб велися гроші. 
Були клаки, були, ходили ми на клаки. Це зараз нема, 
а тоді такі були клаки, шо овва! Входини. [Новосілля як 
святкували?] Ну, потом уже, як закончили хату, зроби-
ли всьо, приводили батюшку. Батюшка правив, святив 
хату. В хаті посвятили, там поїли. Ввечері сходилося ше 
більше родичів, а потом на другий день, може, шо геть 
музика грала там, робили входини – новосєльє. [Перш 
ніж ночувати, кота впускали?] Кота – це да-да, було так, 
було. Да-да-да, так робили. Календарна та родинна об-
рядовість. А то як робили обід за покойніком – давали 
столи [з посудом та їжею як поману] людям. Мені тоже 
давали стіл, і я давала стіл, татові стіл тоже давала.

с. Довжок
Записав О. Головко 20 серпня 2013 р. 

 у с. Довжок Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Слуцької Ніни Василівни, 1929 р. н.

ЖИТЛО Стеля. Я  не забуду, шо ми кидали [стелю на] 
свою хату на Пречисту, на велике свято. Тоді скілько 
було роботи, шо й в свято люди [на толоку] ходили. 
Тоді так – неділями мурували і неділями [стелю] кида-
ли. Бо ми жили на центрі, на самім центрі, там жили. 
Та й дуже тяжко, ні города ни було, нігде нічого ни 
було. Город був дуже далеко, в  тім кінці села, на тій 
стороні. Та й ми ту стару хату відремонтірували, пере-
крили. І діти почали вчитися, вже Вася пішов у тєхні-
кум був, Володя ше був дома, як цю хату робили. Али 
натрудилися, із послєднього робили, помогти ни було 
кому, бо він сирота і я сирота.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



95
с. Миронівка

Записав О. Головко 5 серпня 2013 р.  
у с. Миронівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.  

від Машталяра Василя Антоновича (М. В.), 1931 р. н., 
 Машталяр Ганни Григорівни (М. Г.), 1938 р. н.,  

та Усатюк Марії Григорівни (У. М.), 1942 р. н.
ЖИТЛО Фундамент. [М. В.] Скликали куток – називає-

ця «клака». Клакою робили всьо. От я строюся, спита-
ют мене: «Коли ти начинаїш там робити, [фундамент] 
копати?». Сходяця, нікому не загадували. Сходяця 
рідня, друззя. Сходяця, копают. Викопали. То всьо 
робили клакою. [З  яких матеріалів мурували фунда-
мент?] Камінь різний. І  цей піщаний камінь. Стіни. 
Майстрів  – це лиш шо [на] стіни найняли. [Крейду 
використовували?] А крейда – на стіни, вже на стіни. 
В  землю крейду не кладут. [У.  М.] В  нас свій кар’єр, 
свій кар’єр є. [Вручну добували ту крейду?] [М. Г.] Да. 
Ну, а як же ш. [М. В.] А в нас там в кінці села [кар’єр]. 
То це ми втрьох на хату кинули крейди. [У. М.] Самі 
собі кидали. [Дерево йшло на сволоки, балки, вікна і 
двері?] [М.  В.] Да, це всьо купляли. Купили «швець-
кий домик», шоб на верх був. [У. М.] Колись продава-
ли «швецькі домики», то там і вікна, двері, і цемент, 
і шифер – всьо було. [М. В.] Він чепуху стояв – вісім-
сот рублів, дев’ятсот рублів, тоді жи ж рублі були. Та й 
[з цього будиночка] двісті дваціть сім листків шифера 
того малого, дві тони цементу, ящик стікла, поли  – 
в  общім, всьо було. [Колись вікна і двері робили на 
замовлення місцеві столярі?] Об’язатєльно. Ми дідову 
хату розібрали – нігде і гвоздя одного не забито, всьо 
на кілках зробляно. Стеля. [З чого зводилася стеля?] 
[М. Г.] Стеля була глиняна. [Глину місили ногами чи 
кіньми?] [М. В.] На вальки – кіньми, а ногами – на сті-
ни. І  стіни стягали досточкою. [Де глину добували?] 
А в нас яр є. Глина в нас є різна: є глина голуба, глина 
сіра, глина жовта. Різні види глини на різні потреби. 
[Для валькування жовту глину використовували?] 
Жовту, да. А  з сірої [глини] на піч чирі ́нь набивали. 
[У.  М.] Робили клаку. Жінки ставали, робили такі 
вальки, цейго. І хлопці носили, валькували, а жінки в 
то время робили ці [вальки]. [М.  Г.] Як валькували, 
кидали потолок, то восімдесять душ прийшло, восім-
дісять душ. І ми нікому не загадували. Почули, шо це 
в нас мають вкривати хату, то восімдесять душ при-
йшло. Ми вже зготовили, поклали туто столи. Дядь-
ко пішов, взяв баян, то так грали, так танцювали всі. 
[Ви вгощали їх за роботу?] Да. Слава Богу, шо в нас це 
місце й веселе, слава Богу. [Як завершили будь-який 
етап будівництва, то «квітку» ставили?] [М. В.] Обіза-
тєльно. [У. М.] На углі. Інтер’єр. [Яким було внутріш-
нє облаштування житлової кімнати?] [М.  В.] Колись 
так: піч, припічок і грубка, а, може, і кривать, в общім, 
пів комнати займало. [Мисник був?] Об’язатєльно. 
Колись було, над дверима били полицю – доска там. 
Доска, і це сохранявся хліб там. [М. Г.] Бабка пече хліб 
і там складає. Ше там закрито, і там всьо время хліб 
храниця. [Лави були?] А, лави – ондо [вказує на вине-
сену надвір лаву без спинки]. [Чи були такі лави, що 
просто в стіну вбивали?] [М. В.] Нє. Переносні, пере-
носні. Ше й лавочка довга – чотирі метри, примерно. 
То там дюрка висверлєна для куделі. Як прядут та й 
там, там, там [куделі в отвори у лавці вкладають]. Та 
й та кидає в той бік круте веретено, та кидає в той 
бік круте веретено, співают, весело так. [В якому куті 

розміщували образи?] [М. Г.] Як заходиш до хати, та 
й повинен бути образ. [М.  В.] Справа. Ти пересту-
пив поріг і зразу побачив. [М. Г.] І зараз в нас образи 
стоят, і рушники на образах. [Чим оздоблювали кім-
нату?] [У.  М.] До кроваті виплітали сітки, вишивали 
такі квітки гарні тако. [М.  В.] Покривало сєткою, на 
подушках тоже покривала. [Як часто хату ремонтува-
ли, підбілювали?] [У. М.] Це не кажний рік, а через два 
роки там. [М. В.] Ну, всьо время побєлка йде.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які госпо-
дарські будівлі були у дворі?] [М. В.] Колись як були, 
мали вози, мали воли, то возо́вня була, казали. Во-
зовня, шо́па, хліве́ць, кіш. [М.  Г.] Кіш для кукурудзи 
і кіш для сіна. [У яких спорудах утримували худобу?] 
Вівча́рня, для свиней ку ́ча, для курей куча, для качок. 
[У. М.] Хлів для маленьких овець.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як Ви обрали місце для будівництва 
хати?] [М. В.] Ми собі советуїмся. Наймєнували хату, 
тут шоб поклали. Значіть, прийшли два чоловіки, пару 
днів вперед. Вгадай, шо вони скажуть. Сказали: «Ви 
хочте хату робити? Буде чорний чоловік і скоче в ву-
гол – здати назад, ні в коїм случаї не подавай вперед!». 
Ти старший, ти хазяїн, як найменували [визначили 
місце], так і кладіт. Один надь поспорив. Я  надумав: 
«Такого, звідти начинай!». А він каже: «Чо’ в город ліз-
ти? Туди не треба». А другий каже: «Ну, чо’ ти спере-
чаїся. Як він [господар] собі найменував, так і буде». 
Наіменував так – значіть, так і роби. [Жито на кутах 
майбутнього житла сипали?] Це лиш викопали фунда-
мент, прийшли, зійшли, у прімєр, мурувати. Бере баб-
ка жито, гроші, у кажнім углі посипала і кинула гроші. 
[Радили змістити фундамент, якщо жито розпорпане?] 
Нє, такого не було. Перед тим бабка прийшла, посипала 
те, ми прийшли, подивилися – всьо на місці. Тут було 
таке: пурій, дерево росло таке нікудишнє, жалива рос-
ла. А колись цінилося [будь-яке місце]. Може, й воно 
зараз земля ціниця, бо ж земля – це багатство. Входи-
ни. [Як святкували входини у нову хату?] [М. Г.] Ми як 
цю зробили хату, ше не було такого порядку в хаті, і ми 
обоє в хаті... Хтось іде, дивлюся – іде до нас старенький 
дід Трофан – така чугаї́на довга, так, як ходив. І несе 
чорненький хліб. Чужий це чоловік, це він не родина 
наша, нічого. Недалеко він від нас туто живе. Приходит 
він з тим хлібом, сіллю, дає нам. «Діти, – каже, – я при-
ніс вам хліб і сіль, шоб ви счасливо жили, шоб були, 
в общім, багаті, шоб було у вас всьо в домі! О, даю вам 
цей хліб!». До того жалко було, шо я Вам кажу. Як той 
дід додумався сам прийти, дати нам, дітям, хліб. Ми ж 
молоденькі, а  дід прожив. [М.  В.] І  ми вгощаїм його. 
[М. Г.] А ми вже вгощаїм його. Вгостили там, як мали, 
шо ми мали, вгостили всім. А  потому, доки він жив, 
на Святий вечір я носила йому вечерю. Це він чекав. 
А  потому дідик вмер, то я вже до бабки носила. [На 
входини скликали гостей?] [М. Г.] Да. Самий перед, ро-
биця обід. Пригласили ми на обід, попросили цего ді-
дика з бабкою. Прийшов дідик з бабкою, і ше там люди 
посходилися. Ми, в общім, обід зробили. Календарна 
та родинна обрядовість. [М. Г.] А підбілюєм комин, 
як треба підбілювати хату, то підбілюєм перед Святим 
вечором. Треба об’язатєльно, шоб господарство вело-
ся. В общім, я там побілила комін, і там, де [потрібно], 
тамо забілила. [М. В.] На плиті треба десь, прімєрно, 
помастити.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Оксанівка
Записав О. Головко 9 серпня 2013 р. 

 у с. Оксанівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Зверховської Олени Петрівни, 1948 р. н.,  
родом із с. Марківка Томашпільського р-ну

ЖИТЛО Стіни. [З  яких будівельних матеріалів зводи-
ли стіни хат?] Це як зразу, якшо каміння не було, та й 
робили такі [глиняні] лампачі. Форма така була. Та й 
йшли до Дністра, там коло Дністра вода, завезли соло-
ми, робили там заміс такий великий і накладали [глину 
з соломою] в такі форми. Воно висохало, получався як 
кірпіч, лиш глиняний. Глиняний кірпіч – «лампач» на-
зивається в нас. Ну, саман, а в нас – лампач. То це з цего 
лампача. Він там сох, той лампач, а тоді возили додо-
му, а тоді мурували. Приходили [майстри], мурували. 
Хто вмів – сам, а хто – їх наймав. [То у вас хати більше 
глиняні чи муровані?] Старі – більше глиняні. А зараз 
мурують [стіни хат] кирпічом, камінням. [Із крейди?] 
Із крейди, да. Но в мене ше хата ни з кирпіча і ни з того, 
в мене хата кільована. [Як кільована хата будувалася?] 
Треба коли там. Через метр чи як, такі грубі коли [вкла-
дали], і там робили такі перегородки. Перегородки за-
бивали глиною. І так воно висихало, засихало. Но вони 
[стіни кільованих хат] робилися широкі такі, ну, скіки 
там, піїсят-шіїсят сантиметрів. То така шоб стіна була. 
Та й забивали болотом, шоб ни робити цих кірпічів, 
цих ботів чи саманів, чи як. Стеля. [Як зводили сте-
лю, то толоку скликали?] Скликали, скликали. Як було 
будівництво, то скликали толоку, ліпили. [Господар 
потім вгощав робітників?] Стіл накривали тоже. Та й 
баби крутили усі [боци], сиділи тамо на соломі, а чоло-
віки носили і там вбивали, вкладали стелю. [Замішу-
вали глину ногами чи кіньми?] Як були коні – кіньми. 
В основному, місили кіньми. Бо ж заміс здоровий роби-
ли, ногами не можна вимісити його, та й кіньми. Кінь-
ми місили, як стелю вкладали. Місили, робили, накла-
дали. Дах. [Яка була покрівля на давніх хатах?] Солома. 
Ну, а потім вже бляшка вийшла така. Коли тою бляхою 
перекривали – в шіїсят шостому, десь в шіїсятих роках.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як раніше вибирали місце для хати?] 
Брали жито, стакан води, грінку хліба із соллю чи са-
харом даже, колоски з жита, і це всьо клали, якось во-
рожили там на вугол.

с. Петрашівка
Записав О. Головко 10 серпня 2013 р.  

у с. Петрашівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Шайтана Олександра Даниловича, 1931 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Коли ложат, муруют [з каменя стіни], то 
тоді [робітників] наймають: я наймаю майстри, я нані-
маю помощніки. Та й зробили вже всьо. Верх кладут – 
наймаюця, криют – тоже наймаюця. [Саманів для стін 
не роблять?] А  саман  – там форма, форма. Це в нас 
кажут не «саман», а «лампач». Та й з цих лампачів так 
[будують], як з кирпіча. Стеля. [Коли зводили стелю, 
то родичі, сусіди допомагали?] Коли стелю боцува́ти – 
це ходили на клаку. А  це об’язатєльно. «Гай,  – іден 
другого кличе,  – ідьом, поможем!». Та й сходились. 
Коли мастят глиною, боцуют [вкладають боци] – то це 
вже «клакою» називаєця. [Глину для стелі місили но-
гами чи кіньми?] А як коли. Були, шо кіньми місили, 

як боци робили. А цю [глину], шо мастити стіни – то 
цю ногами місили. Половку кладут і гімняк, та й місят, 
мастят. А то ше трина називаєця – солома така мілка. 
Та й кіньми вибродиш, вибродиш-вибродиш... [Глину 
у форми якісь закладали?] Нє, там руками [боци фор-
мують]: більший, менший, котре получалося.

с. Русава
Записав О. Головко 12 серпня 2013 р.  

у с. Русава Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Соловської Нелі Андріївни, 1929 р. н.,  
родом із с. Добрянка Ямпільського р-ну

ЖИТЛО Стіни. [Були такі майстри, яких наймали муру-
вати хати?] У селі, знаїш, нє. У городі – то наймали ті 
майстри, так, як мурувати. А сільські – то збиралися су-
сіди. То це в нас: «Ти мені вимуруєш, а я йду до тебе та й 
тобі». [Це клаку робили?] Клаку, да. Та й так мурували. 
А ше до цего, то викопували, хати не було... Дуже хто 
такий богач був, шо хатину трошки поклав, невеличку, 
малу, але, в общім, хата. А то – такі бурдеї́ [напівземлян-
ки] були: викопували землю туди, і так у цій землі гли-
ною вимащували. І так в тих бурдіях сиділи люди. В нас 
казали «в бурдіях» – землянках. [З яких матеріалів зво-
дили стіни житла?] То тако: фундамент вимуруют, це я 
добре повню, і там такіго, як то, шо сволоки, сторчаки, 
та й соломи, та й той боц зроблят, у землю замішают, 
і тим боцом [викладають] – такі стіни були. Стеля. [Як 
робили стелю?] То це як стелю, то робили: змішували, 
розкопували землю ту і ввалювали води, ногами ви-
місили, а як були коні – то конякою. Пару коней, та й 
вимісили, вимісили. Хто не мав такого средства [при-
везти воду для замісу], то хати робили тоже над річкою, 
розкопували такі там [копанки]. З  річки води взяли, 
робили і там кирпічі, робили отакіго задовгі. [Кирпіч – 
це саман чи лампач?] Кирпічі. Прям кирпічом. Дах. 
[Чим покривали хату колись?] А  соломою. Жито сія-
ли. Околоти робили, бо жито віяли, його обмолотили, 
а той околіт лишився. І не текло. А нє, як не було вже 
околоту, вже колгосп був, то вже як молотарка моло-
тила, то солома була. То це привезут гарабами, хто це 
строївся, тої соломи три чи чотирі гараби. Та й просят 
трьох чоловіків – зб’ют, зб’ют, та й як солома тюкована, 
як ондо в Івана тамо. Та й тоді це нагору, а там нагорі 
ше є дядьки, подают туди і так накривают. І так криша. 
[Після Другої світової війни чим покривали – черепи-
цею, шифером, бляхою?] А потім вже – то вже ж чере-
пиця, бляха. Вже їздили десь. От, примерно, ми, тоже 
була хата під соломою, це вже шо було, в піїсятих роках. 
Піїсяті роки – то село було всьо ше в соломі. То дід мій 
був поїхав, забулася вже, куди він, а, в Латвію, та й там 
шось поробив тиждень, заробив грошей. А в Латвії вже 
[дід купив] тирні́т. Не шифер, а  тирніт [етерніт – по-
крівельні плитки] – такі плоскі листочки, такі хароші. 
Вже озьдо шіїсят вісім років, як я тут на місці, в Руса-
ві, то прімєрно через три роки, як ми поженилися, та й 
він поїхав на заробітки, привіз того терніту, та й ми той 
терніт поклали, та й ше той терніт є. Інтер’єр. [Якою 
була внутрішня обстановка житлової кімнати?] У мене 
осьдо: зараз відси [справа] грубка, а туди – лежанка. Це 
тако – туди грубка, а тут лежанка. Оце палиця в груб-
ці, та й дим сюди, а тут піч, та й це дим йде через піч, 
та й сюди в комнаті догори. І це всьо сюди тепле. Та й 
соломи настелили, а  тут ше за грубкою влазилася, це 
пространство робили, шоб ше кривать була. А та кри-
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вать яка – відти і відти доска, а посередині пруття, лоза 
така довга, лізка. В общім, кровать заплечена, і так на 
ту кровать соломи накидали, тою вереткою гребінною 
застелили і всьо. Та й така обстановка була. [Якими 
були стіл та скриня у хаті?] Ну, скрині були – лиш такі-
го [прямокутні ящики]. Потом уже вийшли софки, шо 
вже качалки [бильця] точені. Ну, в мене дома ше є така. 
А перше – скриня лиш, «сундук» казали, невеличкий. 
Скільки ж того дрантя було – небагато. Це тепер шка-
фи позабиваті. [Скриню і як стіл використовували?] 
Нє, стіл об’язатєльно мав бути. [Лави якісь стояли?] 
А лавки кругом стояли, ні стулів, нічого. Попід вікна 
лавки, були лавки. Али де стіл, то тоже лавку робили 
таку, шоб якраз відти було і відти, а стіл трошки від-
сували посередині. Отаке, таке раньше було. [Мисник 
був?] Мисник тоже робили з досок: відти і відти збили 
догори, та й дошки ці прибили, та й всьо. [Що вважали 
оберегами у хаті – образи, рушники?] А образи – то обі-
затєльно було. А рушники – гребінні, ткані, красили у 
вільхах, таке є дерево. Та й усі такі робили, на варстат 
кидали, ті нитки робили, там всі, які хоч є. А тоді кра-
сили нитки, та й покрасили: то біленьке, а то чорне. [Це 
переткані рушники?] Переткані. [Сволоки всередині 
хати фарбували?] Сволоки не красили, всьо глиною за-
мащували. [Обмащували сволок теж?] Да, обмастили. 
[Як були оброблені стіни хати?] А то відти і відти [зовні 
і зсередини] глиною натерли, і так вже жили. Крейдою 
побілили, бо тоді ж вапна не було. Був вапняк, али вони 
не понімали, шо це його випалювати. Потому, уже це 
пройшли роки, то вже начали випалювати. [Підбілюва-
ли хату часто?] Глиною помастили, та й як хто, то білив. 
То крейда, в нас тут і крейда є. Пішов, набрав, натовк 
тої крейди, води налляв, напарив  – біла крейда така. 
І тою крейдою побілив, і всьо. [Перед святами, може, 
підмащували?] Ну, перед святами, то – да.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва хати?] 
Ну, це я тобі кажу, де в кого поле було, та й на тім полі 
вони і строїлися. Зведення стін. [Як закінчили стіни 
будувати, то ставили «квітку» якусь?] Було тако, али не 
дуже це, це рідко в кого тако. Тото вже посміховисько – 
ше хату не кончив, а вже поклав букєт на стіну. То рідко 
в кого. Входини. [Як робили входини до нової хати?] 
А звідки тоді було входини робити... Отако: прийшли, 
зробили хату, поклали кота, шоб кіт переночував. Бо 
сиділи десь там в сараї чи, прімєрно, в  землянці. Ну, 
ми в землянці ни сиділи, бо була [стара] хатина, покри-
та соломою. Ми ж з дідом вже цю [хату] поклали, а то 
була невелика така хатинка. Та й кинули туди кота, та 
й той кіт переночував, та й казали вже, шо можна іти і 
геть ночувати. Та й так ми вже [і зробили]. [На входи-
ни приходила родина?] А  цей, яка родина? В  мене то 
була родина велика, али тоді не робили такі балі, як за-
раз. То це три-чотирі чоловіки, ну, аж шість, більше ни 
було. Помаленько повечеряли, це зробили такий обід. 
Вперед кинут кота, шоб кіт переночував. А  тоді вже 
рихтуют рано то борщ, то голубці, і  всьо з кукурузи, 
всьо з кукурузи, крупа з кукурузи, бо ж рису ни було. 
Календарна та родинна обрядовість. Це як Святий 
вечір заходит, шо перед Святого вечора треба і п’єц 
[піч] підбілити, грубку, припічок – це всьо підбілити. 
І ше й втерти вугля, ше й треба, шоб чорне було попід 
спід – помастили чорним. Просохло, та й бурян такий, 
шо, казати, біленько цвіте, забула, як він вже називаїця, 

в общім, то в нас казали, шо цяпочки на то дерево. Ска-
зати, воно застигає, та й такигой букетик – похльопаїм 
по припічку білим, білим, крейдою. Чорним попід спід, 
це шоб виднося було. [Це своєрідний орнамент роби-
ли?] Да, такий орламент. [Чи випалювали тут колись на 
сволоках хрести?] Нє-е. Це в Молдавії – там хрести па-
лят. Я в Молдавії там не раз була, там фіна моя [повін-
чана респонденткою як весільною нанашкою жінка]. 
То хрестят дитину, то це треба, шоб нанашки засвітили 
свічку, і тако на сволоках тою свічкою наохрест треба 
хрест зробити. І так, шоб той хрест стояв там до року 
дитині у хаті. І стеля біла, сволоки, всьо, а треба хрест 
зробити, це ше я повню. Так на Молдавії.

с. Улянівка
Записав В. Іванчишен 17 серпня 2018 р. 

 у с. Улянівка Ямпільського р-ну Вінницької обл.  
від Заздіка Миколи Гавриловича, 1939 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як раніше орієнтували хати від-
носно вулиці?] Хоче сюди до вулиці, а хоче тако [пер-
пендикулярно до неї]. [Чи вибирали під хату спеціаль-
не місце?] Це він уже на своє, як йому вигодно. Він собі 
сам, там не було ніякого рахітєктора [архітектора]. От, 
тут я кладу хату і всьо. [Ви ставили хату на старому 
місці?] Нє, на новім. Туди хата була дальше. [Скільки 
кімнат було зазвичай у старих хатах?] Ну, в основному, 
проект – така, як оце, шо «на дві половині». Дві комнаті. 
Велика і мала всьо. [Чи були сіни між ними?] Сіни ще. 
Карідорчик такий, шо і в ту половину, і в ту є вход. Ка-
рідорчик і дві комнаті. [Що таке «ванькір»?] Ванькір – 
це де [вглиб сіней] комин вимуровується. Сіни і вань-
кір, направо «велика хата», налєво – мала. А ванькір, де 
комин, і де той дим виходи, то, казали, то й «ванькір». 
[Скільки вікон робили в хаті?] Тако по двоє, «мала хата» 
і велика – по дві вікні. Ондо [на фото] – то стара хата, 
отакого тіпа. [Чи робили ззаду маленьке віконечко у 
хаті?] Є  й маленьке робили. В  основному, то піч там. 
Та й шо на п’єцу грітись, діти, шоб трошки їм було ви-
днося. Навпроти цяво хатина ше при царові строїлась, 
там піч і таке от віконечко мале. А це мале [запічне] ві-
конечко в кажні хаті було, може, де більше було. Стіни. 
[Хто будував стару хату на Вашому дворі?] Мій батько 
клав, це вже я ціво построїв. Батькову я розібрав. [Як 
відбувався процес будівництва хати?] Роблять заміс 
десь над річкою, поливають землю, завозять соломи, 
приводять коней, зо дві пари. І ті коні ходять з час, зо 
два в тім замісі, і підкидають соломи. Потому робили 
такі лампачі. І така коробка деревляна. І то болото до-
бре вимісять, і в ту коробку, й вивернув-вивернув так 
десь над річкою. А були ше такі, шо вдома робили цей 
заміс. Закопували такі стовби на стіну і обшивали до-
сками, з їдного боку і з другого. Тото ше луче було, як 
лампачі. Бо просували, закидали-закидали у ті доски. 
Бо лампач – він ше може і просвітлювати тамо. А то ше 
луче – бо так забив, і досками обшивали. [Які роботи 
виконували після власне зведення стін?] Вигнали сті-
ни, а потому приводять мастєрів. Та й чи щикатурив, 
чи баби глинкою перше. Бо зараз цемент то всьо. [Як 
жінки мастили хату?] Розводили глину із половою і мі-
сили тако ногами. Клака збирається – 10 чоловік чи 15. 
[Тільки жінки чи з чоловіками?] І чоловіки, і жінки. Бо 
жінки мастити, а чоловіки набирають глини у відра, та 
й підносять. Та й це привезе машину, примерно, глини. 
А таку хату – та й тре’ машину. Та й ондо розколотюють 
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прямо на подвір’ї. Та й всі рукави закачують, та й зо два 
часа добрих місять. А потому носять жінкам, вони ма-
ють такі досички, тай ляп-ляп, та й тою досочкою, ну, 
так, як би щикатурать. Старалися люди на це діло кла-
ку таку збирати. [Кликали на клаку?] А шо ж, кликали! 
Сходились люди. [Улянівка ж невелика, якщо жило тут 
30 людей, то скільки на клаку приходило?] Кого позвеш, 
то й приходив. Ну, якшо хату строїти, робили заміс та 
й місили кіньми, а потому люди сходились та й брали 
то болото собі руками. Та й зробили обшивку [стін] 
з того й з того боку. Вже виносили та й заліплювали. 
А якшо лампачі, то десь на полі тако над річкою, та й 
потому кіньми звозили. Та й тоже мурували. [Скільки 
часу висушували лампачі?] Висохали вони, постоять зо 
три дні. А потом їх начинають складати їден на друго-
го, шо б він ше висох луче. Його складали тако у ряд-
ки. Стеля. [Яку роботу далі виконують?] Обізатєльно 
сволоки, крокви. [Де брали сволоки? Чи попередньо 
заготовляли?] Тре’ заготовити. В  основному  – сосна і 
йолка. [Скільки сволоків було у хаті?] Ну, 12, а  вже в 
цій я поклав 24, у два рази більше. Бо ця в мене хата 
9 на 11 [метрів ширини та довжини], а там була 6 на 12. 
То там було 12 сволоків. А такі сволоки через усю хату. 
Сволок клали через метр на стіні. [Сволок клали су-
хим чи щойно зрізаним?] Сухі заготовляли. [До лісу 
ходили за сволоками?] Тут у нас не було таких лісів. 
А  із Закарпаття привозили сплавом. Там лісів багато. 
[По Дністру сплавляли?] Да. Та й стояли, в основному, 
в Ямполі, вони розружались, та й було разного сорту. 
Разне дерево брали. [Як закріплювали сволоки на сті-
ні?] Зробили стіну. Потому по стіні пускають платву 
таку, з 10 см, обрізна платва по тій стіні. А потому на 
нюю сволок. Дах. А вже від сволока крокви, шоб верх 
був. А по кроквах лати. І вже там накриєш чи бляхою, 
чи шифером. [З  якого дерева були крокви?] Всьо со-
сна або йолка. І лати – тоже сосна. [З метою полегшити 
конструкцію?] Ну, таке дерево було. В основному, дуб – 
він дороще стояв. А це дешевше, більше з цего робили. 
А дуб – він ішов на бочки. Він у ціні вищий був. [Чи 
сіяли на городі жито для покрівлі?] В  основному, усі 
пушті. Бо це накрити хлів. Тоді ж не було ні шиферу, 
бляхи, але в основному накриття було соломою. То це 
на каждім городі воно було. [Чи можете описати, як 
накривали хату соломою?] Привозять солому, роблять 
чисте подвір’я, скропив, замів, шоб то жито було чис-
те, як будеш його молотити. Та й той сніп розв’язуєш, 
стелиш на два, на три пальці. А були такі ціпи, тако в 
руках тим ціпом бах-бах  – пройшовся, а  потому пе-
ретрусив. Та й ту соломку докупи. Та й з них робили 
такі снопки. Та й на стріху цим, шо зжато, поклав та й 
прив’язав їден-другий. [Чим прив’язували?] Тою самою 
соломою. Перевесло таке робили. Так, як сніп на полі, 
таке саме й то на стріху перевесло поклав і прив’язав. 
[Як зробити перевесло?] Ну, зо 20 штук [стеблин], і в 
їдну руку береш, і в другу руку. Тако склав у руки, та 
й замотав-замотав, воно получається з на метр. Та й 
тоді узяв зо два пучки цеї соломи, докупи склав. І лати з 
любого дерева. Бо під шифер то треба різані, а то тако, 
всьо равно, прибив до тих крокв та й тим перевеслом 
прив’язав. У стріху, в основному, треба лиш з того око-
лоту, випустити таку. А потом [для решти даху] можна 
і разну солому. [Що таке «околот»?] Вимолочена із сно-
па солома. Це «околіт» називався. Та якшо хватало, але 
ж воно не хватало, примерно, цего околоту. Бо це на-
крити хату – пушті гектар тре’ мати. А він клав [жита] 

10 соток чи 15. Та й стріху, в основному, випускали так, 
а  потому разною соломою. [Як підрівнювали стріху?] 
Кладе тако, та й рукою підбиває. [Чи вирівнювали вни-
зу солому даху?] Внизу, в основному, поклав і підбив, 
чи досочка така була. [Чи встановлювали кам’яні ко-
мини на солом’яному даху?] Ставили, коли мурували 
комин вже у хаті. А робили лампачик, а потому заказу-
вали з каміня і ставили собі. [Скільки часу солом’яна 
покрівля могла простояти?] Якшо добре, уся около-
том – 50 год стояла і не текла. 50 год – якшо така груба 
кладка, накрив. [Дах покривати міг кожний господар 
чи наймали майстрів?] Це в селі кажний третий міг 
робити у то время. [Чим ще покривали дахи?] Таківо 
[деревини до 15 см в діаметрі] люди брали та й драни-
цею після соломи, начали крити драничкою. Ти й тако 
[вертикально] кололи ту йолку, такі куски, з на палець, 
тонші такі доски, та й «драниця» називалась. А дерева 
[везли] звідти з Закарпаття сюди сплавом. Інтер’єр. 
Каждий рік хата білувалась. Розводять вапно, і вже на-
чинають. Грубка десь є в хаті. Начинають у грубці ви-
бирати сажу, юхти ті розбирають. Бо за рік, та й забива-
ється. Ти й кажен рік тре’ чистити. Потом беруться хату 
білувати. [Чи розписували стіни в хаті?] Нє, вибілять. 
І кілімки вручну робили. Тримали вівці, ти й стригли ті 
вівці, та й робили шерстяні кілімки. На базарі купи та 
й повішає собі десь на стіну. Попри постиль прибивали 
вереточку. Ткали тоже з прадіва. Такі вереточки роби-
ли і ото постиль, коло неї вереточка.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які госпо-
дарські будівлі були у дворі?] Коло каждої хати погріб. 
Та й це квасанина чи вино у бочках у погрібі, карто-
шка там, закрутка. Бо перше цих холодільніків не 
було. Ти й там у погрібі і капусту квасить, і помідори, 
і  бочку вина зробив. [Чи були будівлі, де хата і хлів 
для худоби під одним дахом?] У нас цего не було. У нас 
була хата, а хлів для худоби отдєльно. Я такого не ба-
чив. [Де будували хлів, курник?] На подвір’ї коло хати. 
Я построїв хату отут, а сарай навпроти. А як батько 
строїв хату, то хата була, де та башня, далі від вулиці, 
на городі у мене, а хлів тут був – на місці сучасної хати. 
Це хто як хтів, так і строїв. [Колись хліви з глини буду-
вали, а зараз із каменю?] Тоді, в основному, з лампача, 
бо зібрав клаку, наробив лампачів. А камінь дорогий. 
А то зібрав людий, 20–30 душ, зробив зо два заміси. Зо 
два дні люди поробили, наробили лампачів.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Чи сипали зерно і гроші на кутках фундаменту?] 
Кидали гроші, сипали зерно баби. Це тьоща робила. 
Я привів мулярів, то всьо, а вона давала якісь гроші, 
шоб клали під каждий угол. Було це діло, шоб щастя 
було в хаті, шоб хата була щаслива.

с. Цекинівка
Записав О. Головко 18 серпня 2013 р.  

у с. Цекинівка Ямпільського р-ну Вінницької обл. 
 від Рачковської Євфросинії Афанасіївни, 1927 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [У  вас тут будували будинки на 
фундаментах?] Канєшно. Це в старину ни будували. 
Я знаю, шо дідова [хата без фундаменту], а мамина – 
у [19]25-му році строїлась, де брат зараз вже сидить, 
то вони вже строїли на фундаменті. А в діда – то на 
землі, так тоді мода була. І шо ти думаїш, вони дурні 
були?! Вони були розумніщі, бо цей фундамент – аж 
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три сходінки, а мені і дві вже ондо тяжко [подолати]. 
І  вона [хата] тепліща на землі, як на оцигох осьдо 
фундаментах. Стіни. [У  Вас хата збудована з каме-
ня?] З камня. В мене хата з каменя. [З якого?] У мене – 
з вапняка. З вапняка хата, а сарай – з крейди. Вапняк – 
такий рипатий камінь. [З глини теж люди будували?] 
З  цегли  – да, цеглу робили. Осьдо, в  сусіда з цегли. 
Тая хата [іншого сусіда] – з цементу робляна, у мого 
сина  – з  кирпіча хата. А  осьдо хата  – це городжена, 
тут жили куркулі, і вони зробили на фундаменті, а це 
вже обклали її, шоб вона не сідала. А большінство із 
цегли роблят. [Цегла саморобна?] Саморобні кирпі-
чі, 25×15 [сантиметрів]. [У вас їх називають «цегла»?] 
Да, цегла. [Часто, наприклад, «саман» називають]. А в 
нас «цегла» казали. [Там глина із соломою?] У нас не 
глина, у  нас чорна земля. У  землі замісили, викопа-
ли, скопали тако. І  стелю з цего вклали, тоже з цего 
[земляно-солом’яного замісу] прямо стелю бо́тами 
вкладали, тоже з землі. [Якщо кам’яні стіни зводили, 
то наймали майстрів?] Мулярів наймали, мулярів. Али 
такі були мулярі – не дуже, Володя [чоловік] два рази 
валив, а потом вже вони поклали вікна, уже замуру-
вали, а він завалив, знов замурували – знов завалив. 
Поклав їм лінейкою, показав, як мурувати. А віранду 
він [чоловік] сам робив, цю дугу – це всьо сам робив. 
Він сам зробив три столи, да, в хаті, в віранді і в «ве-
ликій хаті», в залі, три столи. Поли сам настелив в ха-
тах, в мене кругом поли, і в кухні він вікна сам зробив, 
двері він сам зробив, у віранді пол сам поклав. А вікна 
мені зробив брат, він робив столяром в Сороках [міс-
то у Молдові], і ці вікна зробив. Канєшно, тепер іна-
чі вікна роблять, а тоді ше робили такіго. Стеля. [Як 
стелю робили, то клаку збирали?] Стелю робили кла-
ками. Тоді люди ходили на клаку. Як поклали стелю, 
то в нас тут був один чоловік, шо мав шестеро дітей, 
діти були взрослі, і він з цими дітьми нам клав стелю. 
Ми заплатили йому тоді сто дваціть рублів. І він за два 
дні її уклав. І відси вона гладка була тоже. Така гладка, 

шо клали звідси спід, а звідси клали боци, знов кла-
ли диль і знов клали боци, і знов боци, і кругом була 
гладенька. І то ми лиш тако тоненько піддряпали, під-
гладили, і  всьо. [Старі хати зі сволоками всередині 
були?] А в мене сволок на горіщі. А то клали всередині 
тоді, в старину. А ми поклали, в мене сволок навздовж 
хати, від цего кінця до того, на горіщі. І потом ці, як 
їх називають, мачаки́ [вкладали]. Каждий мачак до 
сволока заверчений, покладжений жилізний прент, 
гайка жилізна, і  затягнуто воно, шоб ни вигиналася 
стеля. Девіть мачаків тако. [Це такі поперечні балки?] 
Да. І потом сюдиго вже, считати, на стіні тоже клали 
балку – то це считаїця одинаціть [мачаків].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Вам розповідали, як в давнину вибирали 
місце під хату?] Я знаю, шо як я робила осьдо це місце, 
вже весною в [19]56-му, то ми викопали фундамент. 
Мама сипала на чотирьох вуглах жито, поклала по 
свічці і запалила. То свічка горіла. Як свічка згорає до 
кінця – то довго будеш жити, а як не згорає – то значіт, 
[недовго проживеш]. Мій чоловік прожив восімдесят 
один рік, а я вже восімдесят шість. І якшо то жито роз-
порпаїця, і в якім вуглі – то значіт, з цеї сторони будут 
в тебе враги, будут порпати ту дюру в твоїм житті. А в 
мене не було такого. Це значіт, якшо за ніч не розпор-
пают – значіт, буде всьо харашо. Входини. [Коли збу-
дували хату, як входини святкували?] Робили новосє-
льє у [19]58-му році, второго мая. Попросили родину, 
поклали столи в хаті, у тій і цій половині. І тут мала 
комната, а тут велика. То тут не вміщалися, поклали 
ше тут. Музику найняли. Музика грала. Зробили но-
восєльє. А в хату ми забралися осінню, шо даже сиро 
було, али так мусили зимувати. [Перш ніж перейшли 
у хату, кота впускали переночувати?] Кота пускали, 
да-да. Обізатєльно. Це така була мода. А ми відкрили 
двері – а він стоїть у дверях. Али [міжкімнатні] двері 
всі були відкриті, він ходив, куди хтів.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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ГОРОХІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Борочиче
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1971 р. у с. Борочиче  
Горохівського р-ну Волинської обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Миколаївська дерев’яна 
церква 1757  року розташована на відкритій рівній 
місцевості відокремлено від сільської забудови. Вона 
оточена старими деревами, які послуговують зеленою 
оправою для цього класичного взірця українського 
тризрубного храму XVII-XVIIІ  ст. Первісну основу 
структури церкви складають четверики стін нави та 
бабинця і також шестерик вівтаря, що переходять у 
восьмигранні підбанники та завершуються 8-гран-
ними наметовими верхами з декоративними маків-
ками. Характерна риса храму – його приземкуватість 
та контрастне співвідношення висот центрального 
зрубу та зрубів бабинця й вівтаря, які вдвічі нижчі 
за наву. Площа нави майже в півтора раза більша від 
площі бабинця. Об’єднавчим елементом трьох частин 
церкви в цілісну композицію є піддашшя на кронш-
тейнах, влаштоване на нижньому рівні вікон стінових 
зрубів. Зовні стіни вертикально ошальовані. У другій 
половині ХІХ ст. до первісної основи храму були до-
будовані тамбур біля бабинця з заходу та ризниця до 
апсиди з півночі. Дахи прибудов – напіввальмові.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Кутрів
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1971 р. у с. Кутрів  
Горохівського р-ну Волинської обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Георгіївська церква 
1761  року. Церковне подвір’я займає видовжену ді-
лянку на підвищеному березі річки Стир, яка огинає 
територію з південного та західного боку, а  з пів-
ночі межа пролягає вздовж сільської вулиці, звідки 
в огорожі влаштовано вхід на подвір’я. Храм роз-
ташовано у південно-західній частині ділянки. На 
північний захід від неї стояла дзвіниця. У східному 
напрямі збереглося декілька давніх поховань, а  ще 
далі міститься будинок попа. Храм датують за напи-
сом, вирізьбленим на вхідному одвірку. Георгіївська 
церква – це тризрубна, одноверха споруда зі стінами 
однакової висоти, які стоять на низькому підмурів-
ку та дубових підвалинах. Зруби – квадратні в плані, 
із залишками по кутах. Внутрішні розміри бабинця 
й вівтаря – 4,3×4,3 м, нави – 6,5×6,5 м, загальна до-
вжина храму – близько 15 м. Четверик стін нави має 
просторове розкриття у восьмерик масивного під-
банника, перекритого 8-гранною банею з невеликою 
маківкою. У решті приміщень – дощані стелі. Зовні 
церква оточена опасанням на кронштейнах, утворе-
них випусками зрубин. Нижня частина стін захище-
на звисами цього опасання, тому вона залишена у 
відкритому зрубі, лише побілена. Стіни над опасан-

Миколаївська церква. 1757 р.  
Південний фасад. с. Борочиче  

Горохівського р-ну Волинської обл.  
1971 р. Обмір З. Гудченко

Георгіївська церква. 1761 р.  
с. Кутрів Горохівського р-ну Волинської обл.  

1971 р. Світлина З. Гудченко
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ням ошальовані вертикально дошками. Дахи – дво-
схилі з трикутними фронтонами на торцевих фаса-
дах, криті листовим залізом. Первісне, мабуть, ґонто-
ве покриття не збереглося. Церква освітлюється різ-
ною кількістю вікон з півдня й півночі. Більше їх на 
південному фасаді: два на стіні нави, по одному – на 
стінах бабинця та вівтарної частини, на північному 
фасаді – по одному вікну на стінах бабинця й нави. 
Підбанник має по одному вікну на південній та пів-
нічній гранях. Розміри вікон неоднакові: в наві на 15, 
в бабинці й вівтарі – на 8, в підбаннику – на 6 ши-
бок. Під час ремонтів ХІХ  ст. у храмі була переро-
блена баня, з заходу прибудований притвор, обшиті 
дошками зовнішні стіни вище опасання, на гребенях 
даху з’явилися мініатюрні маківки на довгих шиях. 
Однак збереглася первісна архаїчна структура во-
линського храму – приземкуватих пропорцій з ціліс-
ною, мало розчленованою композицією. Георгіївська 
церква дуже вдало вписана в природний ландшафт 
і грає велику роль в панорамі села з протилежного 
берега річки.

ІВАНИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Низкиничі
Записав М. Бех 27 квітня 2018 р. 

 у с. Низкиничі Іваничівського р-ну Волинської обл.  
від Василюк Віри Андріївни, 1936 р. н.,  

у 1953 р. переїхала із с. Гряди Іваничівського р-ну

ЖИТЛО Дах. Пришла я в пидисят трейтьому році сюда 
в Нискиничі. Була хата – менша, менша, стара та крита 
соломою, і воно стало текти. Ну, давай купити шось, 
хату перекрити купити. Ну, так подумали-подумали 
вони [батьки чоловіка], я так ше не камандувала, так 
мене нехто не питав, тико вже свекруха пришла – да 
й і вже давай складаца на той шифер: «Ну, ти ж маєш 
там, там тобі перепили шось трохи?». Кажу: «То шось 
там перепили трошки». Давай то всьо докупи, всьо по 
тим-во. Ну, й дала я, скільки не пам’ятаю, чи сто чи 
сто десеть рубів, ну, було, не було багато. Тодє ж не 
було таких перепоєв, нечого. І ми тодє купили шифе-
ру. Купили шиферу: «Шифером не перекриваємо, вже 
давай перезімуєм ше так-о, а навесні будем...». Подла-
дили там теє соломою. Стіни. [Інформація про будів-
ництво молодою сім’єю власної хати]. І тоді, значить, 
вже так будем збирати на те, на [нову] хату. Чоловік 
пішов робити шофером на погрущика, тоже, Ви зна-
єте, та [заробляв] небагато, але всьо докупи, пити – не 
пив, не тратив, і  то так потрошки-потрошки. А  све-
кор  – то, правда, нема шо казати, бо ше свекор був 
подвожчиком на фермі коло свиней. Свекор їде на те, 
в гай, їх трох було – отой сусід і ше там наш родич на 
другій вулиці. Хати разом. Вже в трох їздили, ото вони 
поназвозили дерева того. Такий майстер був Гонько, 
шо всім робив, і кожному робить, і каже: «А тобі най-
луче зробив. А тобі найлуче зробив, кожному другому 
робить  – тобі найлуче». Всім найлуче, робив добре. 
Файний такий був, невеличкий, а так сігарета, за вухо 
заложить і співає. Файний був чоловік. І так то поста-
вили, знаєте, і  було потрошки, було всьо потрошки. 
[Матеріалом стін було] дерево, а потим цеглою обло-
жили, дерев’яну обложили цеглою – та й так. Так було 

добре, робили, в сім’ї було спокійно всьо, всьо добре, 
всі робили потрошки, батьки пока ше були молодші. 
А  то старіші, то вже так не давали ради, побили ше 
коні були, був свекор сторожом на конюшні. О, і кінь 
десь вдарив то в ногу, побив, ше так довго в лікарні 
був всьо. Тримали по дві корови, бо пасти було де, 
тримали й по дві корови і так обходились. А головне, 
велике діло, шо город тако в нас якраз під боком, шо 
банку молока й на базар, то дешеве воно платило-
ся, але там, то була копійка дорогая, то була дорогая 
копейка. А  заре, хто має силу, я, наприклад, не маю 
сили корову тримати. [Скільки років будували хату?] 
В шійсят першому році вже родився той старший син, 
в  шейсят першому вже ми були в новій хаті. [Стара 
хата так само стояла?] Так само стояла. [Де ви жили, 
коли будували нову хату?] А  шо, жили в такій хаті. 
А потім жили – така кухонька була літня, таке літня 
кухонька. А вже як тута поставили так, то спали, лі-
том тут спали на пудлозі, тепло було, і так перебива-
лися. Бо той менший [син] родився в шійсят п’ятому 
році, а тоді робив свекор тоже подвощиком отим-о, то 
я ше сьогодні привезла три ґари картофлі для свиней, 
поїхали в гай, значить, за деревиною, а на другий день 
пішла в роддом за тим старшим хлопцем. Але, слава 
Богу, всьо було добре. І так всі потрошки-потрошки, 
всьо єдним словом, всьо добре.

КАМІНЬ‑КАШИРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Видерта
Записав Г. Кошіль 11 липня 2013 р.  

у с. Видерта Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  
від Привиденець Олександри Радіонівни, 1932 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Коли Ви збудували хату?] Свою 
першую десь, пе’но, посля [19]50-го, десь тако в 
[19]55-му, в [19]56-му. [Хати ставили до дороги, упо-
перек чи вздовж?] Ни по дорози, а  тако  – попирок. 
[Високу робили хату?] Ні, тако – два дваціть [2,2 м]. 
То ж люди всякі робили, і два підісят, і  три. А нашо 
вона висока? То ж її і ни нагриїш. [Які розміри хати 
були?] То ж я Вам кажу, у нас шисть [метрів довжи-
ни власне «хата»] була, а сєво – то пристроїли. А були 
сіни і комора, то [довжина] 8  чи 9  метрув. [Скільки 
комнат було?] Були сіни і комора окремо, а  там був 
зал, спальня, тут прихожа і кухня. Підвалини. [Хату 
на підвалинах будували?] На тих штимпалєх, на дубо-
вих колитках. Пудвали дубови. А потом вже мий хазя-
їн наробив такєх пустаків, то вже сам попудкладав пуд 
хату, пуд пудошви. А вже на сюю [хату на фундаменті], 
вже як доставлєли, то зразу заливали циминт. Стіни. 
[Скільки вінців було у висоту?] То ж смотря, яке де-
риво, як широкє – то 7 чи 8 диривин і всьо, а ше чопа. 
Вже та диривина гєт вильотна, звєзуїться все тею ди-
ривиною. Попирок чопа кладеться і вздовж. Вже вона 
прикружується до стини тими диблями, а  то вона 
зветься «чопа». Як довга стина, то ставні ставляли. 
[«Ставні» ставили тільки між хатою і сіньми?] Ну, де 
хата кончилася, то поставили ставнє. [Влада впливала 
на будівництво?] Тоді ничого, строїтися давали, тико 
ни було з чого строїтися. Бо ж ни було ліса ни купити, 
ниде ни мона було. Все по блату, все їздили крали. Пої-
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дут, привизут кавалкув зо штири, аво в сусідки стоєла 
колешня така, і туди скідали, і на тиво стульці клали 
ту колодку і вручну ризали. А в комору до її складали 
те дериво. То стройка була та мучана. То типер, шо ж 
ми достроювали, то укупили дерива, никого ни боїся, 
бизпечною. Дах. [Хату крили чим?] Зразу чирипицию, 
робили таку чирипицю з циминту. А посля шифиром 
пирикрили.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Двори роби-
ли перед хатою чи за нею?] За хатою. Де ти зробиш 
пирид хатою? [Так і називали – двір?] Двир, загородь, 
пиддварок. [Хліви де будували?] Ззаду хати. [Крім хлі-
вів, ще що будували?] Шо треба, те і пристроювали: 
гаражи, свининця. [Садок де був?] Садки – то пирид 
хатою, а так, то де попадає, де є місци кругом хати. Во-
рота. [Ворота були?] Нє, брамки. Так, як то типерика. 
Високих ворот ни було. Так як я колись їздила в Хер-
сон, то там тиїво два метри брами, в нас нима такєх. 
[З чого ворота робили?] З дерива, з досок. Огорожа. 
[Огорожа з чого була?] Були штихети, а типер вже по-
городили циминтом, блєхою городять. [Городите тіль-
ки від дороги чи й від сусідів?] Ні, кругом обгороджу-
ємо, каждий сибе обгороджує, свою ділянку. [На двох 
ділите спільну огорожу із сусідом?] Нє, хто як хочи. 
От, у нас тут сусід, то вин сам загородив.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [На млинищах, на пожарищах хати ста-
вили чи ні?] Ні, ни ставили, бо ни полагаїця на тому 
місци ставити, раз уже пройшов пожар. [Намагалися, 
щоб вікна виходили до сонця, до дороги або ж у двір?] 
А вікнами до сонця ставляли. Али то вже як кому ви-
ходить, али більш старалися до сонця. Народні уяв-
лення. [Яке дерево брали на хату?] Сосну. [Осику не 
брали?] Ні, осику на хату ни брали. [Вільху?] Вуль-
шину  – ні. Тико на хлива хіба брали, а  на хату  – ні. 
[Дерево, у яке вдарила блискавка, у будівництві вико-
ристовували?] А-а-а, то того вже ні. Або як де виви-
рни, то того вже ни брали на хату. Бо то вже зле його 
вивирнуло. «Вивиротнів» ни брали на хату, то вже 
ризали на дрова і топили в груби, в пичі. Закладини. 
[Коли починають будувати хату?] В сериду і п’ятницю 
все пичинають будувати. В  пониділок ни ставляли, 
у  вувторок ни можна, в  сериду і в п’ятницю все по-
чинають. А хто його знає, воно ниде ни написано, а то 
вже так сирид людий пушло. [Майстрів наймали чи 
самі будували?] Наймали майстрив. [Дивились на те, 
який був місяць?] Як нима місяця на небі, то ни ста-
вили. Все казали: «Межи нима, місяця...». Ставили на 
всякій [місяць за фазою], коли попадає який, аби був 
місяць. [Під підошви шось клали?] Клали, а  як жи. 
Клали вербу, здається, і гроши, святили водою свячо-
нию. Я ни знаю, аркуш чи клали, ни тємлю. Паску, шо 
роздають у церкві... Робили хрестика на пудошвах, на 
спидній, на верхній, і там клали все і закладали. [Туди, 
в хрестик?] Вербу свячону, копєйкі і аркуш, проскур 
то такєй (на Паску роздається). [Коли закладали хату, 
випивали майстри?] А як жи, али ж то вже заклада-
ють і ставлять дальши. Ставлять, можут повстини 
[півстіни] ще поставити. Входини. [Коли переходили 
в нову хату, освячували її?] Колись ни було батюшок, 
ни давали, то в церкви вичитував молебінь, ну, те, шо 
потрібно, і давав оливку, і вдома вже робили хрестики 
і сами вже святили. Бо ж де ш, ни поїди [священик] 
здилека. [Коли входили в хату, вибирали певні дні?] 

А то якихось днів добирали, аби ни в пист! [Що з со-
бою забирали зі старої хати?] Все забираїмо. Зразу 
ікони повишали на стину, ікони впирод, а тоді все вже 
пириноситься. [Новосілля робили?] Ой, тоді ни роби-
ли, ни було за шо робити. 

Записав Г. Кошіль 11 липня 2013 р.  
у с. Видерта Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  

від Гаталюка Павла

ЖИТЛО [Ви майстер-будівельник, скільки хат за своє 
життя робили?] Сю робив, і ту робив, і ше дві [хати] 
робив далі. І  то було таке, що не вельми було за що 
тим дядькам [господарям оплатити роботу], то вже 
шо-нибуть заплатять мині. Бригадєром я був в 
стройбригаді, 35  років, щитай. Школу строїв, клуба 
строїв. Посля, як став бригадєром, то вже людьом не 
робив хатив, бо ж посля ставив школу. А ше навизли 
матириялу, дали нам 66 чи 65 тисяч [рублів] на школу. 
[Коли Ваша хата була збудована?] В [19]67-му, да. Бо я 
в [19]57-м починав тут строїти, матерял заготовлєти, 
все те. [Збудували повністю в 1967 р.?] Ну-ну. Пирий-
шли дажи в хату вже. [Дали місце, чи тут була батьків-
ська хата?] Була старого хата цяво радом, але все йод-
но дали мисце тут. [Дали місце біля старої?] Біля того. 
То ще ми почті рик сиділи в тий старий хати з жин-
кою, бо вже в мине двоє дитий було, я йшов в армію, 
вже в мине двоє дитий було, а служив аж на Камчатци. 
То приїхав я і зразу став строїти хату. [Наймали май-
стрів чи толокою будували, родичі допомагали?] 
Большинство родичі помагали, і сам, хто тямить, той, 
а ні, то наймає майстра. Я ж кажу, я, во, штири хати 
пудрад зробив. [Хату за рік зводили?] Ну, а  чо ш ні. 
Ми, буває, як втрох, то за тиждинь та й зруба робимо 
деревяного. [Коли з Вами домовлявся господар, то 
підписували щось, чи на словах?] Нє, на словах. Тоді 
на днювку платили три рублі, пять рублів, такево 
було. [Дерев’яні хати роблять ще?] Ну, роблять, то й 
на муровани кладуть. [Матеріал, з  якого будували 
хати, був місцевий чи привозили?] Всяке бувало, 
і  привозили. Більшинство вже возили з Латвії, чорт 
відає, то хати вже робили. То я піду пару день в когось 
пороблю тако деколи, вже не ходив все время, бо ж 
тре мені й на роботи бути. Я  в армії служив, я  мав 
штири тисячи сімсот гроши з армії привіз. А я в звод-
ного був адьютантом. Діти глядів, все те. І мині, піду 
на пірс часовим, а  ми була морська піхота, а  в нас 
стройматиріали получала вся Камчатка на нашим пір-
сі. Та приїдут вночи, нагрузять, мині в кишеню гроши 
натичут, а  я взводному даю, а  його жинка мині на 
книшку, таке всесоюзне требування було, такий па-
пір. То їхав од армії, то 4700 [рублів] я мав гроши, то 
на хату купив ліса. Тут купив. Планування. [Ваша 
хата яких розмірів?] П’ять на сім з половиною [м] биз 
синий, а сіни я вже причипив пузній. [У Вашій хаті ве-
ликі сіни?] Такє сами, як «хата» [власне житлова кім-
ната], бо ше там комирка є тако. А  там ше хлівчик 
пристрояний, тако шось тримати таке. [Веранду, під-
дашок прибудовували?] Нє, а  отамо кухоньку таку 
пристроїв, навєсика зробив, шоб в дощ мо’на було пи-
рийти. [Кухню і навісик прибудували пізніше?] О-о-о, 
вже пузній. [Веранду за хатою коли зробили?] То вже 
пузній зробив, то в мине там разни барахло лижить, 
бо вона в мине довга – на цілу хату і на сіни, на все. 
[Які довжина, висота синової хати, що з «фінського 
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будинку» складена?] А  висота  – десь метр шиїсят, 
метр сорок, там всякі були, наверно. [«Фінський буди-
нок» за розмірами – 6×10 м чи 8×10 м?] Нє, він те – 
9,5×10 [м] чи шо. Підвалини. [Хату ставили на фунда-
менті чи на стовпах?] Покамись таки диривяни колод-
ки ризав, а посля я їх повикидав, бо вже стали гнити. 
То пудложив з цегли таке, там розбивали в нас башню, 
так по штири циглини, по шисть, по вісюм, такими 
кусками пудложив, тиї повикидав [підвалини] дубо-
ви, тиї пудложив. [Не на фундаменті?] Нє, воно та як 
фундаминт, бо ж то теє кірпічне. [Не суцільне?] Нє, 
нє. Фундамент. [Для синової хати уже фундамент 
самі заливали?] Сами. Там вже дубову поклали пу-
дошву, як ми називаєм. В мине, от, який дубака. Його 
мо’на, якби то зара, то начетвиро розризувати, а тоді 
хто там його хтів. Такого привіз дубаку, тож вильот-
ний, гєт на сіни. Стіни. [Коли закладали хату, можна 
було стукати брусами?] Чо ж ні, мо’на. Тож забивали 
шлєгою, бо ж на дибли ставиш, виртиш таки тиї [отво-
ри], палики забиваєш, шоб, ну, дерево мусит 
з’єднуватись. І  тоді вже забиваєш шлєгою, робили 
шлєгу, називали в нас. [«Шлєга» – що це?] Молоток та-
кий здоровий з дерева, бо ж жилізним ямки поробиш. 
А той виликий, вєс має, як поставиш, напримєр, ди-
ривину, є така, шо чуть крива, то тре’ її ше чуть виви-
рнути, то мусиш більш диблюв давати. То вже тоді 
важній забивати навіть. [На кутах як?] Робили «зам-
ка» такого спиціального. [Високі стіни були?] Боль-
шинство – два з половиною [м], ни менш. Бо як вель-
ми високо, то тоже ни вельми добри. [Скільки брусів 
було в стіні?] Думаєш я помню... 6 чи 7. То ж всяке де-
риво, є таке, шо пуд вокна – те й дві диривини, но, а є 
таке, шо треба три чи штири навіть. [Різали дерево на 
пилорамах?] Вручну колись, де там була та пілорама... 
Посля вже була пілорама, али ше я вручну ризав. 
[Різьбленням шось прикрашали?] Нє, то бачиш те, то 
ше сридства були такі. Шо ж, як зароблев по три рублі 
в день, то шо ти... [Двері, вікна різьбленням не при-
крашали?] Нє. З  блєхи поробив таке, тиї бляшичкє, 
а во, видани [подивись] на шалівку, бо те по рамах, те 
й буває зимою тичут. Те й буває зимою, шо вода би-
жить та й по стині, а вже так з блєхи збигає по пудо-
конніку. Він вже зробляний, шоб туди вже вода ни за-
йшла. [«Защиток дерев’яний» – так називаєте його?] 
Защиток дерев’яний. [Обшальовували хату дошками 
одразу?] Тоді зразу, коли забив защитка, зразу пудби-
ваєш і пудшальовуїш. [З 1967 р. хата обшальована сто-
їть?] Так і є. [Сусідам, коли будували хату, спочатку 
ставили зруб, потім шалювали?] Тоже пузній обша-
льовували, бо ж не було срєдствов. [Для чого шалюєте 
стіни?] Бо ж дощі йдут, се-те, тей забиває туди [воло-
га] в дерево, а так воно не те. [З цегли стін не будува-
ли?] То тоді ше ни було срєдствув. Цегли в нас тута ни 
було, а  з Ковля [м.  Ковеля] її повозити  – тото були 
проблєми. [Коли робили ще одну хату  – для сина?] 
О-о-о, вже то давно тожи. [Зруб не хотіли робити?] 
Ну, бо ж то дорошши було вже, ни було матирялу, де 
дустаниш. [Ви придбали сину «фінський будинок», 
скільки він коштував?] Штири десь з чим-то [тисячі 
рублів] в Камини [м. Камінь-Каширському]. [Коли бу-
динок купляли, там були стіни і вікна?] Всьо гет, да, 
і пудлогу давали. [Потім все переробили, чи так само 
залишилось?] Так само, як і ранши зробили, так і сто-
їть. [Будинок з дошок збитий?] З досок, ну, там доски з 
двох сторон, в  сиредині ше є стікловата ілі войлок 

який-во той. Він зразу в щитах був. Щити метр два-
ціть шириною, там плануєш, як їх вшир, вздовш, по 
щитах тих. [До чого ті щити кріпили – до стовпів на 
кутах чи як?] Вони там зробляни, тиї сами щити так, 
що на углах вони кріпляться. Стеля. [Коли закінчува-
ли стіну робити, то зверху бальки клали?] Бальки, ну. 
Пувалу [стелю] ш можна зверху набити, мона й зпуд-
низу пудбивати. Зара б’ют тільки зпуднизу. Дах. [На 
бальках що лежить?] Правила сіво називаються, а тоді 
на їх крокви ставляться. [Правила до бальків диблями 
причеплені?] Ну, то тожи прикручени. [Хату одразу 
крили шифером?] Ні, чирипицею, ни було сридствов, 
ни було звідки. Чирипицю стару дустав, накрив, а по-
тім вже став вже лучче жити, пушов за бригадєра, ста-
ли троха гроши прокидатися, те й воно [перекрив хату 
шифером]. [Дах робили на два схили?] На два, боль-
шинство. [Стріху велику робили, з випуском?] То ше 
ж якими пользуєшся матиріалами. Тоді я пуд чирипи-
цю робив. А його мо’на було чуть вишого робили на 
шифир, та й вже мусив по тому самому набити, шо 
чирипицю робив. [Чому під шифер дах вищим роби-
ли?] Воно трохи як виши, то більш вода стикає, і воно 
шифир ни так портиться. [Дах, крокви, лати для сино-
вої хати йшли в комплекті з «фінським будинком»?] 
Ну, а єк же. Ми міняли, бо там все корочче було, низь-
кого вирха давали, то поміняли на вищого вирха. 
[Можна було поміняти, не заборонено було?] Ні, ни-
чого. [Крили чим такі хати?] Да, сам дустаєш шифир 
тей. [Теж дах на два схили?] Два, два. Система опа-
лення. [Самі робили піч?] Піч я сам робив. Я тут пе-
чей з десіть зробив в силі. [Груби самі робили?] Так, 
так. [Грубами зараз хату опалюєте?] Грубами, дрова-
ми. [Піч коли робили, фундамент заливали?] Ну, а єк 
жи, пуд піч сплошний фундаминт хароший. Бо як 
воно поганий фундаминт, то потріскає піч. [Під піч 
щось клали чи ні?] Нє, з цегли почав та й пашов. [Де в 
хаті робили піч?] Большинство – де получається. Бо ж 
в гєнчого [іншого] дві комнати, а в мине на єдну, і там 
ше раз пиригородяна. І  вже тоді піч миркуїш, шоб і 
добре було і туди, і туди. [До внутрішньої стіни стави-
ли, шоб обидві кімнати обігрівала?] Ну, а єк жи. Вона 
там слабо гріла, большинство – [опалювали] тут кух-
ню, де їсти вариш, бо ше там і плитка була, в те саме 
введяна, в той самий комин. Інтер’єр. [Ікони в хаті є?] 
Є, є. [Рушником прикрашаєте?] Рушником, дочка 
рушника повисит, те й... [Які ікони вішають?] Там є 
всякі, там є чотири сорти.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Як ставили хати на 
садибній ділянці  – вздовж дороги чи впоперек?] Та 
воно, як построїш. Бач, як те – то входи знов, робиш, 
например, виход треба сюди до дороги, а  так вона 
по-колишньому [розташована хата]. Вже більшість до 
дороги стали робити. Трохи дальши від дороги, щоб 
ше якогось тамбурчика чи шо там пристроїти, ну, і ра-
мочку чи шо. [Ваша хата близько до дороги стоїть]. 
Бач, заблизько, то колись так давали. Ни сам шо хотів, 
а мірала сільська рада, намірав тобі – мусиш там ста-
вити. А  воно троха луччи, як вона [хата] від дороги 
дали. [Сільська рада так близько до дороги сказала 
хату будувати, вглиб двору не дозволяли?] Ни дали, 
прийшов, намірав, отак роби і всьо. Ото таке було ко-
лись. Тут-во, в сторону хліва. [Влада впливала, дозво-
ляла будувати високі хати?] Ні, то вже за те ні, то вже, 
бач, шоб в єдну лінію по селі, по дорози, всьо. Али 
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типер вже як хто хоче, так... Типер вже ничо ни ка-
жут. Господарські будівлі. [Хату будували ближче до 
дороги, а двір робили вглиб ділянки? Чи двори роби-
ли між хатою і дорогою?] А нє, від дороги треба, щоб 
було таки чисто, ну, шось винис, щось кинув, таки до 
дороги треба, щоб було акуратно. Мо’на двери робити 
сюди виход, ше якого тамбурчика мо’на було пристро-
їти. [Як ставили хліви?] Вже тоді від хати плануєш, 
шоб проєзд був, то ж не так, як, шоб мона було і гний 
викінути з хлива і мо’на було в’їхати ще трахтором. 
[Садок біля хати де здебільшого садили?] Большин-
ство, в мени ни було місця. В садку, перед хатою, на-
пример, єслі хату дали, поставив від дороги, то мо’на 
ше на квіти зробити якусь тую [ділянку]. [Що було 
ще, крім хліва?] Ничо, осьойво хлів – він довгий. [На 
скільки частин він розділений?] На троє, а кінь чет-
вертий був, на четверо. [Для коня, корови?] Ну, тако 
шось, те й тримаєш. [Клуня була раніше?] Ні, нема і 
не було. Колись же по їх молотили, а  зараз – то вже 
на поли одразу молотять. [З якого матеріалу будували 
хлів?] З цегли, десь вже років три чи штири після хати. 
Вже став теє [колгосп], бо вже мині навизли з між-
колхоза цегли. [Шопа, буда, курятник, голуб’ятник є?] 
Таке все в мине є, али дали туди, я курий тримав ко-
лись, а типер і курий ни тримаю. Літня кухня. [Літню 
кухню прибудували коли?] То десь років шисть чи сім 
назад я сюво пристроїв. То там є плита, можна і їсти 
варити, сє-те, али зара я ничо там. Є в кухни льох, али 
там вода пудишла, то так і ни цей [льох не викорис-
товуємо]. Десь вин там троха більш як метр, навєрно, 
в глибину. А вода була, скілько в колодяци, стилько й 
там. Та вже так і запустив, ничо. А рик чи два, то там 
тримав картошку, все теє... Криниця. [Криниця є?] Ко-
лодязь в мине, а во’, зразу. [Місце для колодязя якось 
вибирали?] Нєа, просто викопав тей. [Вода добра?] 
Хароша. Зара’ ни п’ємо, зара’ з труби напустив, шоб 
ни носити. Огорожа. [Огороджували двори чим?] 
Штихетами, то тим, то сим... Штихетами, зара’ сеткою 
загородив. [Городили від дороги чи від сусідів теж?] 
Від сусідув треба, воно ж так положано, бо як кури чи 
шо лазять, то вже воно якось не вдобно.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Коли на новому місці ставили хату, пи-
тали в людей, чи добре місце, чи погане?] Тож питали 
большинство людий. То ж є, буває низько, та й не ста-
виш, бо то треба зимлі все те. [Якщо погане місце, то 
ставили хату?] То ж буває всяке, вже тогді шукают гєн-
чи [інші місця]. [Яке місце вважають поганим?] В нас є 
такє, шо там строяться, там не строяться, десь є, видно. 
Я знаю... [На токах, на млинищі, на пожарищі, роздо-
ріжжі ставлять хати?] Тоже ни вдобно, ни треба ста-
вити. Тоже на крижовий дорози, як в нас кажут, тожи 
ни можна ставити. [Чому?] Хто його знає, то ж кажуть 
люди. Закладини. [Коли закладали хату, вибирали, у 
яку пору року, у який день?] То вже тиї хазяї дивлять-
ся, в  якє дні там  – чи в старі дні, чи нові. Большин-
ство – середа чи п’ятниця. [В інші дні чому не заклада-
ли?] А хто його знає. [Якщо заклали в інший день?] То 
вже тоді любого днє робиш. [Зранку чи ввечері краще 
було закладати?] Большинство так – зранку закласти. 
[На високосний рік можна було закладати?] Навер-
но, нє, бо шось кажут теє. Навєрно, не закладали. То 
давно пруйшло, бачте, вже я позабував те. [Закладали 
весною, літом, восени?] Большинство – з висни, шоб 

за літо зробити. [На який місяць?] Большинство – ста-
рих днів треба робити. Так стари люди переказували. 
[Під фундамент чи під стовпи шось клали?] Тото зна-
хурство – баби тим кирували. Мині вже дадут капєй-
кі, я вже положу на той вугол. Чи посвятити там тре-
ба було трохи, знаєш, ну, то такий був порадок. Вербу 
на хрестик кладеш, видовбуєш тако ривчики трошки. 
Ну, ривчика тако видовбав в тому [стовпі], і  туди на 
хрестик положив вербу. [Зараз так роблять?] Роблять. 
[Коли заклали, то випивали могорич?] Ну, а єк жи, то 
вже положано на «закладщину». Майстри вже требу-
ют, али й хазяїн знає. Ка’, йдем на «закладщину», то 
знай, шо вже... Буває таке, шо ледь додому прийдиш 
посля «закладщини». Зведення даху. До першої пари 
[кроков] ставиш «квітку». Ну, «квітку» з чогось там – 
з дерива, чи є десь, то смотря якої пори, буває, шо квіт-
ка така настояща. А  посля одорвав, як забиваєш за-
щитки вже. Входини. [Якого дня входили в хату?] Тожи 
пудбирали якось стари дні. [Одразу заходили, чи кота 
пускали, півня?] В мине було навить таке, бо ми сиділи 
радом старого – хата тесьтьова. Я поїхав у колхози по 
сіно в глушу, в мине жинка посварилася з тещию, шось 
там поспорила. Приходю, ше навіть пудлоги ни було, 
али доскі вже були на пудлогу, приїзджию, мої дивчита 
танцюют по хати, поклали як-нибуть тиї доски. О-о-о, 
такє ради дивчита, шо вже в своїй хати. [Що перено-
сили з собою в нову хату?] Шо мали барахло своє, то 
так. [Треба було щось у першу чергу перенести?] Нє, 
ни було ничо такого. [Новосілля празнували?] Нє, ни 
було звидки. Знаєш, тоді так жили, ой! [Коли входили 
в хату, молитву треба було прочитати?] Ну, тото вже 
кличиш там, такий був коло церкви, так як староста 
вроді би, ну, він ни староста, так. То він вже прочитає 
тую [молитву], в нього вже була така книшка спиціаль-
на, прочитає і всьо. [Освячували хату, як входили?] Ну, 
а як же, святили. [Священника запрошували?] Нє, той 
монах, як ми називаєм, прочитав книжкє, постятив те 
й. А є – вже зара’ й попа кличуть. 

Записав Г. Кошіль 11 липня 2013 р.  
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від Гречковського Петра Павловича, 1977 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Намаглися ставити хату вікнами 
до сонця?] Так же воно ставиться, жилі комнати – що 
вони будуть до сонця. Та сторона, де спальня,  – від 
сонця. Кухня щоб тоже була до сонця. [Кімнати як на-
зиваєте?] Там спальня, зал, прихожа, кухня, коридор. 
[Льох, підвал під хатою є?] Льох – да, тільки такий на 
банки в хаті. [У хаті під підлогою?] Так, під підлогою. 
А  так [більший льох]  – в  хліві, просто над землею. 
Стіни. [Ви наймали майстрів чи самі будували?] На-
ймав, бригаду наймав, і  працювали. [Оплата як від-
бувалася?] А вже по закінченню. Наші сільські [май-
стри] зруба роблять, тільки наше діло було накрити і 
наш матеріал. [Деревину самі заготовлювали, у своєму 
лісі?] Да, самі, в [лісі сусіднього села] Ворокомлі. З со-
сни. Йолка, сосна – вона саме те. [З осики брусів не ро-
били?] Осика крутиться, і вона м’ягка, і її чирвак їсть. 
[З  вільхи?] Вільху  – ні. Вільха  – вона крихка, скоро 
зогниє. Ясинь, знову кажуть, він важкий. [Працюва-
ли тільки майстри чи Ви як господар їм допомагали?] 
Як шось треба там допомогти, якого бруса [піднести], 
а так – то вони сами. Там шось так, по дрібницях. [Бу-
дували хату з брусів, а чому у зруб не клали?] Воно так 
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практичніше. Бачте, багато мороки, поки вугла зарізу-
вати. А там всередині паз, а тут палиць, і тіки зганяєш 
брус до бруса. Там в одним бруси іде палиць виріза-
ний, а в другому паз. [Де обробляли брус?] А в нас там 
є ті, шо робили, вони самі і обробляли. Я їм тільки до-
ставив, вони самі обробили, розмірали і план хати, де 
їм на вікна вирізати, де їм на двері вирізати, всьо вони 
вже самі підганяли. [Зруб довше зводити, кажете?] Ну, 
вугла – канєшно, довши. Вже зараз практично і немає 
тих майстрив, шо вміют вугла заризувати. Там же вся-
кі тиї вугла зариж, диблі крутити. А  тут жи ж нима 
диблів, вже тільки в паз, в паз, і пашло. [Як кріпиться 
брус внизу до підошви?] Там так само йде паз, а звер-
ху палиць. Спочатку поставили стовпи по углах, потім 
зверху зробили підошву, і  заганяє брус по цьому, по 
кругу, до вікон, потом дальши двері. Дах. [Двосхилий 
дах?] Да. [Випуск даху за стіну великий робите?] Там 
сантиметрів 40-50, шоб не сильно на стину забивало. 
То майстри вже знают, як воно робиться. [Дах чотири-
схилий не роблять?] В  нас там хату будують, то вже 
роблять чотирьохскатний. [Кращим є дво- чи чоти-
рисхилий дах?] А я знаю, чотирьох[схила] криша до-
рожчи, знов сама потяне більш. Система опалення. 
[Піч у хаті є?] Ні, немає. В літній кухні піч. [Опалюєте 
грубками?] Є грубки і парове [опалення]. [Але груби 
є?] Не одказуємося, то проверяно. Паровим [опален-
ням користуємося] завжди, а грубки – коли холодні-
ше, трошки єкономія газу. Інтер’єр. [Рушники у хаті 
є?] Рушники – канєшно є. На іконах тільки рушники. 
[Килими є в хаті?] Зараз немає такого. Ще дорожки є, 
оті колишні ткані. [Ікони де у хаті висять?] Ну, обично 
в кожній кімнаті. Ну, в спальні то треба, щоб в голо-
вах, в ногах – ні. А в залові – то [ікони] в куточку.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Хату у дворі ставили 
вздовж дороги?] Ні, мабуть, більш на вулицю. Так по-
лучається по размєрах, так ми її і поставили [Ставили 
хату ближче до дороги чи далі?] За старою хатою од-
разу ставили. [Двір робили перед хатою?] Ні, за хатою. 
Перед хатою – то садок, клумби, а так – ні, все туда. 
[Город є?] Да-да, а як же, за хлівом. Господарські бу-
дівлі. Хлів будували пізніше [за хату] трошки. Один 
ранши, другий пізніше. [У хлівах що є?] Корова, ко-
рови, коні, свині, кури. [Клуня є?] Для чого? Там січ-
карня. У нас хто каже «клуня», хто «сільник» кажуть. 
[Чому така назва?] А я знаю?! [Хлів з блоків зведений, 
а  хата з дерева?] Батько тоді, зара вже ліс вирізали, 
лісу такого немає, і не так доступний, як ранше, був. 
Це вже зара блоки – стало простіше. А тоді ще й бло-
ків не було, дорожжи вони навіть були. [Буда для пса, 
курник є?] Ну, а  як же. [Окремий курник?] Окремо, 
з дерева з досок. [В стайні для худоби є жолоби?] Ну, 
а  як же. Ящик  – зимою січку давати, а  літом траву. 
[Для сіна нічого немає?] Я в ящик кидаю. Дехто драби-
ни робить, за рабрину заложує сіно. [Чи освячується 
хлів, як його збудували?] Так, освячується хлів. [Коли 
закладаєте хліва, якісь традиції є?] Так само заложу-
ється, по чуть-чуть там свячоне ложиться по углах. 
[Так само, як і під час закладин хати?] Да. [Садок у 
Вас є якийсь?] Є, ще молодий садок. [Що у Вас у літній 
кухні?] Піч, як шось там треба спикти. Криниця. [Ко-
лодязь маєте?] Нє, у нас скважина. Тут, бачте, низько 
дуже. Огорожа. [Огорожу яку тут роблять?] Як хто, 
по можливості. Хто деревяну, хто... Я планую робити 
жилізну [огорожу] – металопрофіль.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Ну, в мене так получилось, там була стара 
хата, тут [місце] позволяло. [На пожарищі чи на мли-
нищі можна будувати хати?] Ні, напевно. В нас такого 
немає, таких місць немає. Закладини. [Ви будували 
хату в якому році?] Починав будувати в 2007-му, через 
рік ми закінчили. Факт того, що не високосний [рік] 
був, може Вам цікаво. [Чого у високосний рік не хо-
тіли будувати?] Ну, кажуть, не можна закладати і все-
лятися у високосний рік. [Якщо заклали не у високос-
ний, в  високосний рік будувати можна?] Да. А  саму 
«закладщину» [у високосний рік робити] не можна 
було. [В який день закладати потрібно?] На щот цього 
не знаю, мені кажеться, нема різниці. Ну, я знаю, щоб 
не було посту, щоб не в піст. Кажуть, не можна в піст, 
так люди кажуть. [Зранку чи ввечері краще заклада-
ти, не знаєте?] Я тоже такого не знаю. [Що вважають 
закладанням хати?] «Закладщина»  – як підошви за-
кладають, як звінчують нижній брус. Там на кажно-
му углові зарубується хрестик, заложується свячена 
верба, свячоною водою кропиться, і копійки кладуть-
ся. [Свяченою водою кропите самі?] Самі, самі. Свя-
щенник тільки приходить, коли вже побудували хату, 
тоді священник приходить, висвячує. Ну, так старі ро-
блять, так і ми. Я, як хату стару розбирав, підошви ви-
ймав, тоже ше капійки були під підошвою, ше колись 
тиї-во мідяки. [Коли закладали першу «підошву», 
пили могорич?] То само собою. Майстри вже сами. 
Зведення даху. І як крокви поставили, то вже «квітка» 
чіпляється, то теж могорич п’ється. [Самі господарі 
знали чи майстри кажуть про могорич?] І  самі зна-
ли, і майстри. [Майстри, може, щось приказують при 
цьому?] Нє, ну, вже як хлопці вип’ють, то кажуть. Ну, 
так споконвічно було. Входини. [Як входили до хати, 
треба було ікони взяти з собою обов’язково?] Нє, ну, 
то це – само собою. [У першу ніч переночували самі, 
чи кота пускали?] Самі. Через пару днів новосілля, 
а  вже після новосілля покликали батюшку, батюшка 
освятив, і  всьо. [Що несуть гості на новосілля?] Хто 
шо може, більшість – такого, шо треба в хату. [Усі ма-
ють обов’язково прийти з хлібом?] Я знаю, на хрести-
ни йдуть з хлібом, а на новосілля – нє. З подарком та 
й всьо. Народні уявлення. [Чи брали у будову дерево, 
що вивернуте вітром?] Да, нащот хати, якщо з пова-
лу – в нас не брали. [Блискавкою пошкоджене дерево 
використовували?] Ну, тоже кажуть  – не мо’на. Але 
такого ліса ни було. [Чого з повалу не можна?] Бо, як 
кажуть, зла сила той ліс крутить. Може, яке повір’я є, 
чи правда, чи ні, ніхто не знає. [Є якісь предмети-обе-
реги вдома?] Верба, клен є. А нагорі за кроквою зілля 
свячоне, що на Спаса освячується, не на Спаса, а  на 
Маковєя.

Записав Г. Кошіль 11 липня 2013 р.  
у с. Видерта Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  

від Антонюк Уляни Григорівни, 1933 р. н.

ЖИТЛО Планування. Од дороги дві вокні, і тут од вули-
ци дві, штири, а на кухні п’єть. Бо в нас штири комна-
ти. То як у нас кажуть «сіни», а там комора – там бочки 
стоєть з мукою. [Вікнами намагались до сонця будува-
ти?] Ага, на сонци. Сонци виходить на дві вокні. [Яка 
висота хати?] А  я знаю, десь два  [м] сємдисят  [см]. 
[Які розміри хати?] Сім метрув ширина, а дванаціть – 
довжина. [Льох є?] Є, в хати пуд пудлогою. Ну, то ж 
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викопали, як зруба поставили, ше ни було ни печи, 
ничо. То там викопали і залили. Стіни. [Чоловік за-
робив дерево для зрубу хати?] В Латвію їздив тоді і де-
риво заробив, і шихвиру заробив, два роки їздив. І на 
всейку хату дерива заробив, ше й продали, бо ни було 
за шо поставити, і шифиру продали, і дерива продали. 
[Майстрів наймали для будівництва?] Майстри були 
такє, шо в колхози робили цілий тиждинь, а субота їм 
виходний, то вже суботами нам ставляли. Стройбри-
гада була, али вже й голова їм ничо ни казав, то вже 
робили, коли виходний. То робили, щитай, два роки. 
[З майстрами підписували документи чи домовляли-
ся на словах?] Ні, а де ж, то ж то всі свої. Всі з свого 
сила, якби й чужиї, то як би я ни заплатила. От, хлива 
ставляли мині чужиї, то вони за день поставили мині. 
От, штири [майстри], а штири пудсобніки було. Те й за 
день. Інтер’єр. [У хаті є рушники на стінах?] То зара’ 
тико на іконах, вже типер ни вишают, як то колись, по 
цілий хати.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. [Колодязь самі копали?] 
Самі, наймали одного [майстра], та й копав. [Місце 
для колодязя якось вибирали?] Ага, шукали, шоб де 
росла трава, цвите таким розовим. Так казали, шо то 
там добра вода буди. То я набачила, ну, так і добра 
вода. Огорожа. [Чим раніше огорождувалися?] Впи-
род дручками, а  ранчи ше, то ничим, бо ни було за 
що вкупити. То ж хатину якєми-небуть дручечками 
загорожували, шоб корова в город ни входила. А то, 
мабуть, років, пе’но, штири, те й син кажи: «Я загоро-
дю Вам!». Те й купив мині тих-во штихет, то загоро-
див вже.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [На пожарищі, на млинищі ставлять 
хату?] Ставляють, чо ж ні. А  во’, в  нас років три на-
зад поставив хату на тому самому місци, що згорила. 
Закладини. [У  який день закладали хату?] В  сериду. 
А  чого в сериду  – то я ни знаю. То його [чоловіка] 
батько був такий, шо трошки знав, та й вин сказав, 
якого днє, і  шоб місяця ни молодого, шоб хоч тиж-
динь пройшов. Зведення даху. «Квітку» ставили, то 
могорич ставила. Каждий день давала [майстрам] і 
їсти, і пити. Входини. Батько його трохи знав, бо по 
цирквах ходив, то вин і освячував [нашу хату]. А тоді 
ж батюшкам ни мо’на було, партія була. [Як входили 
до нової хати, кота пускали переночувати?] Курку 
пускали пириночувати, пириночувала, випустили, та 
й пашла.

с. Нуйно
Записав Г. Кошіль 9 липня 2013 р.  

у с. Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  
від Савчук Марії Василіївни, 1948 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Якого року Ви будували хату?] 
В [19]76-му ми вже прийшли, а в [19]74-му ми тико-но 
поставили зруба і накрили. [Вибирали місце як?] Ни-
чого ми ни вибирали, просто тут був діда з бабою го-
род, то ми на ньому і поставилися. А на старому міс-
ци ни ставили, бо ж там ше баба жила. Ми у тий хати 
жили, робочи на місци, все на місци. Тут колись хоті-
ли поставити гєнши люди, али дід в Америци був, за-
кони знав, в Москву написав, і сказали, якшо є онукі, 
діти, то нихто ни має права ставити. [Хату розміщу-
вали дверима до вулиці?] Ну, а нашо, шоб ти одкрив 

сіни, і  було видно, шо в тибе робиться в хати... [Які 
розміри Вашої хати?] 6,5×8  [м], а  зара’ вже, мабуть, 
10 [м ширини] туда, а довжина з [пізніше прибудова-
ними] сіньми й коморою, то, мабуть, 15  [м]. І пири-
крили вже по-новому. Пузній, ми в [19]90-му  роци 
вже виранду прибудували, вже зробили. То вже самі 
зробили, вже биз майстрів. Вона з досок, доскі з теї 
сторони і зсиредини. [Як кімнати називаються?] Кух-
ня, зал, спальня, всьо. Прихожа зара зробляна, де сіни 
були, ванна в тий пристройци, по ту сторону. [Кла-
дова була?] Комора в нас називається. Ранчи було дві 
комнати і кухня. Тепер, де була кухня, дві [кімнати], 
і цих дві, і там дві, і прихожа, і кухня, і ванна, і комора, 
і виранда – о Божи мій, [сміється], одинацять кімнат, 
богато. В хати пуд пудлогою два [льохи], а в виранди 
третій. Тиї, шо в хати, то вони з’єднани, просто ма-
ють два входи. [Глибокий цей льох?] Нє, ми ни копа-
ли, в нас тико-но на почви стоїть, бо в нас тут низько, 
аби тико дощу чуть більш пушло, і всьо. [Яка висота 
льоху?] Пе’но, нима метра, 70 сантімитрув, точно, бо 
хату зверху заливали, а  ми ни копали льоха, просто 
на почви. [Що там зберігаєте?] Там ранчи і бураки, 
і бульбу, все сипали туда. Фундамент. [Хату будува-
ли на палях?] Штандарув – ні, то колись штандарами 
звали. Ні, вже ми заливали фундаминт. Стіни. [Для 
будівництва зрубу хати майстрів наймали?] Найма-
ли і платили. Зговорилися, скіко, то ми тико-но за 
«хату» [власне житлову частину] биз синий заплатили 
900 рублів тогди. О, то «хата» 6,5×8 [м ширини і до-
вжини], а сіни з коморою вже другі майстри ставили. 
[Майстри приводили своїх помічників?] Ні, помічни-
ки їм ни треба були. Чотири чоловіки, кожному вугла, 
і кожин на свому [куті працює]. Майстри були з су-
сіднього сила – з Луки. А вже сіни з коморою стави-
ли наши, вже вони були тоді вільні, ни було в них за-
казу. [Майстри не боялися, що їм замало заплатять?] 
Нє-нє, вони й сами вже як розщитуватися, то скідали 
там по дисятци, коли дваціть рублів. [Майстра нама-
галися задобрити?] Чого, нє. Договорилися, за скіко, 
і всьо. Обід наш був, а снідали і вичерали вони вдома. 
Ну, в нас місяць робили вручну, ше ж тоді тих станків 
ни було, тисали, ше ж тоді ни оброблєли ліс. Ото тіко, 
шо дериво поризали на пілорами, пе’но, перший раз в 
колхози поставили пілораму, то поризали бруси, а так 
тисали. І говорили: «Хочиш мати дрова, то стройся». 
[Дерево з місцевого лісу брали чи привозили?] Ні, 
з Рязані. Хазяїн їздив у Рязань і звідти привозив ліс, 
заробляв. Так і хата, зруб  – то з Рязані. В  їх там був 
хороший ліс, ривний. [Чи брали у будівництво дерево, 
у  яке влучила блискавка?] То того дерива ни бируть 
на хату, бо якшо вдарила [блискавка] раз, то може і 
другий... А вже зара’ – то яке попаде [дерево], пооб-
кладают і знадвору, і скризь, а шо всиредини, то вже 
й ни видно, бо звідти пластік, а з відти гіпсокартон... 
Дах. Ну, тут, з  цього [місцевого] ліса  – то бальки, 
крокви. [Майстри, які зруб ставили, вони і накривали 
хату?] Ні, тико-но хата з кроквами, а накривати – то 
вже другі [майстри], опять наймай. Система опален-
ня. Була піч, али викінули вже туда в пристройку, вже 
на тий стороні. А шо ж, биз печи в селі – то не дєло. 
[Грубами опалюєте хату?] Да, три грубки стоїть і на 
дровах. То грубкі зробляни пуд газ. [Де піч стояла за-
звичай?] Обізатільно, заходиш в хату, і шоб по праву 
руку була піч. В мине по праву руку, а чириз дорогу 
вже получаїться наліво. Бо ж вокна вже сюда дивлять-
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ся, бо ж вокнами вже, получаїться, сюда ставили все. 
Інтер’єр. [Тильна сторона хати була без вікон?] Тіки 
там, де кухня, вікно. Зара вже закладають тиї вокна, 
шо колись попроризували, бо нашо їх стико. От у 
нас, скіко там в комнати, можи, чотири з половиною 
метри, то було аж три окні, а буває і штири. А нашо 
вони... [Чи маєте ікони в хаті?] Є ікони. Іконостаса – 
то нима, али в кожний комнати ікони. Ікони – образкє 
є Почаївської Божої Матирі, Миколи є, Тайна Вичера є 
на кухні. Подарили мині на новосєлля образкє. [При-
крашаєте якось ікони?] Ну, як – рушникє повисили, те 
й рушниками вишитими.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Двір розташований 
за хатою?] Ну, то нашо вин мині пирид хатою?! Ко-
лись, то ни так було. Бачите, стара хата – окнами до 
хлівів, шоб злодіїв добри бачити [сміється]. Як ходить 
хтось, то чириз окно добри видно. [Двір  – так і на-
зиваєте?] Двір, ну, а як іще. [Садок перед хатою роз-
міщується?] Перед, за хатою в мене нічого немає. За 
хлівом – город і сінокос, шо хочиш, там. Господарські 
будівлі. [Які господарські будівлі були?] Ми одразу 
з кірпічу [хлів] поставили, а  потом подостраювали, 
а  во’, [решту господарських споруд] з досок. То вже 
звуться шопа для сіна, сільник – то оддєльно вже ро-
блять, а  ми попристроювали, подобавлєли. [На хлів 
закидаєте сіно?] Закідаїмо, то називаїться «гора», на 
гору. [Яку худобу тримаєте?] В нас корови, кінь, сви-
ні, кури. [Для курей окремо будівля?] Ну, а як же, ку-
ратник окремо. [У хліві є жолоб для корови?] Є яшик, 
позагороджували, шоб давати, ходить [корова] так, 
ни на привязи. [Хлів після хати будували?] Чириз два 
роки. А до того тримали корову в старому хліві, вона 
ше й зара’ там стоїть. [Старий хлів коли будували?] 
О-о-о, вже мині 65  [років] буди, а вин, то ше, можи, 
в [19]30-х де строївся. [Літня кухня у Вас є?] Ше нима. 
А во’, літня кухня, тико довисти ше її до толку, – стара 
хата. Криниця. [Криницю як називаєте – колодязь чи 
криниця?] Колодяць. Ой, шо там його викопати, сами. 
Кум приходив, з  хазяїном до обіда викопали, в  нас 
близько вода. Чотири круга пустили і всьо. Огорожа. 
[Двір огороджено штахетом?] Штахетом. Колись – то 
нє, одними жирдьми. А во’, як у нас, погнили жерді, 
забрали, поставили штахет, а зара’ ще руки не дійшли 
до теперішніх заборув. [Зі сторони сусідів відгороди-
лись?] Там – то сусідів нима, там дорога на випас, то 
там просто дротом загороджено, шоб корови ни вла-
зили, те й всьо. [Від сусідів відгороджуються в селі?] 
Нє-а, може, чоловік десять на село буде таких, шо за-
горожується. Як тако город з городом, то межи, буває, 
вставляють, шоб ни займали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Як закладали хату?] То копійки закладали, і мий 
батько казав, шоб найбільше горілки випилося. [Коли 
краще було закладати хату – зранку чи ввечері?] Зран-
ку зроду закладають. І тіко-но в перший день, як за-
кладають, тіко-но заложили перший день, і  всьо, 
більш ничо’ ни роблять. Тико заклали хату, хай там 
і дві години, і три, тико заклали і всьо – за стил. Ше 
на вечур покличуть когось з рідні, шоб прийшли на 
закладини. То вже тоді [наступного дня] приходять і 
ставлять, пока [зруб хати] ни кончать. Ну, найбільш, 
то осінню закладали. Ми нависні закладали. [На який 
місяць?] На старий, обично, закладали, то так добри 
буди, а хто його знає, чи так добри. [В який день за-

звичай закладали?] Ну, більше старалися в п’ятницю, 
як то. В суботу – нє, а в пониділок – то вобше отсут-
ствує. Ну, пониділок  – мужицький день, вівторок, 
читвер, а в суботу – то нє. [Краще в жіночий день за-
кладати, не в чоловічий?] Нє, хата ж – вона. Зведення 
даху. Поставлять крокви, вже всьо  – «квітка». І  ве-
черяють, і  розплачуєшся. [«Квітку» прив’язували?] 
Прив’язували, і зара’ привязують. А во’, в систри син 
ставив, тожи прив’язали «квітку». Поставили – всьо, 
давай за «квітку» могорич. Входини. Входити в нову 
хату з п’ятниці на суботу вже треба. [Кого першим в 
нову хату впускали?] Кота обізатільно, півня – якшо 
зловиш. Кота і півня. Ми кота [впустили], і тоді вже 
самі йшли. Хата освячується. Коли вже пириходиш в 
хату, тоді освячує батюшка. [Не забороняли освячен-
ня хати в 1970-х рр.?] А я шо партійна була?! Хто мині 
міг заборонити. Тоді освячували, хай тайно, в церкви 
батюшка давав такє, як то з бумаги, понаклеювали їх 
на гори [горищі], али воно вже пообдиралося, бо ж 
то сіно клалося. По гори, в чотирьох місцях навхрест. 
Тепер вже ходить по хатах, то вже ставить христи на 
окнах, на дверях. Їх ни видно, то вин, як то миром. 
Ми переходили, то тоді якраз було Сплиннє [Успіння 
Пресвятої Богородиці], якраз попадало, ото й пирихо-
дили, і якраз було новосєліє на 28-ме [серпня]. Якраз 
так попало. [Що треба взяти із собою у нову хату?] 
А шо там, ікони обов’язково треба було взяти з собою, 
котика пустили  – і всьо. Звали родичів. Ну, носять, 
шо на новосілля беруть – кума мені принесла відро і 
чотири тарілки, а в відро вже накладає як то харчів-
ку, як то наносять в сумці, а вона в відро наклала. Хто 
кострулю, работніки мої буфета подарили, такє, шо 
треба в хазяйстві. [Хліб на новосілля брали?] Ну, а як 
же?! А так, шо є вдома, те кладуть: кусок сала, канцер-
ву, салата, бутилку горілки. Носять, з голими руками 
ни йдуть. Вибір місця для криниці. [Як вибирали міс-
це для криниці?] Вату клали пуд миску, та й всє. Як 
намочиця, то значить: там вода блисько. Накривали 
мискою, шоб на її ни дощ, ни роса ни попало, шоб з 
зимлі тягла. [Якщо суха вата, те місце погане?] То зна-
чить, шо вода далеко, то можиш до її і ни докопатися. 
Бо буває таке, шо глина, й глина...

Записав Г. Кошіль 9 липня 2013 р.  
у с. Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  

від Ковальчука Володимира Івановича, 1955 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Вікна Вашої хати на дорогу ви-
ходять?] Да, на сонячну сторону. Там два вікна і з теї 
сторони два вікна – чотири. Але якщо кругла хата, то 
можете ставити скрізь вікна. Сонячна [сторона] – так 
і робилося для того. [Вікна поміняли недавно?] Не-
давно, були дерев’яні, вони покрутили, дири, такє. За-
раз вікна, двери прийшлося поміняти. Холод тянуло. 
Років п’ять поміняли чи більше. [Як розташовували 
вхід до хати?] Мо’на було б і звідси йти, але так не 
практично, з вулиці шоб заходити. Якщо хтось і ро-
бить в нас тепер, якщо і роблять, то від дороги вхід, 
але їм пользуються дуже мало. Завжди внутриним 
входом пользуються. Отут сразу хліви начинаються, 
де більше ходить. В  мене, от, сусідка, там нова хата, 
знаружи зробив вхід, але він їм не буде пользуватись, 
бо є вхід заді. Бо заді ше ходить до свого хазяйства 
треба. [У Вас один вхід до хати чи два?] Один. Колись 
робили більшість два, але їх тепер забивають, заму-
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ровують. Непрактично. Для чого тих два входи?! Ко-
лись робили два. І тут у всіх було по два входи. Це була 
така практика. Тепер вже роблять, більшість, один. Но 
якшо позволяє [можливість другий вхід зробити], 
та він не потрібен. В нас є там дерев’яна хата велика, 
було два входи, там один замурував. [Багато кімнат у 
Вашій хаті?] Чотири. В веранді – тут буде котьол сто-
яти, а  з теї сторони  – там баня. Стіни. [Коли буду-
вали, наймали майстрів?] Нанімав, бо самому тяжко 
було. Були такі, шо й я ходив відробляв, а  були такі 
й, шо за гроши. Вже тоді в нас була бригада вже така, 
шо вже строїли так. А раніше сами строїли. Половина 
чи бильша половина сами строїли. Брали одного хара-
шого мастєра, шоб він вмів вугли вивести. [Найважче 
було вугли вивести?] Тепер вже я сам виведу вугла, 
тоді ше не вмів. І на стройци робив колись. [Заливали 
фундамент, далі цеглою стіни зводили?] Так. [Цеглу 
важко було купити?] Тоді важко. Тоді дуже важко, бо 
то було, врємєна були радянські. Тоді ничо’ не мо’на 
було купить, тоді ничо’ не продавалось. То все було 
по рознарядці, вони повинні були виписати. Тяжко 
було дуже достати, бо бази дуже малозабезпечені. Все 
так, по організаціях, прозьбою... А тепер, шо тепер – 
позвонив, та й привезуть все готове. [Де брали цеглу 
для будівництва?] Ми їздили в Голоби [смт  Ковель-
ського р-ну], там був кирпичний завод. Та й вже був 
кустарний завод, вручну все працювали. Ми там пра-
цювали, я там працював. Три дня працюєш, і виписує 
тоді [цеглу] за те, шо ти працював. Брав п’ятнадцять 
тисяч червоного [кирпича], а  вісім брав [білого]. По 
рознарядці, давали по рознарядці вісім тисяч, на 
Люблінці, і  тими забезпечили. А  червоний [кирпич] 
Володимир-Волинський робив, там тоже було, все на 
стройки пішло, на народне хазяйство. Кірпіч колись, 
же людям не виписували, це тіки так, все на стройки – 
заводи, фабрики строїли. Стройки таки йшли – пере-
робнозавод, маслозавод. Із того кирпича ішло нам. 
[Які стіни Вашої хати?] Середина – кірпіч чирвоний. 
Обкладував білим [кирпичом зовні], червоного біль-
ше не було. Білий лекши було дустати. [В яких роках 
будували?] У вісімісятому [1980 р.]. Вже перейшли в 
вісімісят першому. Щикатурили. Я ше не сам робив. 
Ше спеціаліста нанімав. Щикатурити – то я щикату-
рив, сам щикатуркою занімаюся. І кладку ложив. [Ве-
ранду разом з хатою будували чи пізніше?] Пізніше. 
[Цементними плитками, вихидить, Ви пізніше хату 
обшили?] Да-да. Потім вже обкидали, обробляло-
ся вже розтвором. Викидається крепкий розтвор. То 
розтвором накидаєм, а там кладеця, кладеця різними 
формами, там помазочком вичищаєм, вимиваєм. По-
тім биреш, рижиш собі фігурки, які хочеш, які тобі 
нравяця, так получається. [З  яких матеріалів зараз 
будують?] Тепер стройка з блоків: прийшли, за день 
зложили, на другий день крокви. Дах. [Чи допомагали 
майстрам обробляти дерево для зведення крокв даху?] 
Ризали, помагали. Ризали вручну. Я ше навіть помагав 
ризати. Хлива строїли, то ми з батьком і сусід їздили в 
ліс, вирізав, приїхали з лісу. Такий козлик ставили, де 
ноги дві, ложили деревину туда наверха. Піла, довга 
піла така. Зверху один стоїть і два знизу – три чоловіка 
рижуть ту деревину навпіл. Шнурують і так строють. 
Я помагав. Я його тянув. [Вниз важче було тягнути?] 
Да. Верх тіки піднімали. Він [робітник зверху] стояв, 
направляв тіки. Там ставили наверха розумного риза-
ка, шоп правильно поставив, правильно шоп заклав, 

бо там пілки, бо там зуби дуже великі. Там треба пра-
вильно покласти. Бо як потім заложить, багато як по-
ставить, то мо’на і не потянути. І шоп рівно було. [Як 
вибирали дерево в лісі для будівництва?] Правильно 
вибирався ліс. Ліс був не менше сто років. Різався тіки 
перед повною [фазою Місяця]. Початок повні або пе-
ред повнею два-три дні потрібно різати ліс, тоді він 
самий крепший. Там смола, всьо на місці. Так зложина 
природа. Потрібно різати в повню або перед повньою 
пару днів. Інакше він буде, ну, шведа [шкідник] з’їсть, 
він буде м’якій. А так буде крепкій, ну, там зберігаєть-
ся природня сила. [Різали зимою?] В основному, може 
й літом, але літом він буде чуть-чуть слабший. Смола 
відходить тіки зимою. Тепер ріжуть кожен день. [Коли 
покривали хату бляхою, то іншого майстра наймали?] 
Да, нанімав одного. Нанімав, одному погано, вдвох 
штовхали, вдвох затянули, і наверху я сам всю [бля-
ху] заклепував, стягував всьо сам. [Ви діставали бляху 
десь?] Ну, да. З Латвії привозили. Їх привезла машина. 
От, їде один, привезе машину, [замовлення зроблять] 
чоловік десять, на чоловік десять хватає, шоб кришу 
накрити. [Шифер тоді не можна було дістати?] Мож-
на було. Ну, шифер виписували тоже по разнарядці. 
Давали шифер. Мо’на, в Здолбунов їздили. Позвонила 
тьоща, сказала: «Треба, на, я тобі дам гроши». [Бляхою 
краще покрити, ніж шифером?] Канєшно. Воно і за-
раз краще. Шифер чорніє, шифер так накритий, шо 
задуває сніг, а бляха так ісклепана, вона більш-менш 
не так і дощ, і сніг [пропускає]. Колись не робили, шо 
пльонку чи шо там, як зараз. Зараз роблять пльонку 
під любу кришу. Хай воно там забіжить навіть, все 
равно. Колись не було такого. Система опалення. 
[Газ в хаті є у Вас?] Провели. [Від котла опалюєте чи 
від груби?] Щас пока від груби, тіки газ біля плитки. 
Ше по хаті немає. Ну, думаємо робити. Коли дровами, 
коли газом, коли як. Але грубки ми не викидатимемо. 
Газ  – то така штука, вдруг перекриють, чи ше шось, 
а грубки затопив. А то так, для піддержки, як морози 
великі, газу немає, а так ліс ше є, дрова ше є.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Ви побудувалися на присадибній ділянці 
батьків?] Це їхнє, це одне місце. [Раніше так і намага-
лися будуватися  – на батьківщині?] Тіки на батьків-
щині. Всі будуються на батьківщині. Якщо немає вже 
місця, то тоді вже десь шукають. [Зараз не вибирають 
місце, чи добре буде, чи погане?] Та вже нихто не пи-
тає. [На пожарищах можна хату будувати?] Не можна, 
канєшно. Якщо строять, то рядишком, но не на тому 
місці. Закладини. [Як закладали хату, у кути щось ки-
дали?] Ну, кидали копійки, кидали. Копійки – то я ки-
дав. Ну, ше, може, хтось має ше якусь магію. То таки 
люди може шось і знають, шо треба кидати. Копійки 
треба кинути, шоб багатство було. Фундамент зало-
жили – збирали сусідів і обов’язково там родичів, ну, 
помагали, помагали. То ж сами заливали, сусіди по-
магали, вельми помагали. Помагали заливати, кірпіч 
носити, розтвор робити, всьо вручну. Колись тих бе-
тономішалок не було, поняття такого навіть не знали, 
шо то за бетономішалка ше в те время. Камінь носили, 
тяжко було. [Чи ставили могорич для робітників після 
закладин хати?] Могорич. Зведення стелі, даху. Кри-
шу зробили, бальки заложили – «вінкова» була. Зно-
ву збирали людей, на столив два, три навіть, чоловік 
п’ятнацять-двадцять сусідів, своїх, всьо – «вінкова».
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Записав Г. Кошіль 9 липня 2013 р.  

у с. Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  
від Сащука Степана Миновича, 1939 р. н.,  

родом із смт Любешів Волинської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  [Інформація 
про околиці смт  Любешів]. Там хуторів було багато 
кругом Любишова. Али ж Ви знаєте, ці всі події, ко-
лективізація – позвозили хутори. Та й село там було 
таке, шо висиляли, шо цілі були села, ну, вони вроді 
були зв’язані з оунівцями, то їх радянська влада ви-
силяла звідти. [Їх ліквідовували у 1950-х рр.?] Да-да, 
після війни. Ну, я  Вам скажу, шо хутори оправдува-
ли себе для ведення сільського господарства. Умови 
ж кращі не придумаєш: тут і поле, тут і сінокос, тут і 
ліс, – все разом було.

ЖИТЛО Планування. [Як у цьому селі вибирали місце 
під забудову?] Справа в тому, що господар не вибирав 
місце під забудову, йому сільська рада казала, де бу-
дувати. [Як розміщували хати відносно вулиці?] Ну, 
в  основному, бачите стару застройку хатів, то вони, 
в  основному, поперек ставилися до дороги, і  вхід в 
хату був з півдня. Ну, хати простенькі були, була за-
гальна більша кімната, кухня, сінци, комора, ну, і там 
відгороджена спальня маленька. Підвалини. [На якій 
основі дерев’яні хати ставили?] На дерев’яних штим-
палях. Підвалини дубові. То вже потім фундамент 
підливали. Під дерев’яну хату, бачте, і  не треба дуже 
фундаменту, так підлили, і все. Стіни. [Яку деревину 
використовували для стін старіших хат?] Сосна, вона 
в нас найпоширеніша. [Чи якесь дерево не можна було 
брати у будову?] Раніше – то були такі уявлення. Але 
вже коли я працював лісником, то вже відводилася ді-
лянка, і хоч бери дериво, хоч не бери. [Повалене бурею 
брали в будівництво?] Все одно брали. В мене, от, було 
в [19]84-му, [19]83-му році буревій повалив більше ти-
сячі гектарів лісу, то брали і на будівництво, ніхто на те 
не звертав уваги. [В яку пору року деревина була най-
ліпшою для будівництва?] Сосновий зимовий ліс – він 
в стані спокою після вегетаційного періоду набрався 
соків. Бо цей ліс, який зрізаний літом, він набагато 
слабкіший. Він менше лежить, бистріше гниє, піддаєть-
ся шкідникам. [Коли цеглу почали використовувати як 
будівельний матеріал?] Ну, уже років 20 назад. Щитай, 
до [19]90-х років ще люди будували дерев’яні хати, до 
середини [19]80-х. Та й ліс став дорогий, і саме будів-
ництво. Дерев’яну хату зробити – то дуже трудомістка 
робота. Інтер’єр. [Як обробляли стіни всередині хати?] 
Тепер – то все стараються по-соврєменному, ту хімію 
все пічкають. А раніше – хто білив, хто штукатурив.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Як розташовува-
ли двір  – ближче до дороги чи поза будинком?] Ні, 
обично, за будинком. Перед хатою огороду, обично, 
не було. [Що перед хатою було?] В основному, садові 
дерева. Господарські будівлі. У мене з господарських 
будівель хлів, ну, а люди ще літні кухні будують, бані 
будують. [Пасіку тримаєте?] Ні, все ніяк руки не до-
ходять. В нас то в селі тримають люди, небагато, але 
є. [Льох є?] Є і там в хліві льох, і тут біля хати є. Тут 
позволяє, високо, вода майже не підходить, но бува-
ють роки [підтоплень]. [Глибокий льох?] Ну, майже 
весь в землі. Огорожа. [Чим раніше двір огороджува-
ли?] В основному, жердьми. Дехто заплітав плота. А в 
основному, то жерді – три жердини і все. А вже при 
радянській владі почали ставити паркани, штахети.

Записав Г. Кошіль 9 липня 2013 р.  
у с. Нуйно Камінь-Каширського р-ну  

Волинської обл.  
від Карасюк Ганни Феодосіївни, 1931 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Топоніми. 
[Село розташоване біля траси?] Ну так, біля траси. 
[Були біля села хутори?] То бульо, були і туда, і туда, 
були всюди. Там Хрищив, і Топальця, і, як воно, Вер-
ша, «За просікою» – ото таке воно називалося.

ЖИТЛО Планування. [Як розташували свою хату на са-
дибі?] Ми її становили – вона якби була на тий сторо-
ні [вулиці], то була б тако [вікнами до сонця], а так як 
нам прийшлося сюда перевести, то так не получаєть-
ся, бо тре’ сюда. То це вже мусили так становити. Так 
вийшло. Оно де трансформатор, то вона там стоєла 
майже, чуть ни 2 роки. Вже ж там і мали строїти, бо 
вже ж кажу, що й накрили, ну, а тут було вище місце, 
хазяїн забрав цю хату, оддав доцці. Ну, те й прийшов 
там один, харашо з хазяїном жив, аж то кажи: «Това-
ришко, шо я тобі скажу, ми, – ка’, – тобі поможемо. Пе-
ревези хату...». А плачу, то ж то вже третє місце знову, 
а росходи ж то треба, а биднейко, четвиро дитий вже 
було, нас двоє, шисть душ. То, правда, за день зобра-
лися. Він був бригадєр колгоспу, цей мужик, мій хазя-
їн тоже тако при колгоспі то таким, то сяким робив: 
наперед продавцем, потім і бригадєром, і отчотчиком 
ривізійної комісії, головою робив, отаково, тоже при 
тим. Ото те й зобралося аж двадцять чоловік, то за 
день розобрали і перенесли. Шо перевезли і зложили 
через дорогу, ото там, де трансформатор, через доро-
гу. То вона була одна «хата» [житлова кімната] ше, но 
а цього, то цє впосля [прибудували], як то ми звемо 
«сіни», «комори». То вже потім, як вже ми сюда пе-
ревезли звідти. [Коли хату збудували?] Чи в підисят 
шостим чи підисят сьомим році. Потом пиривизли 
сюда, там ни було де жити, там огорода ни було, все 
чуже кругом було, то так і поставили, аби поставити 
напирод. А потім, а там знову ни получилося, то там 
знову сюда. Тай привизли один старенький хлівчик, 
а  бильш ніде нічо не було, то потім постіпєнно, по-
стіпенно. А типер є де ходити, зимні є... Вже п’ядесят 
років як ми [на цьому місці] живемо. То як їх привила 
першу ничку ночувати, буде 11 вересня 50 років вже, 
як ми вже в цій хаті. Ну, ше, може, з рік, мо’, то й більш, 
пока ми збудували сіни, комору, мур, вокна. Ше ж була 
вона без вокон, без нічого, то вже тут, то вже вокна 
зробили. [Як вибирали місце для хати?] Де ми хотіли, 
там ни дали. Були прикмети, і город в нас там був, і до-
бре місце було. Потім сюди поставили, там чириз рик, 
чириз два. [Є прикмети, де добре місце?] Я знаю, ми то 
з цим сусідом, то ничого, согласовано було, і хату ми 
пиривизли, він принєв. А з сім-во сусідом, то так ми 
всю жизнь ни мирилися, він ни попускав нияк. [План 
хати самі розробляли?] Сами, сами. [Сільська влада не 
впливала?] Нє-нє. Власть ничо. Дали розрішиніє сюда 
нам пиринисти, а шо вже ти тут робиш, яки тиї кімна-
ти ти робиш, то нихто ни мішається. Є і льохи. [Льох 
окремий?] Нє, в  хати, осьо в сіньох був льох, в  хати 
льох такий здоровий туда, де колись була піч. [Веран-
ду до хати коли прибудували?] А вже потім, вже коли 
син в армію йшов найменший. Ну, добудували, та й 
таки більш місця, там утєпльоне таке ще вкладаємо, 
то там ни мерзне ни бурак, ни бульба, хіба 30 градусув 
морозу. То у нас в тий стороні і бульба, і бурак, і бан-
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ки, якщо шось таке, що замирзают, то в нас там ни 
мерзне. Стіни. [Хату будували з дерева в зруб?] З де-
рива, з дерива. В вугла, в вугла. [З якого дерева будува-
ли?] В основному – сосна. [Чи брали осику для будів-
ництва?] Ну, то з осики хати не будують. [Чому?] Я ни 
знаю. Чи вона слапша, чи шо... Мабуть, слабша. Все 
вручну тисали, все вручну і ризали, ни пілорами, ни-
чого ше тоді не було, дітятко, ше вручну все робилося. 
[Господар будував чи наймав майстрів?] З майстрами 
домовлялися. [За плату?] То ше гєт строїли, дітятко, 
то тиї роки важкиї. Ше 40 брусув на хату тре’, кажут, 
тей буди зруб, хати зруб. Но ни цюда, ни синий, ни ко-
мори, то теє [на власне житлову кімнату] – 40 брусув. 
То як вущи, то можи більш. А в нас був з Білого озира 
ліс, ізложили, потисали вручну і поризали вручну. По-
ставили за літо. [Де брали дерево для добудови сіней і 
комори?] А вже тут, в своєму лісі, потрохи з лісниками 
то згоджували, то сплачували, то крали. Ну, пробач, 
було, що й по прозьбі, було, що й крали. Ото така була 
стройка, така була й жизнь. А тепер жити мо’на, пожа-
луста, і хором уже настановили, то всі ж наши оці-во 
хороми. Кругом хороми, тото всі наши ці-во хороми 
гєть усі. Дах. А  чирипиця ніде нияка ни випускала-
ся. За літо поставили, і правда, хазяїн каже: «Ну, шо 
ж буде, на стєни ж бижить, чорнітимуть стєни, хто ж 
знав, красити чи що?». Каже: «За літо нажнемо черету 
(ми очерет звемо) і прикриїмо черетом, буди ж якась 
криша колись». Ото впосля вже якось пиризимовала, 
і достав ще машину осини, осики. Поризали і обстри-
шили кругом, шоб так на стєни ни бігло. Ото тоді вже 
пиривизли сюда і тут вже накрили тею чирипицею. 
От, яка жизнь була, от, яка стройка була. [Там, де дах 
зняло, буря була?] Бура, ураган був і побив, побило ту 
чирипицю, і знову хата одкрита. Їздила сама в Латвію, 
в Литву, а потім у Латвію. В Литві сиділи – дві ниділі 
сиділа там, а за тирнітом [покрівельними плитками]. 
Була тирнітом ше крита, такий тирніт був. Була тирні-
том. З мужиками поїхала, нас дві жинки і два мужики. 
Їхали, сиділи в Литві тиждинь, ни мо’на було дустати. 
Топіро вони поїхали в Латвію, вже ми баби поїхали, 
вони достали, то вже ми в Латвію. То дві ниділі сиді-
ли, пока ми того тирніту достали. Ну, те й ше-но вин 
вийшов, той тирніт, ни понімали, як крити. Десь ма-
лий заклад був, ше тоді ніхто не знав, чи пльонку, чи 
шо, його ше й ни було таке крити. Малий десь дали 
заклад – в хату вода ллється, як кризь решето. То піду, 
як ше вдома, то де найбільш [протікає, якусь посуди-
ну] встановлю, вже ни вгадаю, шо на гору нисти. А як 
піду в колхоз, а тоді ще ж треба було кожин день іти 
в колхоз, ни так, як типир сидить дома. Ни дивилися, 
чи дитина мала, ни дикретув, ничого. Йдеш... [Не було 
майстрів, які етернітом хату вміли крити?] Були, али 
ж ни понімали ще, ше-но перше. То топіро давай на 
бляху збиратися. Ото як жизнь пройшла, напирод чи-
рипиця, потім терніт, а вже бляха – третя криша. От, 
шо пиринисла, от, шо... [Бляху де брали?] Я й сама не 
знаю де. У шпикулянтув. Я й сама не знаю, де то дід їз-
див, де він її брав. [Бляху на] виранду, шо то пристро-
їли з теї сторони, то мені кажиця, шо в Ракув [с. Раків 
Ліс Камінь-Каширського  р-ну] дід їздив, а  де брав, 
в  кого брав, то я Вам не скажу. Система опалення. 
[Піч в хаті є?] Є. [Опалюєте грубами?] Грубами. Нема 
ше газу. Він мені вже й не тре’. То ше тиї роки палила 
й в печі, бо ше й свини диржили, а тепер вже незду-
жаю, ай... Піч ще стоїть. Інтер’єр. [Як кімнати назива-

ються?] Спальня, кухня і будь-то той зал. Пудклітка, 
а тут кладовка а тут прихочонько. [Ікони в хаті є?] Є. 
В углах, в углах. І тут в углу, і там в углу. [Як називають 
кут, де висять ікони?] Я знаю... [Ніяк не називають?] 
Не. [Піч ставлять у якому куті?] Отак-о, осьо в сім 
углу. А в тій [стороні] – груба. То вже потім зробили, 
перенесли. Тут були, як то звемо «сіни», а там була піч. 
А потім, ну, так люди робили і ми зробили так. Та й 
тоді там вже більш місця стало, але синові всьо рів-
но ни так. [Рушники ткали, прикрашали хату?] О-о-о, 
рушники ткала, то порозбирали три дочки. Шо пона-
тикала, то порозбирали. Вже воно мені зара’ не треба,  
та й так.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі [Як двір на-
зиваєте?] Ну, двір. [Які господарські приміщення ма-
єте?] Хливи їхні. [Літня кухня є?] Нема. Тут-о є хлів-
чик, був хлівчик, але зробили плиту на весілля, али 
то не літня кухня, то хлів та й всьо. То для худоби, то 
для картошки, і  для сіна, для соломи  – вже є де. Ну, 
з кірпічу. Виписали цілий вагон кірпичу. [Старий хлів 
коли будували?] Ну, то вже більш як 30 років, ше при 
Союзі, зразу після весілля. [Пасіку маєте?] Нє. [Са-
док є?] Садок засадили то вже скілько літ, то вже ж 
50 років, повирізували, вже там нового насаджували 
вторік. Криниця. [Колодязь самі копали?] Самі, самі. 
[Когось наймали?] Дного чоловіка. [За плату?] Так хо-
роше жили... Він не брав плати. [Як вибирали місце?] 
А вовну клали [сміється]. Вовну кладуть. Ну, я знаю, 
кажуть: «Як роса, то буде вода». Ну, в  нас  – то вода 
не погана була, тепер то вже припортилася, вже хужа. 
А сперва така була хороша і добра вода. От, хто їде до-
рогою десь дали, то до нас, хто вже знає нашу воду, 
то забигає і бере в нас воду, хто де в поле їде, де нима 
там води. І тіко вже перша корка була вже ломом, я не 
знаю, чи начало грудня чи під кунець листопада мо-
роз вдирив, то за три години і викопали колодяця. Але 
тилько верхню корку зняли, тиково землі, а те відром 
і відром заганєли-заганєли, штири круги впустили і 
всьо – не дало дали [далі], не дало дали копати, вода 
й вода, й вода. Огорожа. [Огорожа яка у вас?] Та то в 
нас сетка. Люди богатчи  – то роблять [кращі огоро-
жі]. Вже ми були пожилиї, а той старший пив, а цьой 
тоже, та так сеткою загородили, аби худоба не йшла, 
та й всьо. [Штахети були?] Штахети, штахети. Були 
деревляні штахети і по вулиці, і там. [Від сусідів збо-
ку відгороджуєтеся?] Нє-нє, так просто вулиця, а там 
мижа більш-менш...

Записав Г. Кошіль 9 липня 2013 р.  
у с. Нуйно Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  

від Сумар Марії Іванівни, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Село розташоване біля траси чи 
біля річки, чи біля озера?] Річка – то канава така про-
пливає, а  озеро далеко від нас. [Ліси є?] Є, але дуже 
далеко. Але ходять туда по ягоди. [Село розташова-
не вздовж річки?] Нє, вздовж траси. Тута протікає 
канава. Геть там, ліс буде мєжду Сошичнем і нашим 
селом. Там витікає канава, і вона пропливає і йде аж 
на Білорусію. Я не знаю, куда вона там впадає, куда, 
в яке озеро. І то, воно у нас так тянеться, по трасі, од 
Камінь-Каширська, там ше село Підцир’я буде, і  на-
чинається наша границя мєжду Підцир’єм і нашим 
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селом. І воно йде аж, вже впирається в жалізну доро-
гу мєжду Сошичнем і Нуйном. Довге село в нас. Ну, 
і там, по боках, скрізь, є лінії тиї. Оця наша траса саме 
центральна. [Траса з Камінь-Каширська на Ковель?] 
Ага, з  Камінь-Каширська на Ковель. [Навколо села 
були хутори?] Були. Багато було хуторів, а як же. Наш 
хутор називався хутора Синожатки. Сіножатки – такі 
красіві хутора були. Ото за путньою, ото й за потяг, 
за отой... путі біли наші хутора. Природа хороша була 
дуже. І  ми коло всеї хати, ото мій батько, були хати 
наші. Ну, не так жили як ото, хата і то хата, хто в селі, 
ну, як на хуторі, ну, недалечко хати. Отут – то буде ця 
хата, наша. А тута буде, як через три хати, друга хата. 
І ми мали і вони мали свою усадьбу – каля хати свою 
землю і свий синокос. Красіві були хутора, як розцві-
туть разниє дерева: і черемха, і калина, і всякі-всякі. 
І  як берези лучи, хороші росли. І  такі й були лози, 
і корчі такі, і лоза. Болото невелике таке. Вони там і 
хазяювали так. Своє мали, все орали і косили, сіно 
коло хати робили. Добре жилося. Тоді стала та [Дру-
га світова] вуйна. В  сороковум, в  тридцять дев’ятом 
роци, то я ше й корови пасла, налетіли, наши як то 
казали, рускі налетіли, збомбили наше село, хутора. 
А ми ішли в солдати. Піхота їхала польська, то тут їх 
розбомбили, і ми повтикали в корчі, бо там коло нас 
кидали бомби. Ну, там вспокоїлося вже в сорок якому 
роци... Вже в тридцять дев’ятому вступили, в  соро-
ковому власть стала. Ми хазяювали все. А  тоді вже, 
бачите, знов напали німци, та й розбили знову їх, та 
й вже знов ждали по-другому. Вже по хуторах стали 
якось чуть прибоюватися. Вже німци стали сім’ї ви-
бивати приїжати. А шо там, вони ж не понімали, чи 
винна, чи не винна людина. А щось прийдуть, виб’ють 
сім’ю – вже нам стало страшно, вже ми стали втіка-
ти в село, по селах, до діда. Ну, а тоді вже знову стала 
вуйна в тому, в  сорок чітвертюму. В сорок третьому 
втекли німци, у  січні місяці, якраз на коляду, на во-
дяну. Помню добре. Втикали вже не через наше село. 
Тут мости попалили, як то партізани стали, і вже їм 
сюда не мо’на було, і вже вони побралися на Ратне. Ну, 
тоді вже прийшли, тих мужчин позабирали. А так ста-
ло на хуторах страшновато жити. Але нічого, ше тоді 
спокойно. Тих бульбовцив ше не було. А  партізани, 
як приде, як приїжають, то вин попросить їсти. А вже 
тоді, як збунтовалися, так стало, та й не знаєш, куда 
кому як говорити даже. І вже після вуйни, вже стали 
тиї колхози закладати, як посилилася власть. Позакла-
дали колхози, вже стало страшно і мицно страшно, бо 
вже ш приходять тиї, та й всяко лякають, кажуть, щоб 
в колхоз пушли. А батько мий каже: «Хлопци, мусимо 
пудчинятися власті». А тоді вже, в [19]51-му роци ка-
жуть: «Повиганяєм хутора!». А ше в 42-му в нас дале-
ко хутора були, при ліси, геть при ліси, до казні, то ше 
туди німци їх вигнали, в тиї хутора далекії. А ми були 
при путі, тут поїзд, тут люди ходять, то вже німци, то 
вони там, і построєна та – зветься «німецька калонія». 
То ше за німцив їх вигнали – в 42-му чи 43-му роци. 
А тоді вже в 48-им заложили колгоспи, вже там даль-
ши і дальши, та й вже кажуть: «Будуть виганяти ху-
тора». Бо знаєте як, начальство їде, там корчи дальше 
були, були хати такє і по корчах, та вже й начальство 
боїця туди їхати. Ну, неспокойне время було. І в 51-му 
роци вже кажуть: «Будемо зганяти хутора». А вже ха-
зяї радіють: «Господі, хоть до села блиши, хоч і за тих 
корчив вийти, бо страшно жити». А тоді вже в 51-му 

роци, якраз на Трицю, в суботу, прийшли, порозбива-
ти комини на горах, обурвали солому, поскидали, ну, 
і всє. Ну, вже прийшло сільське начальство. Участко-
вий був, повномочани такі були. Ну вони ж прийшли 
не так, щоб битися, а показати так, шо мусите вибира-
тися. А люди раділи, шо вижинуть з тих хуторів. І ска-
зали: «Через свята, пересвяткуйте тут, а  тоді виби-
райтеся за путь. Де хто хоче, там і вибирайте місця». 
Ото звіти, як ото лісхоз там буде в нас, то од лісхозу, 
лісхозу не було, ше-но построїли його, то сю лінію од-
вили всім хуторам строїтися. От, всі наши хати, гет до 
лісхозу туда, то всі з хутору перевели. Де лісхоз – там 
було кунець села. І лісхозу не було, то вже построїли 
посля. Вже десь построїли биля [19]60-го року. І так 
люди, хто і де займав місця, там і силились. А  з тої 
сторони села – то тоже там багато хуторів було знову, 
в  другий бік. То тиє хутора в тий стороні знову по-
строяни. Та й так було, так перестроїлися. [Ліквідува-
ли хутір у 1951-му році?] В 51-му.

ЖИТЛО Планування. Певно, ми то скоро то [хату] зло-
жили. Батько мий мастєр був сам. То ми скоро вуй-
шли в хату. А так жили десь при дворі, бо то тепло 
було. Старалися скорій хату зложити і в хати жити, 
а не спати, де попало як. [Вуличку яка веде до двору, 
як називаєте?] Вулицею. [Як місце для хати вибира-
ли?] Нічого не було. Ну, так сказали, це все началь-
ство: «З цеї сторони, де я вам кажу, і сюда – ваші міс-
ця. Де хочете – там і вибирайте». Ото так тоді. Ся хата 
не розобрана. А  взяв якесь бревно чи деревин пара 
і завіз, де тобі наравиться місце, кєнув і знав, шо то 
вже твоє місце. Кожен захвачував собі, де яке місце. 
А тоді хату розбирають, перевозять. І ше якого хліва 
перевезем. [Не вибирали, де місце хороше?] Нє-нє. 
Хто де захопить місце собі яке. [Цю хату Ви перевез-
ли з хуторів?] З хуторів. [Вона така і була?] Така й хата 
була. А  топіро, чось земля побільшала, помолодша-
ли, батьки повмирали, а  діти там добудували [при-
міщення] з блокув. [Хати розташовували дверями 
до дороги?] Нє, до дороги дверями не ставили. Хто 
повздовж дороги, кому як придавалося. Бачите, ота 
хата стояла туда вікнами, як на хуторах. Вже їм при-
ходилося туда ставляти, задом до дороги. Ми поста-
вили повздовж дороги. [Не намагались ставити, щоб 
вікна в хаті виходили на сонце, а глухою спиною на 
північ?] Нє. Двері до сонця. А на північ – то повздовж 
ставляли. [Веранду не прибудовували?] Нє, колись 
не прибудовували, бо поняття не мали. А тепер уже 
будують, не тепер, а вже раніше і раніше. Ми – то не 
прибудовували. А  тепер  – то вже й веранди. Веран-
ди то ми помнімо малими. То вже кажемо: «О, який в 
дядька ганок хороший!». Такиї хати там хороши були. 
Тай не такє великі, здорові, як тепер. Ото тиї амери-
канци, їздили в Америку, заробили гроши, та й вони 
побудували собі хороші хати, і в їх сразу були тиї ве-
ранди. В того дядька – «ганком» звали. То ми бачили 
тиї веранди, но їх мало було. Хат, може, з  чотири з 
тими верандами. [Скільки кімнат було в хаті?] Було 
комнат дві. Комната така, і там де кухня, де піч. Ну, 
і сіни, й комора. Знаєте, на сіни й коморі щадили, бо 
тре’ ховати було все. Сами жили, нажнем жита, на-
молотимо, та й де – та й в комори бочки ставляли. Та 
й комора зберігалася з продуктами, з тим зерном вся-
ким. Тепер комора не треба, бо купили мишок муки 
та й з’їли, та й знов купили. В нас були сіни і комора. 

КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



112 ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСТЬ

Та [частина житла] «хата» звалася, а це сіни і комора. 
[Зараз так само маєте сіни, комору?] Так само – сіни 
і комора. Так само, як і було. Підвалини. [Хата по-
ставлена на стовпах чи на фундаменті?] На стовпах. 
[Пізніше поставили на фундаменті?] То пузніше по-
ставили, то вже пудлили. Призьба. [Призьби роби-
ли?] Робили, а як же. Ото вже кругом хати огородять 
тими дошками і туда запихають лист, з дубового лис-
ту, тепло тримає. Робили призьби. Стіни. [Для будів-
ництва хати майстрів наймали чи толоку скликали?] 
Нє, наймали. Жили, помагати друг другу. Ни плати-
ли. Він тобі піде, другий тобі піде. Мирилися якось 
люди, будувались. Батько майстер був і сам. Ну, бать-
кови приходили помагати знайоми, і він їм одробляв. 
То швагри. За день зложили хату і накрили. [З якого 
дерева будували?] То більш з сосни ставлять, з доброї 
сосни – добре. Наша хата построєна, бо то в нас, на 
хуторах, то була хата гєнша, но сіни і комора – то з 
хутора [перевезені]. А там хата була – гірше дерево, 
поганіше. То її розобрали. А ся хата – то з крепкого 
дерева. Ліс хороший у нас був. То такіє з сосни, як 
вже вуйна кончилася, накладали. Примєрно, в  тебе 
є підводка, то тобі тилько і тилько кубов видоювати 
ліса, те там здалека, і вивести сюда, на склад. Бо тут 
на складу була путь, три путі, роз’єзди. І  поїзд пуд-
ганяв вагони, і кидали у вагони, їх грузять, були такі 
мужики-грузчики, і їх грузять у вагони з тим деревом 
і їх отправляють. То таке дерево добре  – дубивне, 
таке хороше. Наш батько того дерева дустав, вири-
зав і поставив хату муцну. То як міняли вокна, той 
чоловік, шо міняв вокна, каже: «То таке дерево, шо 
міцне вельми дерево». [Дерево з ваших лісів?] З на-
ших. [Здалеку не привозили?] Нє. То вже після вуйни 
стали з Архангельска, і то, ну, в опшим, туда мужики 
їздили на заробітки на ліс. Там роблять і сюда ваго-
ном ліс отправляли. О, вже тут потому хату постави-
ли, така нова. То хазяїн їздив три рази туда. Привезе, 
на брусє пориже собі на хату, а те продасть, і тим обо-
ротом собі поставив хату. Те продасть – і є чим май-
страм заплатити. То він три рази їздив у архангель-
ський ліс і побудував хату. Отамо-тамо. Помер. Там 
вже діти, то вони вже менші, ничого не пам’ятають. 
А наши хати – то з цього ліса. [Різьбленням зовні ві-
кна прикрашали?] Були такє, тиї «околиці» [віконни-
ці] звалися. Кала окна закривалися таки, як то двери, 
на дві половини. І на зиму, як сніг чи мороз, то при-
кривали вокна тими  – «околици» звалися. [Щоб те-
пліше було?] Ну. Дах. [Якою була покрівля хати?] Як 
була на хутори, так і поставили. Правда, підводи дав 
і приходили помагати мужчини, бригада, розбирати 
і возити, і складати. І соломою опять крили, тею ста-
ренькою, яка була. А тоді вже розжилися – покрили 
черепицею, а посля бляхою. Топіро вже добудували – 
о, вже шихвиром. [Дах раніше був на дві сторони?] На 
дві. [Защитки були так само, зашиті дошками?] Так. 
Інтер’єр. [В сінях є підлога?] Підлога. І в коморі під-
лога. В нас ніколи не було току, як ото по чужих селах, 
ото з глини тик збитий. В нас підлогє були, підлоги. 
В людей тоже підлоги були. [Меблі які були?] Тогді ні-
яких не було. То вже топіро, в цих хатах, як вже стало 
добре жити, то вже тиє меблі. То вже за Союзу стали 
тиє меблі. А в нас нічого не було тоді ше. Скрині, шо 
тримати одежу. [Скриня є?] Є, є ше й скриня. А так у 
хаті прєли, ткали – то хата на те треба була. Тепер на 
меблі. А тоді – треба нашити сорочок, наткати всього: 

і верхнє, і спидне. А за нимцюв ниде ничого не було 
купити. І на мужчин, і на жинок треба було і спидне, 
і  верхнє своїми руками зробити. А  вже як стали за 
власті, Союз. А тоді шо колись було?! Як ми маємо ко-
лись сорок рублів, то тоги ідемо на базар, купимо на 
спідницю, бо дешеве все було. Був восімісят копійок 
митець. А тепер дай найбильші гроші, а на базар – та 
й мало купиш. [Рушниками, килимами прикрашали 
хату?] Рушниками прикрашали. Повишиваємо руш-
ники і украшаємо хату всю кругом. Навишиваємо тих 
рушників висячих, хороших натчемо. Коври – то є в 
людей. В нас один ковйор той висит. [На стіні висить 
килим?] Нє, нема вже. Тепер вже стєни повітряни, по-
кляни тими обоями. [Раніше стіни всередині як об-
робляли?] Вона раньши була покрашена. Завжди була 
покрашена. [Ікони є?] Є. Ми «образи» називаємо. [На 
них рушники вішаєте?] Вішаємо. [Скільки ікон було 
в хаті?] Було чотири ранши тоді. Сестра построїла 
свою хату тай два [образи] забрала. А  топір в ций 
хаті два, і в ций хаті. [У кожній комнаті є образи?] Ну. 
В нас дві комнати, три – правда, кухня, о. Одна ікона 
висит там – «Тайна Вечеря», хороший образ. То як на-
варимо їсти... А тутика – то в окні, над столом висить, 
і  в тий [кімнаті] в старому кутку висить дві ікони. 
[У якому кутку?] В старшому. Кут, шо от сонця, то на-
зивається «старший кут». [Там ікони вішали?] То там. 
С теї сторони, от сонця. [Які ікони висять у старшому 
кутку?] А в старшому – «Матір Божа з Дитинкою» і 
«Миколай». А тудика, в сій кухні, – то ше й, ой, дав-
но-давно, я й не знаю, як, [висить ікона] «Іван Кріс-
тітєля Іісуса Христа купає в рици Йордан». Система 
опалення. [Піч в хаті є, топите її?] Є. Дровами і топи-
мо. [Газ у хату підведений?] Не підведений. Ми ше ма-
логрошовити люди. [Грубою опалюєте хату?] Грубою. 
[Піч де має стояти в хаті?] В глухому куткові треба, 
шоб була. Там «глуха стіна» зветься, де нема дверей, 
де нема окон. В нас ше й топіро дві печі. В новий кух-
ни вже пич, а тут де жили, то так ше й мали на ту зиму 
викинути, та й не получилося. А  топір немає з кєм, 
бо хазяїн помер. А хлопця, внука, забрали в армию. 
Так вона й стоїть, та піч, вона нам не мішає, так вона і 
стоїть в комнати, в кухни тий старий.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Двір роз-
ташовували за хатою?] Ага. [Навкруг двору хліви 
ставили?] Так, так. Отого хліва вже поставили по-
сля. Як колгосп став. Як же Ви молодиє, то не знаєте, 
шо звалося «клуня», а  шо звався «сильник» [сінник], 
може, і знаєте... Ми [у клуні зберігали] сіно, на жито 
на снопи. Ото вже батько з теї клуні зробив отого 
хлівчика – там були корови і сіно. А топіро молодьож 
поставили знову хліва і сінника – то те, де сіно скла-
дати. На сіно. Та й стали хазяювати. [То зараз у Вас 
два хліва є?] Два хліва. Раньши була і клуня, і сильник, 
то в колгосп забрали. Як колгосп організовували, то 
тоді ж мусили дати альбо клуню, альбо сильника, бо 
ж будували коровници. То забрали клуню в нас. А по-
сля батько того хлівчика зліпив, бо [тримали] корову. 
Бо як немає коня, то давай корову колхозу. Як нє, то 
коня забирали. Так колхоз будували. Корова встала-
ся, коня забрали. Хороша була кобилка. А тоді з того 
дерева, шо в людий забирали, строїли корівники, тай 
в таких корівниках худоба стояла, колгоспна. А  вже 
тепер намурували тих корівників і порозбирали-по-
розбирали. Хто будував, ми будували  – мучилися, 
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а вони їх раз-два – розсунули. Сильника того забрали 
в колгосп, а з неї клуни. [Сильника забрали, клуня за-
лишилася, він його з клуні зробив?] З теї клуни. То ж 
тоді, в те время, пока вже власть не встановилася, то 
ни мо’на нигде і дерева ни взяти: ни в ліси і ни купити. 
Та й з чого люди могли, з того й ліпили. Старе пере-
будовували. [Сарай зі зруба, як і хату робили?] Так. 
[На «замок»?] На «замок». Клуню вризували, бо клуня 
широка була. [Льох чи підвал є?] Є льох. [Окремо десь 
стоїть?] Нє, пуд пудлогою у кухни. [А  що там збері-
гаєте?] То картошка, тиї банки закривають  – то там. 
[Літньої кухні не було?] Ни було. Колись не було тих 
кухонь, то вже тепер стали тиї кухні строїти. Колись 
не було тих літніх кухонь. [Чи була у Вас пасіка?] Була 
в нас пасіка. Тут-о в садку. Батька в мого пасіка була. 
[Зараз не тримаєте пасіку?] Нє-є. О, вже давно повми-
рали тиє пчоли, бо стали ту химию всяку сипати, сія-
ти скризь, то пчоли повмирали. [Буда для собаки є?] 
А була. У нас і гінде є собака. Добра така, пасе. Моя 
хазяйка, невістка, пасе худобу колгоспну, то собака та 
добре пасе, пасе добре худобу. [Квітник перед хатою 
був?] Ні, не було, нічого не було. Там таке дерево вели-
ке було, ще й два, а посля порізали, тай вже молодьож 
стала цього квітничка робити. [Садок є?] Є. Ото са-
док – то у нас всенький. То тут орали. Бо тоді давали 
25 сотих. То тут замірали 7 соток огороду, того садка 
кажуть, а потім стали більш землі тримати, та й заса-
дили садком. [Город Ваш?] То наш всенький – 40 соти. 
То построїли якось ми, шо нам хватило місця. Бо там, 
де колодязь, там ше стояли чужиї хліви. Хата згоріла, 
а хліви там стояли. То ми так зайняли тиї хліви і нам 
так получилося шо в нас багато місця кольо хати. Кри-
ниця. [Криниця є?] Нє, колодязь є. [Батько копав?] О, 
Бог є знає, хто її викопав. На тому пожарищі горіла 
хата, колодязь того хазяїна встався, то ми тут і хату 
побудували. Огорожа. [Чим обгороджували садибу?] 
Жердями. То люди роблять тепер хорошими забора-
ми, а то в нас нема за що. [Як тільки перевезли сюди 
хату, чим обгороджували?] Так само жердками.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Можна ставити хати на токах, на пожа-
рищах?] Можна. В  нас сама на пожарищі стоїть. Тут 
згоріла хата моєї сестри. Згоріла хата, і  так те місце 
пустувало, бо ми були на хуторах, а  вони тут були 
поселені. Тут були три хати, як ми пересилялися. Ся 
хата, шо згоріла, і  ше дві хати. Там така старенька 
довга стоїть. Три хати тут стояло. А  тута до лісхозу 
нибуло нияк. Ся хата згоріла, і було тут місце, і сюда 
завезли дерево. [Не освячували місце перед будівни-
цтвом?] Тоді не висвячували, бо знаєш, яке тоді время 
було... Привизли, построїли. Сказали, шо нам цєї міс-
ця пуд ваши забудови. Закладини. Коли закладають 
[хату], тоді вже кличуть кого свого блищого. Тако вже 
справляли тиї «закладини». [В який день, місяць по-
чинали будівництво?] Цього я вже Вам не скажу, бо 
то ше батькє були. Як воно було, чи вони дивилися чи 
казали – не знаю я цього. [Закладали упродовж дня, 
зранку чи ввечері?] Зранку. [Ввечері не можна було?] 
Я не знаю. Воно так: перевезли тую хату і старалися 
скоріш зложити, бо нада жити. А тоді хатку зліплять, 
то вже ця, будеш стояти, а так зроблять ше й піч, щоб 
жити було де. [Закладали на молодий чи на повний 
місяць?] Нє. На молодий не закладали. На старий мі-
сяць. Бо так кажуть, шо не можна на молодий. [Закла-

дали зимою, літом, весною, восени?] То тиї, хто будує 
хати для себе, то як кому попаде: і осінню, і  зимою. 
А цєї хати з хутора перевозилися в червні місяци, то 
ж літо було. За тиждень десь часу, вся лінія стояла, по-
строїтися нада було, то піч, то все. [Є легкі дні для за-
кладин?] Ну, кажуть, шо в п’ятницю, в середу – отакі. 
В суботу, понеділок – то не можна закладати. [В які дні 
краще?] Ну, кажу, в п’ятницю, у вівторок. В четвер не 
закладають. В  понеділок нє, і  в суботу нє. Вівторок, 
середа і п’ятниця – хати закладають. [Чому в ці дні?] 
Ну, я вже Вам не скажу. [На закладини людей кликали, 
чи люди самі знали, що закладини?] Нє-нє, кличуть. 
То вже як складати, то приходять такі, які і не вміють 
угла робити, помагають то підняти. А то вже майстри. 
То звалися майстри. То їх чотири чоловіка таких, 
шо вміють робити того «замка». То вже вони ту хату 
будують, і  вже, як нова, як кончають, тоді вже вино 
п’ють, а тоді вже хазяїн з їми розплачується. Вони за 
гроші роблять. [Коли закладають хату, кладуть щось 
під неї?] Кладуть, кладуть. Колись не клали, а тепер – 
ну, копєйкі. Ну, то багатий  – я не знаю, шо кладуть. 
Ну, копійки, помню, клали посля. А ше раніше, як ми 
закладали, то вже не помню, чи клали ми вже, чи нє. 
Тоді, може, їх ще не було. Вуйна була, то після вуйни 
таких грошей не було. [Свячене зілля теж кладуть?] 
Ну, то ж так. [Чужим людям можна бути на заклади-
нах?] Можна. [Не намагалися закладати хату без чу-
жих?] Нє-нє. Можна. Ше як хто буде закладати, ото 
близько хто йде, то ше закличуть: «Хадіте, замочимо 
наши вошви!». [Що таке «вошва»?] Вошва, а тепер пу-
дошва. Тепер на фундаменті, всьо ровно ж таке дубо-
ве [дерево] кладуть на ту вошву. Зведення даху. [Чи 
були якісь обряди, коли крокви ставили?] Крокви, 
а там винка приб’ють на верха до дерева якогось, так 
шо вже «винкова». Тото же вже як нову хату ставлять. 
[Зараз, коли хату ставлять, б’ють до крокви вінки?] 
Да, б’ють. Входини. [Як у нову хату входили?] Колись 
входили в хату, ше колись-колись, як ми ше малими 
були, то знаю, як ми вже вибиралися на ти хутори, ми 
в селі жили раньши, на хутори поставили хату, та й 
в батька були три сини, в  діда мого, та й мусили ді-
лити на частини, то кидали пивня і курку ночувати в 
хату сперва, напирод. [Перші самі не ночували?] Нє. 
Півень і курка переночують, де вони сядуть, то там 
якось казали, шо сядуть якось в одному вуглі, то буде 
щастя. А як – я не пам’ятаю, де вони сядали. Знаю, шо 
як приїхали ми, одімкнув батько тиї хороми, і вибигла 
тая курка і пивень з хати. Ото мені це втямку. То ше 
було за Польши. Ми висилялися в трицять восьмо-
му роци. [Коли переходили в нову хату, що зі старої 
забирали?] Все забирали. Сперва вносили стола, там 
лавкє. Тож тоді не було, як тепер, шо нема нічого. Зара 
стоїть то мебиль, то шо. А тоді лавка, в Хотишові тоже 
так само було, і стил. Раніше внесуть стола в хату тоді. 
[Обов’язково брали хліб, як входили?] Хліб, а як же. 
Приносили хліб, сразу клали на стил хліб. [Як ново-
сілля робили?] А колись не робили новосілля. Пере-
шли в хату, то там прийде якись сусід, як там близько. 
В нас недалеко були сусіди, то прийшли, там помоли-
лися Богу, щоб було щастя в хаті, та й такє новосілля 
було. А тепер – то збирають новосілля. Я то не знаю, 
як то воно тепер збирають. [Щось у дарунок несуть?] 
Несуть. Подарки, хороши подарки несуть. Раньше не-
сли як же шо, то ж не несли, як оце на цей час несуть. 
Зара’ люди бильш богаті.

КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Пнівне
Записав Г. Кошіль 10 липня 2013 р.  

у с. Пнівне Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  
від Багнюка Панаса Івановича, 1937 р. н.,  

Багнюка Юрія Панасовича, 1967 р. н.,  
та Багнюк Тетяни Олександрівни, 1945 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Чи є в селі річка, озеро?] Озера не-
має, річки також немає. Ото були суцільні болота, але 
потім як осушили їх, покопали ці канави, меліорація 
пройшла в [19]70-х  роках. А  озера природнього не-
має і річки немає. Є ліси, але їх зараз понищили, зараз 
такий час настав. Ліси були і непогані навіть, а зараз 
їх повирізали і за кордон везуть. А таких непрохідних 
лісів, то в нас немає поблизу, все освоєно, все вирізано. 
Траса тут «Камінь-Каширськ – Любешів». Ні, давайте 
я Вам розкажу. Пнівне, значить, Пнівненська сільська 
рада. В нього входять Волиця, Фаринки, Соснівка, Ви-
німок, Городок. Колись це були такі бригади, колгосп 
«Правда» називався. І саме Пнівно – воно невеличке. 
Тут сільська рада, кантора колгоспу була, поліклініка, 
далі почта, магазинів куча, лісництво отут буквально, 
Ви проходили, аптека, всі адміністративні ці [будів-
лі]. А вже ці відсілки – то чисто, як в місті говорять, 
спальні райони, люди жили. Це були бригади від кол-
госпу. [То були хутори?] Ні, то села були, вони навіть 
таку назву мали. А потім як колгосп створився, то вже 
стали бригади, а тут як центр був. Фаринки, до речі, 
спалили, воно є навіть на меморіалі слави в Луцьку, 
там висічено. Це спалене село, коли бій був між УПА 
і партизанами. Поліщука у нас тут загін був, і спалили 
«упівці». [Хутори були навколо села?] Були. До речі, ми 
самі на хуторі жили, ще поки батько був, ще і дід мій 
був, жили на хуторі. Це десь три кілометри звідсіль, 
якщо їхати по трасі. А в даний час хуторів вже немає. 
[Коли хутори утворювались?] З  [19]22-го по 39-й рік 
була Польща тута, ну, і з села переселялись, наділи да-
вали, які там попадали: і ліс, і  болото, і  сінокос. Мій 
батько покійний викорчовував ще такі корчі, щоб зро-
бити поле і так далі. Отак утворювались хутори, поки 
німці не прийшли. І  за польської влади по суті люди 
тут жили прекрасно, набагато краще, ніж ото... А село 
Пнівне називається, одні кажуть, шо це колись був ліс, 
зрізали той ліс, залишилось дуже багато пиньків і від 
слова «пиньки» пішла назва села. Це така версія є, а на-
справді – я Вам точно сказати не можу.

ЖИТЛО Планування. Переїхали ми в [19]52-му році. 
Перевезли нас, короче, то самосильно. То тоді вже кол-
госп організовувався, і насильно [з хуторів переселя-
ли]. А колишні хати криті були соломою, то ту солому 
пообривали і мусили перевозити сюди. Обривали, щоб 
пересилялись в село. А возити не було чим, я отакий 
пацан був, ой, поповозив, коровами возили, бо підво-
ди не було. [Хати перевозили сюди?] Ну, да, дерево, бо 
ж цегляних хат не було там жодної, всі дерев’яні. Оцю 
грушу перевіз. Ну, що жили, ще я пам’ятаю, як дощ іде, 
то скрісь протікала солома, то вообщє страшне було. 
Вчителі були, і  знаєте як, брали кредит, бідні були з 
одного боку і з другого боку, не було ніяких, самі. Рі-
шили побудувати, бо діти ростуть. А будівельних ма-
теріалів не було, от прийшлось будувати. [Хату нову 
побудували в 1970-х роках?] 74-й рік. [Місце надавала 
влада?] Відміряли 24  соти і всьо, і  нє больше. [Коли 

прийшли на це місце, дізнавались, чи це добре місце, 
чи погане?] Ну, перед тим цікавився, кожна людина ці-
кавиться. Це, до речі, ще покійний батько мій вибирав, 
бо я ще який тоді був. То це вже третє місце, що ми по-
силилися. Тут недалеко поселилися, вже завезли деякі 
матеріали. Але хазяїн був інвалід війни, значить йому 
нібито була перевага і він хотів там. Всьо, нам не дали. 
В другому місці – тоже так само получилося, аж при-
йшлося аж в третьому місці. Ну, короче по принципу 
тому, що в кого горілка міцніша, в того трава густіша. 
[Не запитували, чи тут лихе місце, чи добре?] Ні, та-
кого не було. А й ми хотіли тут-о, де Довжик, але там, 
сказали, лісництво буде, то ми вже мусили тут тулити-
ся, біля старої хати. Я знаю, що від старої до нової ото 
тільки міг хтось протиснутись, настільки сцільно. То 
не то, шо я вже притримувався батьківської хати, а не 
було просто де, іншого місця нормального не було. 
[Будинок запланували розташовути глухою стіною до 
вулиці?] Ото оця веранда, оце хата ще стояла, соломою 
крита, і до дороги торцивим боком, далі комори йшли. 
Ну, то ж завжди до дороги ставлять перпендикуляр-
но. Більшість, не завжди, але більшість. [Вікна не на-
магаються розмістити так, щоб виходили на сонце?] 
Ну, стараються, да. А стараються до сонця, ясне діло. 
Ну, то старається так кожна людина, щоб зробити, як 
получається, я знаю. То ж дехто ставить так хату, тор-
цом до вулиці, а  дехто ставить так  – паралельно ву-
лиці. З  хутора як привезли цю стару хату дерев’яну, 
то так вона і стояла. А потім вже почали цю будувати. 
Що стусується [цієї нової] хати – то це «фінський до-
мік», так він називався. Повністю комплект – вплоть 
до шурупів, шо в вікна. Але я вже його розширив на 
своє усмотрєніє. [Ви розробили свій проект відповід-
но до плану «фінського будинку»?] Да-да, я по-своєму 
робив. [«Фінський будинок» був одного плану для 
всіх?] Да, для всіх, у всіх однаково. І матеріали одина-
кові давали, комплекти. Що там ішло: балки, [дошки] 
на підлогу, вікна, двері отакі. [Чому такий будинок 
називався «фінським»?] Бо «фінський» він рахувався 
проект, шитовий рахувався, з шитів збивався. [Висо-
ту будинку, стін, регламентувала влада?] Ні, до цього 
влада не має ніякого відношення. Хазяїн, який будує, 
він може, скільки хоче, стільки і ложити висоту стіни. 
Дехто каже, що високо, а дехто 2,60 [м] робить. То ж 
по-різному роблять, але влада до цього відношення 
не має. [Не забороняли будувати двоповерхових бу-
динків?] В той час? Да його тоді ніхто не вмів строїти, 
думок не було, бо не було з чим порівняти, і ніхто не 
знав, що то таке. Проблеми були з фінансами, і ніхто 
двохповерхового не збирався будувати. І в той час його 
ніхто б не побудував, а от в даний час, то вже... [Роз-
міри будинку збігаються з планом, який затвердили в 
районі?] Ні, трохи не співпадають. Згідно того плану, 
який давався тому «фінському доміку», тото [за моїм 
проектом] розширено трохи. І вікна там не так, і две-
рі, все-все. Веранду я вже добудовував, то ця хата вже 
стояла. Фундамент. [Будівництво розпочали з фунда-
мента?] Фундамент закладати – немає цементу. Що ми 
від’їздили в район, і в райвиконком, що там тільки не 
ходили... То мусили, там є така фірма, була дільниця 
там, то мусили переплачувати гроші, що нібито вони 
нам зробили вже це, ми за цемент і за роботу запла-
тили. А тільки получили один цемент, і то тільки дві 
тони всього-на-всього. Стіни. А  робили люди, на-
ймали людей, такса була 10 радянських рублів. Ну, що, 
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люди, одну «коробку» люди зробили, а  це все решта 
я, вже самі робили. [Ви наймали майстрів, чи толока 
збиралась?] Майстрів чотири чоловіки було, ну, було 
й більше, бо там підсобники були. А чотири кладщики 
було  – «коробку» зробили вони. А  вже те, всередині 
перестінки, то я вже своїми руками зробив. В  осно-
вному, у нас село – родина збирається, родичі помага-
ють. Там тільки обід, сніданок, вечеря, могорич, а гро-
ші – ні. Вже зараз – більшість гроші. Але, в основному, 
це родина допомагає. Платили тоді [тільки майстрам], 
ну, але дехто й з родичів був, допомагали тоже. В той 
час, знаєте, часом буває туго, то нема кого й кликати. 
А без родини – то дуже важко. [Як з майстрами домов-
лялися, угоду підписували?] Нічого не підписували, 
день попрацював – я тобі стіки то [грошей заплачу]. 
[Кожного дня була оплата?] «Дньовка» – десять рублів 
совєцкіх. День попрацював, якщо ти кладщик, я тобі 
стільки плачу, якщо ти підсобник  – я тобі стільки 
плачу, і  будьте здорові хлопці. Ну, ясне діло, що там 
обід. [Були майстри і підсобники, коли з цегли клас-
ти?] Ну, а як же, кожен тобі не буде цеглу класти. Хоча 
вона і простенька тут, порівняно з тим, як-от зараз ро-
блять, то тут далеко не те. [Тобто, стіни спочатку були 
дерев’яні з «фінського будинку», а з часом, як Ви каже-
те, обкладені цеглою?] Не з часом, а відразу замінили. 
Тих щитових [стін] не ставили взагалі. Він то, за план 
отого [«фінського»] будинку, він дійсно шитовий, але 
там не дали тоді, я не знаю, той комплект, і вони ріши-
ли стіни з кірпіча зробити. А  цеглу вони давали, ну, 
короче платити треба було. Але вагон цегли прийшов 
в Камінь-Каширськ по заказу, то я вже возив з Камінь-
Каширська цеглу. [Скільки коштувало купити той 
«фінський будинок»?] Десь в районі 5  тисяч [рублів] 
то коштувало. [Виписували в районі?] Да, я в районі 
виписував. Там повністю все – бруси, доски, там таке 
все стандартне. Дехто в нас і побудував, яким він був 
у проекті, то таким і побудували, тут є декілька таких 
будинків. Но я – то зробив по-своєму. Ну, то «шубу» я 
вже сам накідав, вона там не досконала. Як міг, так ро-
бив. Дах. [Майстри, яких наймали для зведення стін, 
також покривали хату?] Ні, кладчики були оддєльно, 
а вже це-во саму кришу робили в мене покійний брат 
старший, він хороший майстер був, ну, біля нього і я 
там трохи тямив, як кажуть. Хоч я працював в школі, 
я цим не займався, але сокиру вмів в руках тримати. То 
кришу робили ми з братом. І зараз є такі майстри, що, 
от, «коробка» зроблена, а його кличуть, щоб постави-
ти тіки верха. Є такі і зараз у нас. В нас і у інших селах. 
Інтер’єр. [Якісь елементи з «фінського будинку» зали-
шилися?] Вікна ці стандартні, шо давалися. Ці тільки 
шо поставили, в минулому році. А ті 40 років стояли, 
якість – во! Двері [з того комплекту] познімав, прав-
да. Да, до речі, я підлогу зробив, вони давали такі на 
балки, 15 см такі ніби доски, бруски такі. Балки, ми, як 
то кажуть, в лісі живемо, я розжився і свої зробив, а з 
того, з тих досок зробив підлогу. 40 років, я вже скіль-
ки її красив після того, ну, позавидуєш – така міцна і 
рівненька, ніде ні щілинки. А більшість нічого не за-
лишилося, крім вікон оціх-во. Це воно стандарт, воно 
десь на заводі випускалося всьо повністю. Система 
опалення. Ми дровами топимо, а  з кожним роком і 
дров меншає, бо вирізають, вивозять невідомо куди. 
Скоро буде проблема і з дровами. Якби тут був газ, 
сама більша проблема в тому, що немає газу, і мабуть, 
його тут не буде, бо його тут не передбачається.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів-
лі. [Будинки на садибі намагалися будувати ближче 
до дороги чи вглиб ділянки?] Бажано їх було би від 
дороги, бо була проблєма, шо то ти близько построїв, 
то ж було тоді, ще я пам’ятаю. То проблеми там не 
було, але так у нас виходило по місцевості, що туди 
треба було ставити, ближче до дороги. А в основно-
му, як хтось будується, то далі від дороги на декілька 
метрів. [На кілька метрів?] Нє-нє, ну, де хто може. 
Є  закон  – від лінії. Є  по закону, шо не маєш права 
близько до дороги, до лінії. А  робили, ставили так, 
чим більше огороду, поле оралолося, щоб пройти 
тільки можна було за сараєм, бо землі давали тіль-
ки 24  соти, і  більш не можна було. А  в селі як ви-
жити  – худоба, то було проблєма, ужас, шо можна 
було тільки... Клаптик кожен використовувався по 
максимуму, натуральне господарство велося. Воно 
й зараз лишилося. Я пам’ятаю ті яблуні проклинав, 
бо треба було поводити під тими яблунями. [Двір 
намагалися виділити компактно, щоб за сараєм зе-
кономити місце для городу?] Да-да. [Сарай будували 
разом з будинком, чи пізніше?] Нє, пізніше трохи, 
ну, через років 3 десь. От, сарай побудували, накрити 
нема чим – шиферу немає. Я їздив аж у Литву, Лат-
вія – Шяуляй. Ну, не я, а чоловік нас 12 їздило, вагон 
шиферу закупили там і привезли. Ото так було. А за-
раз красота, єсть, привезуть додому, але ж 55 гривень 
коштує листок шиферу знов. Є  матрияли, то знову 
треба мішок грошей. [Як називаєте простір двору?] 
Двір, подвіря. «Вийди на подвіря» – то ми розуміє-
мо, куди то. Нє, бо є «загорода» в людей, [кажуть] 
по-всякому. А я висловлююся завжди – «на подвірї». 
[Двір намагаються розташувати за будинком чи пе-
ред ним?] Колись в нас було, ці господарі, ну, скажем, 
так крепші трохи – кругла як загорода чи двір. Тобто, 
з усіх боків оточити двір оцей постройками. Ну, що 
там треба: льох, скажем, сараї різні. Тобто, загороди-
ти повністю. По-перше, це і затишно, по-друге це з 
такеї безпеки, і  сусіди не [бачать]. Логіка там своє-
рідна була. Ну, і показували [замкнені двори] те, шо 
ти такий господар, що ти на місці. От, є в нас дерек-
торка школи, її чоловік, там я наскільки знаю, то в 
нього і прадід був там таким, в нього, до речі, хуто-
ри були разом з дідом, з батьком його, і там круглий 
двір і зробив собі. Він, правда, лісником робив тоді, 
то в нього все загорожено, і зараз там так, і навіть за-
бор зробив глухий. От, така в нього генетична гілка, 
але й навчені вони так –від діда-прадіда пішло таке. 
Тоже воно ж все залежить від фінансів, шо ж вона 
загородить, як вона не може кінці з кінцями звести. 
[Тобто, зачасту намагалися зробити двір по колу?] 
Бачите, то залежить від таланту господаря, від його 
бачення. От, він господар, в нас рахується в селі він 
господар, навіть якщо взяти сто, то сімдесят-вісім-
десят відсотків – це гарантовано. Ну, ясно, з чим по-
рівнювати, то я так, без скромності. А є такий – і на 
20  [відсотків на господаря] не тяне, він і гвоздя не 
вміє забити, ну, ти йому тут привези вагон всього, 
то він не знає, як його розмістити. Просто це від лю-
дини залежить. Як є жилка та хазяйська, як кажуть, 
то є, бо то ж в селі треба з умом. Ну, а шо, 24 сотки 
давали всього-на-всього, і  там розвернися, все по-
став. Ну, але Ви попали, я не знаю, як по адресу, бо 
тут я вже 46 років, я вже скільки пам’ятаю, у нас тут 
кожен рік іде реконструкція, щось добавляється. 

КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ  РАЙОН
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Знаєте, ми люди небогаті по суті, так взяти, але те, 
шо хочеться жити в гармонії. Отут липи, якби Ви ба-
чили, як вони цвітуть! [Садок маєте біля будинку?] 
От, ми зараз сидимо в садку цьому, то ще дід, вони 
тоді [посадили]. То я своїми руками садив, о. Оцю 
грушу ми коровами привезли із хутора, і то вже була 
така, я ще не думав, що вона ще приживе. Якось ми 
її посадили, і вона тут. І ще декілька було, вже там, 
он, яблуня вже всохла, ті, шо колись привезли ми з 
хутора. Огорожа. [Огорожу з якого матеріалу роби-
ли?] Ну, з самого початку, то по можливості городи-
ли таким деревяним, та пліт там тіки трохи був. Тото 
ще покійний батько мій [плота ставив]. То там тіль-
ки частину. А від вулиці – то було загороджено цим, 
штахетами, в нас називається. Такий дерев’яний. Ну, 
а з часом я з Луцька привіз... Лозою воно ж було за-
плетено, що й курка не пролізе. Ото я зараз зробив 
таке в Камінь-Каширську похоже, ну, так, бо зараз 
воно вже стало як декор, а  тоді ж виходили з того, 
шо підручний матеріал такий був, та й робили. А  з 
часом люди багатіли і вдосконалювалося. Скільки то 
ми разів поміняли той забор? Дерев’яний зараз – то 
вже нє. На даний час, то навряд, чи буде переважа-
ти. Зараз люди багатіші – залізні [огорожі], бетонні 
(«траурні» я називаю). А раніше – да, тільки дерево, 
штахет. До нас священик прийшов, він сам з Львів-
щини, Турківський район, ну, бідний район в Львів-
ській області. То але він як подивився, що у нас отако 
два стовпи і дві жердини прибито, просто щоб ко-
рова не йшла, то він каже, що у нас тільки городи 
городять так. Йому дивно було, розумієте. Все відхо-
дить від того, що це поліські райони бідні. Вже зараз 
стали, близькість кордону і так дальше, стали розви-
ватися. І один на одного люди, то ще чисто менталі-
тет український, один на одного дивиться, він пупа 
порве, но він забор поставить, як у сусіда. [Садибу 
огороджуєте тільки з боку дороги, чи і від сусідів?] 
Нє, відгороджуємося від сусідів. То це він в нас так, 
що господар, бо не всі так роблять. Нє, якщо є такий 
толковий дятько, що вміє там зробити, то... Кожна 
людина виходить із своїх умов, я знаю, і фінансів. Ко-
жен старається відгородитися  – а  то моє. [Вулицю, 
що веде до двору, так і називають – «вулиця»?] Стеж-
ка, доріжка. В нас тут навіть залито було, колись він 
заливав, і зараз бруківку ложать.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. В  нас колодязь, до 
речі, на все село, зараз вже він трошки [занедбаний]. 
Був колгосп, там заправка була, всі трактори, маши-
ни їхали на заправку, їхали в поле і завжди заїжали 
сюди брати воду. Глибокий. І чим більше вибирали, 
воно супер – вода з колодязя. [Це місце для колодя-
зя знайшов Ваш дід?] То так він попав. Ну, він то ж 
якось то знайшов, щоб там викопати, то ж не то, шо. 
Ти ж не знаєш, чи попало, ти його розпитував, може, 
він шукав так, по тому принципу. Тут [водоносна] 
жила така йде. Він не шукав там, бо він там не знав 
такого. Він мені не говорив такого, що імєно тут має 
бути колодязь. Отак склалося, шо в тому місці.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи ставлять зараз хати на млинищах, на 
пожарищах, на токах?] Стараються не ставити, ясне 
діло. Я Вам розкажу, в нас є випадок тута, постави-
ли одне кладовище старе, друге кладовище старе, там 
дальши нове тако. Ну, в  районі там 50-ти  соток ра-

зом. І посередині була пілорама колгоспна. Знисли ту 
пілораму, бо пропав Союз, і зара’ оці, шо називають 
«віруючі», штунди ті, побудував хату, ну, посеред-
ині того всього. Ну, йому сподобалось те місце, та й 
побудував, та й шо, житиме. Таку хату одгрохав, по-
няття нема, тож то сотні, як не тисячі мерців лежить 
там кругом. В нього поняття інше, бачиш. Закладини. 
[В який день починали будувати хату?] На старі дні 
місяця ми починали і в середу. Деякі в нас є жінки, 
особливо є такі, що, знаєш, в любий день тобі хати не 
почне. Ми в середу починали, і моя покійна мати кла-
ла на кожен угол гроші. [Середа  – то добрий день?] 
Добрий день, так. Вже був фундамент, а  починали 
кладку в середу. На угол копійки закладають. [Крім 
копійок, ще щось?] Ну, хто що. Мати моя покійна 
щось ложила, а що – я не знаю. То було 29-те число, 
то я добре знаю. То білі сили. А  є таке, що прийде, 
вткне щось – то є і другі сили. [В яку пору року кра-
ще починати?] Кожна людина старається, щоб це-во 
з весни почати, поки тепло то зробити треба, не буде 
осінню вже починати будинок будувати. То кожен так 
старається, але вже як виходить, по можливості. [На 
який місяць будувати, зважали?] Зважали, «старі дні» 
називається. То я тут детально пояснити не можу. Ка-
бана б’ють чи там ріжуть тоже «старими днями». А чи 
воно впливає там на якість м’яса, чи ні, чи воно впли-
ває на будівництво і життя в хаті, то я Вам сказати не 
можу. [Коли закладали хату, звали родичів на мого-
рич?] Було всяко, були такі, що приходили й самі. Бо 
знають, що закладини, то будуть [господарі вгощати] 
по сто грам. [Можна було бути чужим на заклади-
нах?] Ну, то ж не виженеш з пудвіря, як він прийшов. 
[Приходили?] Було всяко. Поцікавитися приходили, 
як там, шо там, чи велика хата чи мала, то ж всяко бу-
ває. Зведення стелі. А ще це-во, балки як покладуть, 
то ще добрий могорич треба поставить. «Балькові» – 
вони так і називаються. Я тоже багато ходив помагав 
то родичам, то знаю, як воно там робиться. Зведення 
даху. І на «квітку» ще кликали, забув ти. [На «квітку» 
теж кличуть?] Ну, а як же, кличуть. Ну, майстри самі 
по собі, як кажуть, «квітку» обмочують, а  й часом і 
родичів там ближчих покличеш, там сестру чи бра-
тів там. Крокву ставлять і від вулиці «квітку» приби-
вають і всьо, хазяїн вже мусить настроїти. Входини. 
Першого кота треба пустити. [Відразу ночували, чи 
кіт переночував першу ніч в хаті?] Нє, ми переночу-
вали того, шо це високосний рік, і ми скоріше хотіли 
не в високосний попасти, а ще поки ще той звичайний 
рік, і  ми [увійшли] перед Новим роком. Перенесли 
туди столика такого. [У високосний рік чому входити 
не хотіли?] Ну, от, чогось вважають його нещасливим, 
чи як, я не знаю. От, ніхто не хоче у високосний рік 
і будуватися, наприклад, закладини робити. А  чого 
воно так, то я Вам цього не скажу. [Намагалися у ви-
сокосний рік не починати будувати і не входити?] Да, 
і не входити. Взяли столика такого, хліб покійна мати 
дала, свічку, там таке, що було. [Коли кота випускали 
з хати, помічали його якусь особливу поведінку?] Ну, 
то деякий [кіт] залишався в хаті, а деякий, тільки две-
рі відкрив, і може вискочити. То хто його знає. Ніхто, 
мабуть, Вам пояснення не дасть. [Не вважалось до-
брим знаком, якщо кіт в хаті залишився?] Воно так 
вважається, але чи воно дійсно так є, то не знаю. [Ви 
не помічали поведінку свого кота, коли його випуска-
ли?] Якось не звертав уваги на це.
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Записав Г. Кошіль 10 липня 2013 р.  

у с. Пнівне Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  
від Веремейчик Євгенії Дмитрівни, 1933 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Хату намагались розмістити 
впоперек чи вздовж дороги?] Вин сам її розмістив, 
покойний [чоловік], бо в нас тут стояла стара ха-
тинка вздовж дороги, а  вже єту зробили попирок. 
[Коли будували хату?] Я й ни пам’ятаю, синок, десь у 
[19]60-х роках. Десь тако в 59-му, в 60-му, десь в тих 
роках. [Влада надавала місце, де будувати?] Ні, ти зна-
їш, ми якось сами на свому пудвірї. То тут та його ста-
ра хатинка стоєла вздовж вулиці. А тут на своїм пуд-
вірї вин тоді з батьком покойним розмірали, батько 
покойний був плотнік, да і розмірали та й стали хату 
будувати. То ше й колись хвали, шо ми хорошу хату 
ставляємо. [На батьківщині намагались будувати чи 
на окремому новому місці?] Нє-нє. Ой, колись боєли-
ся, шоб ни заклєв нихто, як на чужим огороди ставиш. 
То тако старалися на батькувщині ставити. [Скільки 
кімнат робили в хаті?] Спочатку було три комнати, 
посля ми тут прихожу приробили, тут була в нас ко-
мора. [Влада впливала на планування будівництва?] 
Нихто нас ни чипав, то вже потом. [Веранду яку по-
ставили?] Вона зразу була у нас курначча, корочча, то 
вже як пожинились діти, то вже зробили на всейку 
хату. Фундамент. [Хату ставили на фундаменті чи на 
стовпах?] Ні, на фундаминт. Вин брав такє блоки на 
фундаминт, трохі заливали в землю цебня, каміння 
збирали по полю. А тоді вин так виклав тиї блокі, і на 
тиї блокі клали підошви. Призьба. [Чи робили одразу 
призьбу?] Зразу – то ничого ни ставили, а посля вже 
ставили призьбу з шипхи, в ліси грибли шипху, тако 
паликі били од стини, досками закладали і засипали, 
то ни так тєгни з пудошви. Стіни. [Дерево на стіни 
брали з лісу?] Так, так. Трохи він виписував, а трохи 
так брали. Наша хата з нашого лісу, він робив в куз-
ні, то його начальство трошичкі тако поважало. То ми 
цілий рик з тею хатою совалися. А ше тако – то тоді 
диривину, то тоді диривину. Вин сам робив. Дах. [Чим 
покривали хату?] Бляхою накрили. То вона і доси, та 
бляха. І  вин її смолою змазав одразу, потом ми ще 
кілька разив змазували смолою. Колись –то і ни знали 
того шифиру. Хто строїв хати в тиї рокє, то всі бляхою 
крили. Її хтось звидкісь нам привіз. Інтер’єр. [Ікони 
вішали в одному куті?] Да, тако в зали в куточку над 
столом вішали. Зразу повішала і рушничка повішала, 
шоб ни порожня [ікона] була. І скатирть на стил зразу 
застилила. [Рушники тільки на ікони вішали?] Колись 
ми рушникє ткали, вішали і по іконах, і  понад вок-
нами  – єто такє, прибори такє були. Колись хороше 
було, а типер поскідали, тико на іконках висить. [Піч 
була?] Була, була. [Груби були?] Було дві груби.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як називає-
те двір?] Ну, двором. «Подвірє» – по-колисньому. [Які 
будівлі, крім хати, були у дворі?] А ранчи в нас тут був 
хлів з стареї хати. Ой, і клуня. [Цей хлів побудували 
пізніше?] То вже син з невісткою. І  [хлів] на чотири 
корови, і  на шестиро свиний. Али ми шестиро сви-
ний ни тримаємо, хватає і четвиро. [Хлів виликий?] 
Я  знаю, штирнаціть  [м] довжина, шось такє, хватає 
його. [Які є ще будівлі у дворі?] А во’ льоха – то вони 
вже зробили, як пожинилися, хорошого льоха зроби-
ли, виликого. На зиму все туди попакуємо, а то банкі, 
буває, носимо з кладови в хату пуд лижка. Курятни-

чок є тамо при хливі. [Сіно де зберігаєте?] Там-о на 
вишци. А там-о за хливом є такєй шалашик, вже його 
тре’ пирироблєти, бо то колись ще поставили, вже 
стали стовпи хилитись, то вже тре’ пирироблєти. Літ-
ня кухня. [Літня кухня є?] Є. А во’, то там піч, тако-во. 
Вин, хазяїн, її робив до чису, коли хлопиць в армію 
йшов, али так вона і всталася. Типер – то вже роблять 
літні кухні на дві комнати, на три.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[В які дні хату закладали?] Ну, батько покійний ска-
зав, шо закладай, синок, в сериду. Або в п’ятницю, 
або в сериду. Тока таких два дні важливих, тока так, 
як до Бога касаїться тих два дні. [Можна було буду-
вати хату у високосний рік?] Колись того року ніхто 
і ни тємив. Я кажу своїм дітюм, а зара’ то вже, ой, на 
той рик буди високосний рик, у хату ни підуть. Зара’ 
дивляться, а колись того ни знали. [Коли встановлю-
вали підошви, щось туди кидали?] І клали тиї гроши, 
капєйкі. [Свячене зілля теж?] Нє-нє. Входини. [Коли 
переходили в нову хату, треба було забрати щось зі 
старої хати?] Ой, моя дитино, можи, ти й смієтимися 
з мине, казали внисти курку чорну, шоб пириночува-
ла. Якшо шось [наврочене] має бути на нас, то шоб на 
курох усталося. То ми так і зробили: занисли курку, 
вона там пириночувала, зранку випустили та давай 
все пириносити з стареї хати сюди. [Коли заходили в 
нову хату, якусь молитву треба було читати?] Ничо’, 
синок, пирихристилась, взяла обраскє пуд руку, за-
йшла в хату і повішала на стину. От, як у хату входили, 
то вносили трохи свяченого зілля. Положила трошки 
на шафу, за образкє положила. [Хату батюшка освя-
чував?] Ні, того батюшкі тут і ни було. І церква була 
закрита.

Записав Г. Кошіль 10 липня 2013 р.  
у с. Пнівне Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  

від Веремейчик Людмили Касьянівни, 1964 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Велика Ваша хата за довжиною 
і шириною?] Велика – 12×11 з половиною [м]. [Бага-
то кімнат у Вас?] Багато: три спальні, зал, прихожа, 
кухня, кладова і коридор. І ще на другому поверсі – 
там має бути чотири кімнати. Стіни. [Майстрів для 
будівництва наймали?] Ну, багато і родичі помагали, 
але-от цих-во центральних майстрів  – то нанімали. 
[З  майстрами домовлялися на словах, нічого не під-
писували?] Ні, на словах. Хлопці там з сусіднього села, 
чоловіка там сестра живе, то її знайомі, то вони нам 
робили, а ми заплатили. А підсобники – то свої були 
родичі. [Майстри робили стіни?] Ні, блоки клали ро-
дичі, а ці майстри тіки кірпічом обкладали. Дах. А вже 
на верха – то вже нанімали із [сусіднього села] Бро-
ниці інших майстрів. Бо ми ставили такого вирха, як 
йолочка, таким, як грибочком.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Десь в 2001-му будували і як фундаминт заливали, то 
на кожний угол клали свячони зілля. І обсипали всю 
хату маком свяченим, весь фундамент. Бо тоді, каже, 
нічо’ не чіпляється, ніяка ничиста сила. В самий фун-
даминт. Копійки – я вже не пам’ятаю, які ми клали, але 
тожи кідали в фундаминт. Викопали траншеї, і тоді кі-
дав. [Коли обсипали маком, нічого не треба було при-
мовляти?] Ни знаю. Ми як тіки починали заливати, то 
стали всі, Богу помолились, попросили всі у Бога бла-
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гословіння і починали заливати. Зведення стін. Коли 
почали викладати стіни, то випивали по сто грам. Бо 
то навіть будівельники, які у нас будували, то вони на-
віть казали, шо то треба нести «угловий» [могорич], 
чи як то вони казали. І вже чоловік прибіг: «Давай, – 
кажи, – бігом ниси!». Зведення даху. [Які ще обряди 
були під час будівництва?] Тільки знаю, шо вже як по-
ставили ті крокви, почіпляли ті лати, чіпляли на верх 
такий букетик. Вінок чіпляли, шо то вже є кінець хати, 
то вже завершення. А вже як крили, то там вже нічого. 
[Коли чіпляли букет, пили могорич?] Пили, а як же. 
Входини. [Ця хата уже освячена?] Ні, не освячена. Ми 
там ще не живем, ми її тіки зробили, накрили і під-
били потолок.

с. Фаринки
Записав Г. Кошіль 9 липня 2013 р.  

у с. Фаринки Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  
від Сацик Оксани Василівни, 1943 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  [Село роз-
ташоване біля траси?] В основному, біля. Траса туди 
десь за пів кілометра. Бо це в нас Фаринки село. А то 
через вулицю, то вже Пнівно. І  то траса проходить 
через Пнівно, а  ми вже так, як друге село. Але воно 
за Воєгощем, Пнівно, Фаринки... Майже хата в хату. 
[Вулиці розташовані переважно вздовж траси?] Вули-
ці вздовж і так є. [Село біля річки?] Нє, нема в нас, 
тіки траса. [Хутори були?] Хутори колись то там були, 
а ми не тутешні, то так не знаєм хутори, як вони на-
зивалися.

ЖИТЛО Планування. [Коли ділянку дали, не запитува-
ли в людей, чи добре це місце?] Нє, не запитували, бо 
тоді заселилися, і от, сусіди всі, тут було багато. Про-
сто була незаймана ділянка, неорано поле. Тут була 
калюжа така невелика, тут росли вільхи, тепер садок 
росте, а то кущі були. Навесні, як спаде сніг, то вода 
стояла, дощ піде – то вода тут стояла. То й тепер, цьо-
го року, як влив дощ, о, в  огороді стоїть вода, бо то 
колись тут була долина. Так шо то не дуже там шось 
таке добре. Але така була ділянка, таку ми й брали. 
А нам виділяли город тут. Як ми працювали, то нам 
виділяли город, п’ятнацять соти, не двадцять п’ять, 
а п’ятнацять соток тут було. Бо ж ми цєї ділянки, ми 
не займали під город. І на тому, на цій ділянці поста-
вили хату. Там нам город планувалися. Сільрада дава-
ла. В нас ни було такої засипаної [дороги], зараз вона 
щебенем засипана, а тоди не було. Тоди була ґрунтова-
на дорога. Вона була уявна. І ми його [будинок] плану-
вали так, шоб до тої центральної дороги вже, проїзної 
частини. Бо тоди, де вже йшли цією дорогою, то ше 
там є дорога, то ми сюда вікнами, до ЗАГСа. [Не нама-
галися розташовувати так, щоб вікна на сонячну сто-
рону були?] Не намагалися. Бо як у плані було. В нас 
план був той, книжка така є, так ми і будували по тому 
плані. [План будинку затверджували в сільській раді 
чи ройоні?] Мабуть, то в районі. Бо ж там відводили 
нам ділянку, де можна нам будуватися. От, і  ми вже 
будувалися згідно того, ділянки тої. До нас приїжали з 
Камінь-Каширської, я не знаю, як воно там називаєть-
ся, організації, вони відводили нам місце, розмірува-
ли площу. І шоб ми нічого там не добавляли, як є, так 
є. Так ми і збудували. Бо в нас грошей не було. [Місце, 
на якому хата має стояти, у плані показали?] Вона так 

і стоїть. [Не вибирали, далі, чи ближче до дороги?] Нє, 
вони показали. Показали, скікі там вступати від до-
роги по плану. [Веранду прибудовували пізніше?] Нє. 
В плані вона була як з отаких-то дерев’яних дощечок, 
а ми зробили із цегли. А ті дощечки, бо як ми почали 
будувати, то їх не стало. Знаєте, як там, ми не могли 
його порахувати чи вистачило. О,  їх і не вистачило. 
Тоді ми побудували його із цегли. [На підлогу виста-
чило?] Нє, ми міняли. Бо вода підійшла, і ми мусили 
поміняти ту підлогу, бо гриб напав. Ну, тут не було 
ровів, канав, і вся вода із Пнівно, вона заливала нас, 
і огород, і навіть потрапляла в хату. То ми мусили тро-
шечки поміняти. [Вище не могли поставити будинок, 
чи не дозволялось?] Вище ніхто і не пробував це ро-
бити, бо і не розуміли того, як воно робиться, бо ж 
ми сразу тоді після навчання були. Сразу ж грошей не 
було, ничого не було, допомоги ничеї не було, тіки на 
своє розраховували. [Висота будинку яка була?] Висо-
та до стелі Ви маєте на увазі? [До стелі]. Два [м] сімде-
сят [см] з лишним. Я не знаю точно. Колись ми і міра-
ли, а вже забула. Три кімнати, а то коридорчик і кух-
ня. Три кімнати і кухня. І оце веранда. [Стільки соток 
була Ваша садиба?] Двацять п’ять є. То це з огородом, 
а під будівництво – ше менше: чи дванадцять, чи чо-
тирнадцять. Я не знаю, скіки там, я вже не пам’ятаю. 
То вже скіки років, з шиїсят восьмого чи якого року... 
[У 1968-му році будувалися?] Шиїсят восьмому роци. 
А закінчили в сімдисятому. Ну, ше треба було добудо-
вувати, але то вже накрита хата, щитай, шо вже є хата. 
[До цього жили де?] На квартирі, на прийомній квар-
тирі. Тоді ше не було в чотирьох будинках будованого, 
двохповерхованого, шо там центр. Тому ми були на 
квартирі, однокімнатна, тама маленька кімната. Так 
шо колись будувалися. Тепер як гроши, то можна по-
будуватися розкішно і добре. От, і не спішиш некуди, 
а  тоді це було дуже важко будуватися. Фундамент. 
Фундамент заливали сами. Брат приїжав помагати. 
Стіни. [Коли починали будівництво, то наймали май-
стрів?] А як же, наймали. Суміш той, шо розчин, – то 
наймали та й платили. [У будинку цегляні стіни, що 
ще було з цегли?] З цегли більш ничого не було. Ми 
потім вже обкладали плиткою вугли. Ми вже самі, бо 
кришилася щикатурка, тут низько дуже. Воно все од-
падало. Воно і до цього часу одпадає, бо цього року 
залило, то не дуже там комфортно на ций тириторії 
жити, молодих багато. [Які елементи «фінського бу-
динку» надавалися і скільки коштували?] Цього вже 
не пам’ятаю, скільки той будинок коштував. Десь ти-
сячу чи з лишним карбованців, рублів. Але не тіки 
те-во вікна, двери, без стін, без фундаменту. Без стін, 
перегородок. Тіки дерев’яне. Навіть скла – нє. Ні ват-
ман. [Підлога давалася?] Підлога, стеля дерев’яна. [На 
стіни нічого?] А на стіни ничого, ни капеньки ничого. 
[Цеглу було дістати важко?] Важко. Їздили, питали, 
просили, обіцяли. Обіцяного три роки ждуть, знаєте, 
як воно кажуть в народі. От, тут нема, у Камині тоже 
немає, і тут ничого немає достати. Мусили їхати туди, 
в Маневичи, городок такий, там просили. Допомогли 
по можливості. Треба було написати море яких заяв, 
шоб виділили це все. Треба було їздити і в Камінь-
Каширськ, районний центр, і  сільраду звернутися, 
і машинами шоб привезти ту цеглу. То бувало так, шо 
приїдуть з Луганська машини, заготовляти тоді карто-
плю, і ми користувалися цим моментом. Наймали тих, 
ті машини, шоб нам привезли цеглу. І бувало так, шо 
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наймали ту машину, а там не получиться получити на 
тому заводі. Бо того розрахували з роботи чогось, той 
поїхав в командировку чи ше куди, і  впусту приїж-
джаємо. То були й хороші шохвери, шо вони нам про-
щали це все, і ми вже так обід дамо для них, а вже гро-
шей вони, бачили, шо бідота, та й не брали. Були такі 
й, шо брали. Стеля. [Стеля з того «фінського дому»?] 
Це «фінського дому», так. Ми планували перебудува-
ти, но тамика ше то не поклеїли, то вагонку зробили, 
то вже потім. От ми обоє похворіли, і ми вже не тру-
доспособні, так тута в нас і залишилося. Дах. [Хата 
покрита чим?] Шифером. Перекривалася. Була шифе-
ром крита, маленькій такий шифер. Але вона потікла, 
потріскався той шифер, то ми її мусили перекривати. 
[Дах двосхилий чи чотирисхилий?] Двосхилий. Був 
чотирьох-, а  зараз двох-, зараз перебудували, пере-
крили хату. [Чотирисхилий був за проектом?] Я  не 
пам’ятаю, як воно було по проекту, бо було в нас щит, 
він був з цегли, цегляний, шурований. А як ми пере-
будували, о, підняли крокви вище, бо він був низький 
дуже, то текла хата. Криша шоб була вище, то поміня-
ли крокви і вже, відповідно, ратиці. То зробили його 
такого гостроверхого, щоб вода зтікала. Інтер’єр. [Як 
обробляли стіни всередині хати?] Штукатурили. Шту-
катурка і все. Але потім там то поклеїли, але вже як 
почало сиріти там, це як дощі пішли, то вже не клеїмо, 
а  білимо, «Сніжкою» білою, то кольорове щось там 
добавимо. Але побілка тіки стелі. Першопочаткові в 
хаті були сіни, ліжко, стіл і навіть два стільці, а якшо 
там то треба було на чомусь сісти, то хоч на чимодані. 
Якщо ще хтось приходить, то догори клали. А потім 
вже брали, нічого не було, це вже потім купляли. [Ві-
кна, двері не оздоблювали?] Не оздоблювали, тіки ша-
лювали. [Тканини, рушники використовували в оздо-
бленні хати?] У оздоблені хати не використовували, то 
треба було гвіздкє набивати, а стіна в нас штукатуре-
на. Раз приб’єш, а другий раз шо – витягуй, і вже дірка. 
Треба вже її замощувати, ту дірку. То рушники там на 
шахву чи ше шо, на ікони рушничок. [Ікони відразу в 
хаті повісили?] Ні. Тоді ж не можна було вішати. Тоді 
не можна, бо були атеїстами усі службовці. [Офіційно 
атеїсти?] Офіційно, да. А вже пізніше, вже після пере-
будови тої, то вже тоді ікони повісили. [Зараз є ікони 
так само?] Є. [Іконостас у куті зробили?] Ви можете 
там сюди зайти та й побачити. [Той кут якось назива-
ється?] Ніяк ни називається. [Які ікони є?] У нас Ісуса 
Христа ікона є і Божої Матері. [І все, більше немає?] 
Є там такі маленькі, стоять то на серванті, то там, де 
є місце. [Прикрашаєте ікони тільки рушником?] Руш-
ничок, тіки рушничок. Система опалення. [Піч у хаті 
є?] Є. Сразу збудували піч, плиту ту. [Опалюєте хату 
чим зараз?] Грубками. Дві грубки. Все це на дровах. 
Було шо на торфобрикеті, але дуже багато пилюки від 
нього. В мене з диханням непорядок, то відмовилися.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Двір розмі-
щено перед будинком?] Нє, він поза будинком. Отам 
вулиця і там дальше сарай, а тут льох. Літньої кухні 
нема. Ото тико веранда. [Господарські будівлі у дворі 
які були?] Ни було ніяких. А побудували, оце зробили 
льоха. [Льох побудували пізніше від будинку?] Піз-
ніше. Десь в дев’яносто першому. [З якого матеріалу 
будували  господарські будівлі?] Хлів у нас з дерева 
побудований. [З дерева, зрубний?] Да. А льох – із це-
гли верхня частина, а  знизу залита. Криниця. [Кри-

ниця є своя?] Криниця є. [Ви копали криницю?] На-
ймали. [Були майстри такої спеціальності?] Нє, такої 
спеціальності, шо вони трошки собі копали, а знали, 
як воно. Тіки там трошки робили бідони ті, шо пуска-
ють, – круглики. То там знайомий собі таких навиби-
вав форм. Він розказав, як воно це робиться. Купляли 
цемент, купляли такий пісок, щоб з камінцями був, 
щоб він тримався, і там певна пропорція. Його збива-
ли у тій формі, заливали водою, здували, а потім роз-
щепляли і вивалювали, і  вони сохнули. Сохли, поки 
вони вже зациментуються добре, а тоді ставили того 
круга. Поставлять, один залазить у той круг і викопує 
землю, викидає-викидає, аж поки появляється вода. 
Тоді другого круга ставить, там замазується, круг на 
круг, а той іде вниз, все. І так воно. А вже як вода, то 
брали вже тоді відро, туди вичерпували відро і зверху 
витягували вже з водою, з тим всім, і виливали це все. 
Отак робили колодязь. А потім чистили колодязь ше. 
Виливали воду кілька разів, щоб чистішою була. На-
кладали солому житню, щоб вона витягувала запахі 
від того цементу. Кидали, щоб вона витягувала це все. 
Тоді знову вичищали. Це довго ішла [очистка води], 
довгий процес, поки вона була придатна до вживання.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Щось під фундамент закладали?] А да, капєйкі. [Мож-
ливо, ще щось клали?] Ни помню. Нє, більш ничого не 
могли класти. А капєйкі – то клали. Ну, така традиція. 
[Для чого, не знаєте?] Нє. [Кажете, брат допомагав на 
закладинах, йому не відробляли?] Нє, ни платили і ни 
одробляли. То брат ридний, вин так. [Були люди, які 
приходили на допомогу за відробіток?] За відробіток – 
нє, бо не було кому відробляти. Шо ш ми там можемо 
відробити?! А тіки за те, шоб платити. Але могли вони 
і почекати, поки ми заплатимо. Вони роблять, вони ві-
рять, бо ж це село. Кожен знає один одного. То могли і 
почекати. Могли і дешевше взяти, як хто. [Це майстри, 
яких наймали?] Такі майстри, шо наймали, домовляли-
ся, за яку там суму брати. І це вже в кінці будівництва 
вже оплачували. [Говорили, у який день можна буду-
вати, у який не можна?] Нє, ми таких не знали. Бо тоді 
нихто там з молоді. Ми тоді ничого не знали, тих зви-
чаїв, ні того всього. Оце той, хто прийде робити хату, 
каже, отак ото треба, отак ото треба. Треба – значить, 
так робіть. Я так не пам’ятаю точно вже. Але вони ка-
зали, в  який там день чи шо. Не пам’ятаю, коли там 
закладали ту хату. Тепер вже ш старі люди знають, а ми 
того не знали. Прийде хазяїн, скаже: «Нам треба, чи ви 
зможете робити?». Вони сами назначають. Ми шукали 
того, хто нам буде робити ту хату, і коли почне робити, 
шоб швидше закінчити цю роботу. Бо ж то треба обід 
давати. Бо ше ж мали готувати, я мала наготувати їсти 
і кормити тих всіх. Це поза тою платою. Потом вже 
вони розраховували, шо там взяти, чи не взяти. Ми 
мали дати обід, дати вечерю, треба, шоб вони поверя-
ли. Не робили так, шо як почав удень, то буде цілий 
день робити, шоб швидко зробити, шоб не розтягува-
ти роботу. Не по годинах і не за годину. Скіки за всю 
роботу, яка сума, вони вже мають поділити свою суму. 
От, вони там [вирішують]: хто хоче більше робочих, 
хто хоче менше робочих. Бо то залежить від того, скі-
ки вони держать грошей. То ми там ничого, який там 
день, закладали ту хату, засковувати, то ничого ми ни 
командували цим, бо цього не знали. А тоді вже стар-
ші люди, які там будували, то вони самі казали: «Ми 
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прийдемо в такєй-то день або в такєй-то день». А я не 
пам’ятаю, в якєй там день. Но знаю, шо не в понеділок. 
Бо в понеділок, кажуть, ничого не роблять, не почи-
нають робити. А в суботу робили. В свято ніколи не 
робили. В релігійне свято ніколи не робили, роботи ні-
якої не виконували. Входини. На новосілля тіки таких 
там [запрошували]: куми були, мати покійна була, тоді 
ше живою була. Батька – в мене, нам батько загинув на 
фронті, я його не пам’ятаю, маленькою була, коли він 
пішов. І більше там нікого. Сусід, який тут ше-но посе-
лився, бо ше всіх не було тут. Просто посидіти трошки. 
Кота приносили. Обов’язково запускали в хату. Утікав, 
не хотів. [Якщо кіт утікає, то це добре чи погано?] Я не 
знаю. Я  знаю, шо кіт  – він привчений до хати. Він в 
чужу хату не дуже, бо потім він жив з нами. А спочат-
ку він не хотів. Дряпав і не хотів. Але мусово першого 
було пустити кота. [На новосілля з якимись стравами 
приходили, предметами?] Ні-ні. Це так, як в дружному 
колі: шось там підготували трошки, сіли, відзначили, 
побажали, шоб прожили добре в цій хаті, шоб всі були 
здорові, жили, шоб не було великих проблем, непри-
ємностей, шоб хата приносила тіки радість. Таке бажа-
ли. Але це вже, бач, без подарунків ходили. Такого не 
було, шо треба було збирати багато, застілля таке не 
було. От, коли рід був великий, тоді збирали, бо то ж 
родичів багато треба було кликати. А  в нас тут чужі 
люди, тому й никого. Вибір місця для криниці. [Як ви-
бирали місце для криниці?] То вже хазяї вибирали, шо 
копали. Брали якісь там палички і ходили тако. Два па-
лички брали в одну руку, і де вода є, то я сама бачила, 
а тиї палички отак-о бігають, роз’єднується. Ага, тут 
може бути. А потім уже, де більше, де менше. От, вони 
вибирали, де не було плавуна. Бо воно часом покаже, 
а плавун знизу – така вода мутна, з  грязю. То там не 
можна викопати, бо там втопиться [той], шо копає. [Як 
вибирали, аби не попасти на плавун?] Я не знаю. Шось 
вони по тих паличках знали.

КІВЕРЕЦЬКИЙ РАЙОН
м. Ківерці

Записала М. Олійник 31 серпня 2018 р.  
від Суботського Віталія Вікторовича, 1974 р. н.,  

проживає у м. Ківерцях Волинської обл.

ЖИТЛО [Розкажіть, будь ласка, яка у Вас хата і чи самі її 
будували?] Да. Цей будинок був збудований в 
[19]87-му році, тобто як мені було тринадцять років. 
Ну, я його допомагав будувати з батьком. Але він так і 
залишився, я його добудовував в 2003-му році, але я 
був за кордоном, я просто висилав гроші, його просто 
добудовували. А коли я вже приїхав, тоді я вже його 
робив на свій лад. Фундамент. [Пам’ятаєте, як фун-
дамент закладали?] Фундамент  – був повністю цо-
кольний перший поверх, підвальне приміщення таке 
цокольне. Монолітно залито. Був викопаний фунда-
мент глибиною приблизно десь біля двох метрів, мен-
ше – півтора метра. Стіни були зроблені з «царської» 
цегли. [Чому така назва – «царська» цегла?] Тому, що 
на той час в нас була реконструкція. Місто Ківерці – 
це залізничний вузол, і була реконструкція залізнич-
ної станції. Склади, які будувалися в 1873-му  році, 
тоді коли була проведена залізниця з Києва до, здаєть-
ся, до Львова, ні, не так, з  Києва на Ковель. Так на 

Львів пізніше була ця гілка. І в 1873-му році будувала-
ся ця станці[я]. І потім, коли робилась реконструкція, 
мої батьки працювали на залізниці, і ту, скажімо, биту 
цеглу, просто її треба було почистити, мали можли-
вість взяти. [Це вона сто років лежала?] Да, і вона ше 
буде і буде. Я пам’ятаю, як її оббивали від раствора, ну, 
від кладки, то це було – іскри летіли. Вона дійсно, така 
міцна. І  коли був збудований фундамент, обмурова-
ний по кругу, – це 7×13 [м]. Сім метрів на тринадцять, 
всередині зразу було зроблено це ніби напівпідвальне 
приміщення, перестінки. Там вийшло п’ять кімнат, 
зверху було залито бетонний пояс по кругу. Далі кла-
лися, то вже були перестінки, то можна було класти 
або пасинки, тобто... [Що таке «пасинки»?] Пасинок – 
це стовп, дерев’яний стовп кріпиться до бетонного 
стовпа, який входить в землю для того, щоб дерев’яний 
стовп не гнив, він чіпляється до бетонного стовпа. 
А  цей бетонний стовп називається «пасинок», тому 
що як би пасинок – це не батько, а який підтримує. Ну, 
не знаю, у нас так називають. І ну, і залізничні рельси, 
в’язалася спіднизу опалубка, і це все заливалося мо-
нолітним бетоном. Так само армувалося. [Що таке 
«опалубка»?] Опалубка  – це дерев’яна конструкція, 
яка потім знімається, яка тримає, куди кладеться бе-
тон. Це все армується, звичайно, обов’язково 
в’яжеться, заливається бетон. Стіни. І далі пішов сам 
будинок, стіни будинку. А коли вже фундамент був за-
литий, і напівпідвальне це приміщення вже зроблено, 
воно над землею виступає приблизно метр, і далі пі-
шов будинок сам. Самі стіни будинку було тоже... до-
сить цікаво збудовані, не як у всіх, це точно. Тому що 
будувалося так – внутрішня стіна ішла в пів цеглини. 
[Та цегла, яку зі старих складів брали, йшла у бетон 
для фундаменту?] З бетону був пояс зроблений. «Цар-
ська» цегла  – пояс, далі заливається монолітний бе-
тон, і по ньому дається знов поясок для того, ніби вже 
для стіни, невисокий, десь буквально до 10  см. Він 
ніби ще один фундамент. І далі внутрішня стіна іде в 
пів цеглини, наружна стіна іде в четверть цеглини, 
а всередині між наружною і внутрішньою такий заби-
вався шлакобетон – тобто, шлак, пісок, цемент. І для 
того, шоб ці стінки були зв’язані між собою, не відхи-
лялися, робились отакі прути, оббивалися електроди 
старі. Електроди обичні для зварювання – вони обби-
валися. Ну, якщо вони старі були, вони вже були об-
биті, загин робився, як би вирівняти латинську бук-
ву «Z», не так, а шоб вона була отака [з прямими кута-
ми]. І вони клалися на цеглину, яка внутрішня, на це-
глину яка наружна, воно ніби скріплювало одне з 
другим, а всередина заливалася шлакобетоном. І так 
до самого верху. На край цеї цегли і на край тої, далі 
заливалося бетоном, і воно все купи трималося за ра-
хунок того, шо воно одне одного тримало. [Це своє-
рідна арматура така?] Так, це армування, да. Але по 
кругу такий дріт-«катанка», він прокатний, він 
м’ягкий, але він товщиною приблизно 5  мм, так він 
після десятого ряду цегли, ну, може, сім, давався по-
вністю по будинку, раз-два, кільця ніби. Коли був ви-
ведений перший поверх, знову зроблені перестінки, 
знову положені рельси або пасинки, знову було залито 
повністю монолітним бетоном, але це вже було пізні-
ше. Сначало було рельси положено, виведений далі 
другий поверх. Дивіться, перший поверх був зробле-
ний, зроблені перестінки внутрішні, покладені рель-
си, і  пішов далі другий поверх. [Рейки були замість 
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сволоків?] Так. [Просто залізничні рейки?] Прямо за-
лізничні рельси, да. Це довговічно і дуже надійно. [Це 
нетиповий варіант будівництва?] Я думаю, шо багато 
хто так робить. [Роблять й інші так?] Да. Скажімо, на-
приклад, скрізь, де є монолітний бетон, скрізь треба 
крепку арматуру. А шо може бути крепшого, як рель-
са? Плюс, вона іде отак, на неї можна класти, тобто 
якшо рельса лежить одна так, друга так, то прямо на 
рельсу можна вкладати арматуру знов, не в’яжучи. 
Вона буде лежати на арматурі. Тобто рельсів не є бага-
то, їх, скажімо, на двадцять п’ять квадратів, то їх буде 
всього десь чотири. А далі йдуть вже мелка арматура. 
Вікна, двері дерев’яні. Тепер трошки міняю на плас-
тик, але шкода, не буду. Мабуть, буде [треба] дерев’яні 
залишати. В  мене товариш займається цим всім, і  я 
просто маю можливість їх міняти, коли треба. Стеля. 
[Якою була стеля першого поверху?] Так, стеля першо-
го поверху – це є стеля, з другого поверху – то є під-
лога, тобто перекриття між першим і другим. Пере-
криття між [другим поверхом і] горищем, то воно вже 
було дерев’яні балки, спіднизу підбиті доски. Набита, 
забув, як називається, воно на перехрест б’ється, 
планки, геть вилетіло з голови. До стелі набивають 
такі мелкі планочки, шоб потім штукатурити. Потім 
згадаю. Набивалися ці планочки для того, щоб трима-
лась штукатурка. Але штукатурити ніхто не став, про-
сто підбили гіпсокартон і все. [Гіпсокартон – це тепер, 
а тоді?] Тоді воно стояло, я ж кажу, я його закінчував в 
2003-му році. Далі називається вже як би на горищі, 
між цими балками, щоб горище утеплити, то у нас 
воно називається «тік». Це глина мішається з тирсою, 
глинотирса, і все виноситься наверх і забивається так. 
І воно получається така теплоізоляція. [Чому глино-
тирса забивається, а не вимазується?] Вимазуються – 
то це буде отакий слой... Воно іменно забивається, 
шоб воно було плотно, і  шоб його було багато. Чим 
його більше, тим тепліше. Якшо такий слой, то, скажі-
мо, металевий дах, зима, цей другий поверх – він буде 
просто холодний. І тому він, от, такий. Це називається 
«тік». [Це цей заміс?] Глина з тирсою. Дах. Далі, коли 
це вже було зроблено, був виведений другий поверх, 
накритий алюмінієвою бляхою. Вона як шифер, але 
вона дуже легка, надійна, легка. На той час можна 
було її купити, це фабрична, вона хвильова, але дуже 
мілка хвиля, не така, як шиферини звичайні. Така ма-
ленька, дуже вона гарна. І  тоді вже пізніше, з часом, 
було літо, бистренько це треба було зробити. І  вже 
внутрішні роботи, коли пішли дощі, все було накрито, 
тоді вже споко’но заливали. [Яку форму має дах хати?] 
Читирьохскатний. [У  розрізі дах має форму трикут-
ника чи трапеції?] Трикутника. Тут получається три-
кутник. [Чим зараз покритий дах?] Алюміній остався. 
Він яскравий перший рік, перше літо, а далі він тус-
кніє, просто світлий, все. Він матовий робиться. [Він 
не сильно сонце відбиває?] Нє, ну літом жарко. Пла-
нування. [Водопостачання на кухню та в туалет було 
сплановано одразу?] Це було сплановано. Ми копали 
таку – вона називається «вигрібна яма». Вона викопа-
на десь приблизно кубів на десять, перестінки бетонні 
з дренажем, ну, і все. Вона час від часу наповняється, 
приїжджає асенизатор-машина, яка викачує, і все. Бо 
на той час, коли ми будували, на нашій вулиці не було 
центральної каналізації, і ми зробили так. Зараз про-
вели центральну каналізацію, але в мене такий буди-
нок. Нам дали цей участок, коли вже були участки, 

тому у мене номер будинку 22-А того, шо вже був 22, 
24, 26, і мені 65 м до вулиці. Мені врізатись в централь-
ну каналізацію, ну, в общем [дуже дорого]. Мені про-
стіше було використовувать далі вигрібну яму. Отак 
вона і використовується. Потім я уже собі побудував 
гараж до будинку, це знову ж таки фундамент робив. 
Дуже-дуже міцний фундамент получається, якщо 
класти бетонні стовби оці, тому що бенон цей особли-
вий, він в паракамерах [обробляється] при виготов-
ленні цього стовба. Він не просто бетон, обов’язково 
його піддають вібрації на вібростанку, шо він немає 
пор всередині, все повітря виходить з нього. Він якісь 
час знаходиться в паракамерах, тобто процес схвачу-
вання бетону іде у волозі, не пересихає, із-за цього 
вони такі дуже міцні. І  коли ці стовби в фундамент, 
тоді не портібно робити глубокий, робиться стовпча-
тий. Опять таки на залізниці, коли проводилась в нас 
електрифікація, бо довгий час не було електропоїздів, 
для того щоб натягнути електричний провод, вико-
ристовують бетонні, як таблєтка, як колись на вагах, 
ваги були круглі з прорезом, от, точно така сама ця 
таблєтка з таким прорезом надівається, одна, друга, 
третя, п’ята, сьома, десята, і воно натягує провод. Та-
кий робиться стопчатий фундамент на кутах 
обов’язково: і на довгій стіні дві, на короткій стіні по 
одній. І  на них ложиться оці бетонні стовби в на-
хльост, робиться опалубка, потім заливається обич-
ним бетоном, а всередині на ньому може стояти, хоч 
три поверхи, в мене там стоїть гараж. [Погріб Ви там 
не робили?] Ну, в мене ж напівпідвальне приміщення, 
там його вистачає, там, де немає вікон в цокольному 
поверсі, то він і служить погребом. [Це в будинку са-
мому?] Да. В літній кухні я зробив тоже ніби як підвал. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Скажіть, будь ласка, в  сам фундамент не закладали 
якісь речі, гроші?] Звичайно, звичайно. Фундамент 
коли закладається, завжди по кутках, на чотири кути 
кладуть по п’ятаку, шоб гроші велися. П’ятак, п’ять 
копійок, можна жменьку... Там були просто радянські 
копійки – це на фундаменті.

КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Козлиничі
Записала З. Гудченко 14 червня 2007 р.  

у с. Козлиничі Ковельського р-ну Волинської обл.  
від Дуди Анастасії Степанівни

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Оповіді та 
легенди. Топоніми. Колись міряли землі, і люди мусі-
ли заселятися на ти хутора. А радянська влада заста-
вили всіх [покинути хутори] і іти в село після [Другої 
світової] войни, в 50-х роках. Просто силою людей за-
ставляли: прийшов [представник], мур побив-побив, 
мусіли перебратися. Прийшли на хутори, розвалили 
мур представники, ну, там голова колгоспу, голова 
сільської ради. Люди не хотіли звідти переселятися, то 
просто розвалювали піч, комин, то все силою, силою. 
А як то були переселені ті хати, то вулиці ті пішли. За-
раз у селі десь 400 жителів. Кутки села: Хри́стина ву-
лиця, Глинки, Некуряща – там три хутори були і все. 
Раньше всі люди були по хуторах. В селі людей було 
завжди мало.

КОВЕЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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ЖИТЛО Планування. Федора на Поліссі купила хату і 
перевезла ще при Польщі. Хата з гарними віконцями, 
багата. Там у свій час був магазин. Нашу хату дід бу-
дував після 1912 року. В 1912 році, мати розказувала, 
война була, а  німці дуже багато дерева навезли, там 
такі колоди, а вже як їх стали гнати, вони не встигли 
те дерево вивезти. Дід насував того дерева на ту хату і 
каже: «Давай строїться». Нічого в ній не переробляли, 
тільки ганок був інший. Там була дровеняка. Хата на-
лежала діду – Єфрему Максимовичу Басалко. [Зайшли 
у сіни, із сіней прямо одна кімната, наліво – друга кім-
ната («хатина»), далі ще одна кімната («велика хата»). 
Ліва частина хати перегороджена  – більшу кімнату 
називають «велика хата», меншу – «хатина» або «бан-
кір». В сінях відгороджена кухня, яка займає більшу 
частину сіней. Праворуч від сіней 2 комори – спочат-
ку більша, далі менша. Стеля. У світлиці 3 поперечні 
сволоки (бальки). 97 см завширшки поперечні своло-
ки, на них дошки. Інтер’єр. Підлога настелена скрізь 
дошками. Двері двопільні скрізь. У сінях маленьке ві-
конечко. Зовнішні двері мають лучкове завершення]. 
Обиденних рушників не робили. Скриня називається 
«кухра» в цьому селі. Розмальована. У грубці вимуро-
вано таке віконечко (ніша), і там кладуть лучину, і там 
лучина горить. Потім лампами [освітлювали хату].

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Дід – Басалко 
Єфрем Максимович. Батько – Басалко Степан Єфре-
мович, 1911 року. Дід був багатий. Позабірали багато 
чого: усю худобу позабірали, коні, воли. У  нас через 
дороги були будинки: 2 клуні, хлів на худобу. На зерно 
не було комор. Ото були тільки скрині великі і засіки 
для зерна, бочки були. Що було, то погуло. В меншій 
коморі у бочці сало зберігалося. В  більшій коморі  – 
скрині для одягу, жердки. Приміщення далі після ко-
мор називалося «колешня»  – там дрова зберігалися. 
Перед дверима маленький ґанок на 4 стовпчиках. Дах 
полукруглий.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. В нашій церкві ікона «Ма-
тір Божа» чудотворна. Мати каже: «Як церкву строїли, 
ікона у когось була в хаті, і 7 років бив град, усе зіб’є. 
Комусь приснилось, шо вона каже: «Перемістить мене 
на своє місце». Поставили «Матір Божу» у капличці, 
і  перестав град бити. А  потім, мати казала, ще двоє 
чудес було. У війну якісь солдати приїхали сюди і хті-
ли церкву пограбити. А там у хаті староста жив. Вони 
прийшли до того старости, ну, шо ж війна, без права 
мусив церкву відкрити їм. То, каже, один шнирить по 
церкві, а  другий в захрестіє піднявся, підняв бляху, 
хотів збути ікону. Як підняв в рукє, так і не опустив. 
І  батюшка пришов, 12  євангелів прочитав над ним і 
ще молився. І  так помаленьку опускає-опускає, руки 
опустив, і другий перекинув його на коня і повіз – по-
шти, каже, неживий. То вже в другу войну [було]. Збу-
дували церкву раніше, ніж дід жив  – 1878-1890  рр. 
Церква Чесного Хреста, престольний празник у селі 
27 вересня. Придорожні хрести були до войни.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа була дерев’яна, невелике 
приміщення. Ще мати моя ходила у ту школу. Менша 
за хату. Колись рідко були хати, а колодязь один на ці-
лий куток, то коромислом носили. Криничка ще була. 
А  як свячений мак у три колодязі понасипають, по-
бачиш  – на другий день буде дощ. Були сажавки, то 
ходили полотна стелити.

Піч. Початок ХХ ст. 
с. Козлиничі Ковельського р-ну Волинської обл.  

2007 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент хати з вікном. Початок ХХ ст.  
с. Козлиничі Ковельського р-ну Волинської обл.  

2007 р. Світлина З. Гудченко
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Як хату закладали, то свячене зілля клали і копійки, 
освячували, Богу молилися. Ніхто нікому не допома-
гав. Ну, може там родина зійдеться та поможе. Толоки 
тоді не було. Ну, може, як шлакові [будинки] вже по-
чали будувать, то тоді толоки стали наймати, або як 
фундамент заливали. Входини. Як заходили у нову 
хату, то пускали півня, кота. Ми як построїли свою, 
раньше кота пустили, а  потім півня. Переночували, 
і ми перебрались. Вибір місця для криниці. Мі хотіли 
копати колодязь. Ну як ту воду взнати? Клала вовну 
пуд миску. Обійшла кругом. І не знайшла. А вже су-
сідка Марточка поклала вовну і вже на другий день ві-
ймає – все в росі.

ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Бірки
Записав М. Бех 25 квітня 2018 р.  

у с. Бірки Любешівського р-ну Волинської обл.  
від Матвійчук Ганни Григорівни, 1935 р. н.

ЖИТЛО [Ваша хата під час Другої світової війни згорі-
ла?] Ну, спалили, з другого села німці спалили. Німці 
спалили, бо нас тако берут, тей-во, да партізани були, 
та й всьо, кажут, шо треба виїджити, в убеженці їхати. 
А ми були у Ровенській області за Млинком, то є село 
Мильче. Ше й досі помню, поїхали, а наші баби: «Не 
підемо, не підем, не поїдем!», – то так-о рамовий [лі-
так], як пролетів, та кинув єдразу три бомбі вотак-о у 
нас там-о оно в городи, оде коняка, то там за конякаю, 
ше мені здаєця, шо й заре’ там холодна земнє, де бомба 
впала. Єдразу вода. Да вотак-о на середини кинув три 
бомби, і вже тогде люди нечого не казали і стали вже 
виїзжити, а то заре’ боролися, хоб не їхати. А він [ні-
мецький літак] з другого села, а він звідти так і спалив 
село нашоє. Та й такоє було. Не дай Боже, шоб Ви та 
войни зазнали, єк там [на Донбасі] є. Та його, телєві-
зора, мало включаю, я луч «Союз» уключу, шо Божоє, 
бо там не мо’на дивитися, яке руйнації роблять в тому 
Луганську та в Донецьку, то ж біда. [То вже Ваш бать-
ко прийшов із фронту і побудував хату?] Батько при-
шов з фронта, ми ше того, мати моє, в нас корова була 
тоже, ше й дві, бо корову з собою гнали туди у вобе-
женці тоже. А в людей купили таку [хату], як комірка, 
просто даравляна такая, купили і поставили там, там, 
де магазін, якраз, де магазін, то моє там, то родіна. Ше 
ми й женилися, то ше там були. А  цюю [хату], тото 
вже мій чоловік, вже ми поженилися, а він бригадіром 
робив, то вже цю хату ставляли. Та й ми вже зновику, 
там така малайка була, батько прийшов, ше дострою-
вав. А во’, де удин у Петровську поїха’ мущина з жін-
каю, те й сюди ми перейшли, бо тут наше врочище 
було, так як ми садили, де й то так воно було. Стіни. 
[Хату будували своїми силами чи хтось допомогав?] 
Помогали, то ж різали на [хату деревину]. В  нас да-
равляна хата. А як поставити хату було, то тей пило-
рами не було, то пилорами нигде ни в кого не було, 
то так-о робили так, таке, яке в мене той виноград, 
тото таке стілажи робили. І вдин [робітник] наверху, 
і така пилка була довгая, двоє всподу [знизу], а один 
наверху, і так на хати різали. І такоє було, то як в ста-
ровину. А вже послє – пилорами. Тото вже в калхоз, 

як начали калхоз іти  – тоже пилорами ставили. [Чи 
допомогали сусіди будувати хату?] Чого ні? Суто тоді 
злагідно були, чого не приходили  – приходили. [Де 
брали дерево на хату?] Виписували і так попривозили, 
до виписування і так привезеш. Ой, тогде трудно так 
було, тепер-ка дошки коло кожноє хати стоят, а тогде 
було важко. Але він чогося так, мій чоловік, ше ш та 
хата в нас була хороша, то ту хату вже батько тоє ці 
зоціментали, ми нечого й не казали вдвох з чоловіком, 
тоді нечого й хата була. А він каже, тоє каже: «Я їхав 
з Курилов додому, довго ж їхав, де й таке-во хати вже 
я бачив, єдразу решав, – каже, – хай і що, то собі хату 
таку поставлю». Він став бригадіром, і зробили хату. 
Дах. [Чим покрили хату?] А  блєху  – блєхай укрили. 
[Де брали бляху?] Во, туди-во, до другого района, 
туди-во привозили.

Записав М. Бех 26 квітня 2018 р.  
у с. Бірки Любешівського р-ну Волинської обл.  

від Іванюк Анастасії Никифорівни, 1949 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Які хати будували раніше?] Ну, якиє ж 
хати будували... Наша ціво перша хата була кирпич-
на, ше не було тоді [інших цегляних хат], ше-но першу 
хату, то ше й не знали, єк її будувати. А не було таких 
[майстрів], то наймали з другого села, то нам того їє 
зложували з кирпича, хату. А колись же ж дерев’яниє 
якиє хати, були такиє майстри, шо уміли. А средства – 
то ж не було таких станків, всьо ж вручную різали, 
і  доски, і  шо треба, вручну. Такі були стульці вели-
кі, і клали дерево, і два [робітника] вгору, і два вниз, 
і так різали, шоб досок нарізати. Інтер’єр. А поли – не 
було таких полив, та були ж долівки з глини. Де й та-
коє було, але ж люде виживали, приловчувалися. Да 
заре’ й добре стало жити, то знов здоров’я немає, то 
здоров’я не позволяє. Я помню, як ми ходили в шко-
лу, та моє падруга, і  там бабця в їх така була, семня 
велика, а хатка отака-во, не більше і не менче, отака 
манюня хата. І та вже баба... Іно одна пічка, не було не 
плитки, нещо – нещо не було.

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Любомль
З польового щоденника З. Гудченко, записано  

10 червня 1974 р. у м. Любомлі Волинської обл.  
за натурними дослідженнями  
та свідченнями респондентів

ЖИТЛО [Житло містечкове]. В центральній частині по-
селення на теренах колишнього містечка, неподалік 
замчища, збереглися фрагменти житлово-торговель-
ної забудови ХІХ  ст., у  якій мешкала єврейська час-
тина населення. Два розташованих впритул будинки, 
усього на відстані 50 см, належали, за спогадами стар-
ших мешканців, крамареві, що торгував водами та мо-
розивом. Обидва будинки – видовжені прямовисно до 
вулиці, звернені причілками з головними дверима на 
вулицю. Один будинок – старіший. Він стоїть на це-
гляному підвалі, має рублені стіни. Затильна його час-
тина прибудована пізніше (кінець ХІХ ст.), як видно з 
конструктивних невідповідностей в місцях приєднан-
ня обох обсягів. Будинок – вузький в плані, 2-повер-
ховий, під 2-схилим дахом з трикутним фронтоном, 

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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де прямокутне горішнє вікно. Вхідні двері на першому 
поверсі праворуч, а ліворуч – 2 вікна впритул один до 
одного і до дверей. На фасаді другого поверху посе-
редині двері на балкон під звисом від дощу, на кра-
ях – по одному вікну. Другий будинок 1-поверховий, 
з дерев’яними стінами на цегляному напівпідвалі, де 
є вікна і двері. Деревина – досить стара, що свідчить 
про його давніший час спорудження, можливо навіть 
кінець XVIII ст. Але пізніше житло, певно, перебудо-
вувалося. Дах  – напіввальмовий із трапецієвидним 
фронтоном і двома горішніми вікнами. На причілко-
вому фасаді симетрично розташовані 2 вікна віднос-
но до дверей посередині. Перед входом – 4 сходинки. 
Довгий фасад має багато вікон, орієнтований на від-
критий простір. В затильній торцевій частині будинку 
двосхилий дах переходить у трисхилий, з дверима на 
горище під двосхилим дашком. З цього боку вище під-
валу влаштовано ще один вхід до будинку. Покриття 
дахів обох будинків – ґонтове. 

с. Вишнівка
Записала З. Гудченко 14 червня 2007 р.  

у с. Вишнівка Любомльського р-ну Волинської обл.  
від Малиховського Степана Дмитровича, 1928 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Оповіді та 
легенди. [До 1963 р. село мало назву Старий Опалин, 
з  середини XVII  ст. і до початку ХХ  ст. було містеч-
ком]. Місто зараз не існує. А колись мало Магдебурзь-
ке право. Тут я народився. Коли було місто Опалин, 
нашу частину не переселяли, тут більша половина 
садиб, шо не були переселені. А  інша, коли зробили 
границю, на 800  м [від кордону] переселялись. Час-
тина – шо переселяли на Поділля. Євреї, поляки, хто 
хоч були. Колись було поселення. Це було в 1940 році, 
Опалин був по цей бік [річки Західного] Бугу. Як по-
чалася війна, поляки повтікали, а євреїв розстріляли 
німці, осталось, може, три сім’ї, сховались. Ми на-
лежали до Гов’язинського району. До війни євреїв 
було чоловік  600  з 1500  чол. населення. У  них було 
16 магазинів, млин, вітряк, заїзд, школа-«семилітка», 
портниє. Єврейські хати були більші за українські. 
Був ринок. Тепер тут уже садиба. Було три єврейські 
синагоги, костьол. А  церква була в [сусідньому селі] 
Гущі. 6  магазинів стояли один коло одного підряд. 

Наші рибальством займались, а євреї оптом забірали 
і торгували. В [19]20-х роках, як німець наступав, то 
їхали в Росію, бо там добре життє було. Багато людей 
там позоставалось.

ЖИТЛО Стіни. Була хата мого батька. У  нього було 
7 синів і 1 дочка. Він [батько] як був головою, хату з 
дров побудував. Хати оббивали-тинькували і штука-
турили, білили зовні і зсередини. На причілку одне ві-
кно, на чолі – два. Дах. Крили соломою і черепицею. 
Хто багатий, покривали хати бляхою, черепицею. 
2 рази німець бомбив, і хати горіли. Інтер’єр. Комори 
й сіни не білили, [а хати] білили і зовні, і зсередини. 
Система опалення. Грубку робили з цегли. За Любом-
лем цегельня була. Піч стояла в першій кімнаті, грубка 
в другій, або друга обігрівалась повітрям з першої.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
На підвалини гроші клали. Строїли спеціально май-
стри. Толоки – рідко. Зведення даху. «Квітку» чіпляли 
на причілку – букети.

с. Гуща
Записала З. Гудченко 14 червня 2007 р.  

у с. Гуща Любомльського р-ну Волинської обл. 
 від секретаря сільради

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  851  чоло-
вік населення, 324 господарства по сільраді, у нас всі 
українці, росіян може бути пару чоловік, 383  пен-
сіонери. Колгоспу нема 2  роки. Люди розібрали паї. 
У нас є лікарня, пошта, школа. Багато людей працю-
ють на митниці. Є центр для пристарілих, лісництво. 
Церква є в селі. Спасо-Преображенська церква. Була 
дерев’яна, у війну спалили. Топоніми. Кутки: Загоро-
да, Жидівська, Галіція.

с. Забужжя
Записала З. Гудченко 14 червня 2007 р.  

у с. Забужжя Любомльського р-ну Волинської обл.  
від Міщук Лідії Кузьмівни, 1938 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Топоніми. 
[Інформація про с.  Вишнівка]. Ще в 1638  році воно 
було місто. В 1962 році назву Опалин перейменували 
не кстаті на Вишнівка.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Тут [у с. Забужжя] батьківське подвір’я. 
Ця хата збудована в 1949-му  році. У  [Другу світову] 
війну все спалили. На цьому подвір’ї ми завжди жили. 
[Як обирали місце, щоб побудувати нову хату?] Тут 
понад хатою ішла дорога, бо тут же поляки жили, 
і  йшла дорога. І  так планірували, шоб дороги не за-
йняти і трошечки. То була колишня дорога, але всі 
знали, шо вона була, і  не можна було строїть, бо то 
буде нещасливе місце. Але построїли і щасливого 
крепко тут не було, бо в 52-му році батько помер мій.

Записала З. Гудченко 13 червня 2007 р. 
 у с. Забужжя Любомльського р-ну Волинської обл.  

від Корнелюка Сави Сильвестровича, 1924 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Оповіді та 
легенди. [У зв’язку зі встановленням радянсько-поль-
ського кордону село було зміщено трохи далі від 

Містечкові будинки. ХІХ ст.  
м. Любомль Волинської обл. 1974 р. 

Світлина З. Гудченко
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р. Західного Бугу?] Село було вівезене. А тоді вже за-
селялось. З 1939 на 1940 роки вивезено все населення 
з Забужжя у Камень-Каширський, Овруцький та інші 
райони. Я мав 15 років. До виселення село тягнуло-
ся понад [річкою Західним] Бугом. Од школи назад 
500 м, не більше. Лісу не було. Садиба, яка в лісі, тоді 
просто була на лузі. Там було 2 хазяїна. Вибрався собі 
на хутор, придбав там поле, поставив хату та й жив в 
30-х роках. Сім’я померла в 50-х годах, то купив дру-
гий. А  потім  – третій, з  Вишнівки. Старе село було 
по тій вулиці, де школа зараз і садік, з однієї сторони 
вулиці і з другої, то в тім крайові, шо до річки, хата 
до хати було густіше, а тут було трошки рідше. Коли 
село було над Бугом, то на місці сучасних вулиць па-
совиська були і 2-3 садиби – хутори. Стосунки з єв-
реями були хороші. Вони давали і у борг, але з про-
центами. Хата коштувала 300-500-700 злотих. Ко ́рчма 
була при царській владі. Церква була завжди окремо 
від села, біля кладовища. Раніше парафія була більша, 
на кілька сіл. Топоніми. Кутки села: Сілени, Мельни-
ки, Пирогів, Сотлеси. Ліси: Вдови, Копани, Масівське, 
Камінове. Став  – панянка там жила, ухажувала за 
озером.

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хата могла 
мати 1,50-1,80 [м] висоти. В хатах 1915 року була хата 
й синці, рідко – ше й комора. Поза хатою був прибік – 
бочку туди з капустою поставить чи що. Я збудував 
в 1957  році [хату за планом] «комірка  +  сіни  +  кух-
ня + кімната». В кімнату через кухню треба йти. Сті-
ни. Будував, хто як міг. У кого низенька [хата], вікон-
ця маленькі. Якшо міг, то хазяїн запрошував майстрів, 
а ні – то сам. Там сяке-таке дерев’яччя, стовп закопа-
ний і там паз такий, ровець, в  нього заганяє бруси. 
Дах. Якось накрили соломою. Дахи були двосхилі. 
Причілки теж соломою зашивалися. Інтер’єр. Підло-
ги не було – земля, рудою глиною і коров’ячим послі-
дом змазували. На припіку світили лучиною. Опісля 
з’явилися з клочча фітіль, карасін – «сліпак» назива-
ється. А пізніше лампи № 3. А як № 5 – то багато кара-
сіну треба. При такому освітленні ще й ткали, прали 
на штани, на сорочку треба було. Система опалення. 
В  хатах фаєрок не було, піч одна була. Робили буду: 
доска, там дюра і там дюра. Тут загинає два каблуки, 
ті каблуки насаджує, як ті дуги, шо коней запрягають. 
Може, метр чи менше ширина. Глєру вместє з дугами 
начнеш там крутити, і б’ють ту глину, б’ють-б’ють. Жа-
рять їсти – фаєрки, плитка. І спат’ там на печі можна. 
Та ще дерев’яний комин, з  кадуба видовбаний або з 
досок збитий, в сінях затикався – «баба» називається. 
В сінях було відкрито, або плетений, або з дошок. Гос-
подарські будівлі. У дворі – хлівчик, клуня. Хто як міг.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
Млин згорів у війну паровий. Був вітряк до 1942 р. на 
стовпові з шиєю, шо повертала, з досок, од землі був 
метра 1,5. Колесо крутиться корбою. А другий вітряк 
доходу не давав, то хазяїн підпалив і отримав страхов-
ку ще до війни.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Колись старші люди таку практику мали: 
як збирались строїть, то пригадували, де зимою на-
самперед сніг таїть, значить, там земля тепла. Вибір 
місця для криниці. Як колодязя копали, дивилися, де 
довше тримається влага в землі, там близько вода.

ПАНСЬКА САДИБА Пан Юхнєвич жив над Бугом, за-
німався зверями, копав рви, платив людям, було їм де 
заробити. Хата в нього хароша, може, вона обваліла-
ся в Буг. Льохи хороші мав. В озері риби було багаць-
ко, не давали ловить людям. Панська садиба була збо-
ку від села. Колись його хата вважалась доброю. Там 
було 3 комнати. Корову мусить мав, коней 8–10 пар, 
штук 30 коров. Садок був.

РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Гірники

Записав Г. Кошіль 17 липня 2013 р.  
у с. Гірники Ратнівського р-ну Волинської обл.  
від Панасюка Анатолія Тарасовича, 1965 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як в селі наділяли місця під за-
будову?] Ну, тоді місця так давали  – по десять соток. 
І вулиця строїлася нова, то побрали місця. Там і стариї 
хати були, а ця – то вся новая. [В яких роках будували-
ся?] Ну, десь 23 роки назад. Десь 23 роки тому, я й не 
пам’ятаю точно. Ну, ще до перестройки. Подавали міс-
ця, молодь пішла. Десь в кінці 80-х, вже рік не помню, 
почали забудовувати. Отам за ровом  – то вся [нова] 
вулиця. Ну, ми сами крайні були до дороги. [Як буду-
вали хату, намагалися її розмістити вікнами до дороги 
чи входом від дороги?] Нє, вхід не від дороги, вхід сюда 
[у двір], то в усіх так само. Як хтось построїв, і всі так 
старалися, шоб до кажного. А вікнами туда – до дороги. 
Ну, так, шоб вхід був до сарая, щоб не обходити каж-
дий раз кругом хати. [Які розміри хати по ширині та 
довжині?] Десять на одинадцять [м]. [Місцева влада да-
вала якийсь план?] Ні, самі ришали. [План треба було 
затвердити?] Вони там план давали, «архітектура», де 
хата, де сарай, де туалет, як там, в якому місці. З чого 
хата буди будуватися – вони там питали, і в книжци за-
писано. [У сільській раді?] Ні, в Ратно, в  [управлінні] 
архітектури. [Робили льох під хатою?] В хаті є там під 
підлогою, неглибокий, бо тута нисько, отак оно мені 
десь  – по груди. Стіни. [Коли наймали майстрів для 
будівнитцва, як з ними домовлялися?] Як на ті роки, 
то я 900 гривень [тобто радянських рублів], шоб зру-
ба зробили. Якраз корова 900 рублів тоді стоїла. А так 
все, в мене тесть покійний столяр, то він все поробив. 
Вікна, двері він поробив. [Коли з майстрами домовля-
лися, підписували документи?] Ні, нічого, так, на сло-
вах. Майстри з сусіднього села – поїхав, запитав. Тоді 
ше так багато не було, то зара’ в кажній хаті [будівель-
ники], на Москві строять. [Підсобників для майстрів 
брали?] Нє, я помагав. Два майстри було, а наші під-
собніки. [Підсобникам теж платили?] Та нє, брати, ро-
дина. [Потім відробляли?] То ж якось помагав. Ну, там 
брат, треба помогти, то й помагаєш. Тоді ж матеріалу 
не було, гроші були, а матеріалу не було. То з Білорусії 
возили блоки. Ну, тоді якось, я знаю, важко було діста-
ти, по блату треба було. Той самий кірпіч, якраз тоді не 
було, а з блоків тоді Білорусія – дешевши було. Границь 
не було. [Зараз з цегли стіни будують?] Нє, ти знаєш, є, 
шо й з дерева. Є, та й тута є. Ну, як, [хата] із дерева, але 
обложана кірпічом. Інтер’єр. [Які меблі були?] Ой, тоді 
ж тіки на зарплату, щитай, і строїли. Ну, ліжко, шкаф. 
Придане жінчине: шкаф, ліжко, діван. [Ікони в хаті ма-
єте?] Да, є ікони, щитай, в кожній кімнаті є. [Ікони при-
крашаєте?] Рушники. Шо жинився, то ті ікони, шо на 

РАТНІВСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



126 ВОЛИНСЬКА  ОБЛАСТЬ

свадьбу. [Яких святих ікони в хаті?] Ну, Миколая, бо я 
родився на Миколу, то мині подарили. «Тайна Вечеря» 
там, де їмо, висить. Система опалення. [Опалюєте хату 
чим?] Був газ, але зараз дровами, від котла. Є грубки, 
але грубки не топлю. [В хаті є піч, користуєтесь нею?] 
Є, але останнє время то, напевно, нє. Ну, так, по зимі, 
як кабана заб’єш то топиш, хліб пече.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Двори намагалися 
розташувати перед хатою чи за нею?] Ну, туда, від до-
роги дальши. Ото всьо, територія моя за хлів кінчилась, 
вже там немає. Так, як в го́роді колись. [Чому садибу 
таку малу наділяли?] А я знаю, тоді закон такий був, ба-
гато застройщикув було. Десять сотих давали. То зара’ 
24 [сотки наділ] чи скільки дають, наполовину більше. 
[Садок насаджували в одному місці чи кругом дому?] 
Ні, оно перед хатою. Та й місця немає, скільки там, пару 
штук. Господарські будівлі. [Тільки хлів у дворі?] Ну 
да, то ж у всіх так само. [Літня кухня є?] Ні, нема. Ну, 
є [по селі], а во’, сусід побудував, стоїть, і не користу-
ється. Криниця. [Колодязь копали?] Копав я, али тута 
низько було, а вода погана, то ми її ни биремо. [Якою 
водою користуєтеся?] Із скважини. Ну, скважина 68 м – 
то нормально. Раньше пользувались, централізовано 
вода була, але потім давали тільки рано і ввечір воду. То 
ржава вода вкінці вже. [У кожного зараз свердловина 
є?] Так. Огорожа. [Загороджували двір чим?] Штахе-
том, в основному, а то – сєтка. Шо було, те й городили. 
[Ворота робили?] Ні, я не робив. То в сусіда, во’, є.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Коли давали місце, не питали у місцевих 
людей, тут добре місце чи погане?] Нє, ни питали. То які 
ж тут місця, я сюди в коліна піску навозив, низько, тут 
вода стояла. [На пожарищах, млинищах ставлять жит-
ла?] Чо ж ни ставлять. То ж а во’, в Ратно хата згоріла, 
на тому самому місці поставили. Закладини. [Зважали, 
у який день чи рік краще закладали хату?] Ну, в висо-
косний рік то не закладують, люди так говорять. [У який 
день намагалися будувати?] В любий, ну, в пониділок – 
там ни закладали. Такий, кажуть, важкий день – навіть 
кораблі не виходять в море. [Як закладали фундамент, 
кидали туди зілля свячене чи гроші?] Ну, гроші – то на 
вугла ложили. Копійки. [Для чого їх ложили?] Ну, шоб 
гроші водились в хаті, так кажуть. [Освячували фун-
дамент чи зілля свячене клали?] Ну, то ж хату зараз 
освячують кругом. Теж зараз кожен рік святиться хата, 
ходить батюшка по селі і святить. [Так прийнято?] Ну, 
встановив так, та й ходить. Входини. [Як переходили в 
нову хату, брали з собою щось обов’язково?] Ну, кота 
впускали в першу чергу. Так завєдіно, шоб кота першого 
пустити. [Самі вперше ночували, чи кіт мав там пере-
ночували?] Та ні, самі. [Як входили, то зважали на рік, 
місяць чи день?] Тоже в високосний старались не пере-
ходити. Ну, стараються перед празніками якимись, шоб 
перейти. Ну, перед якими встигне, до Паски там...

Записав Г. Кошіль 17 липня 2013 р.  
у с. Гірники Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Сидорука Йосипа Федоровича, 1930 р. н., 
та Сидорук Варвари Степанівни, 1939 р. н.

ЖИТЛО Планування. В  [19]57-м пожинилися, 59-му 
вже на зиму сіли в хату. [На батьківщині будували чи 
на новому місці?] Ні, на новому. То ж колись ідеш в 
сільську раду, просиш, приходить голова сільськеї 

ради, поставив два кулочкі – і стрийся. [Ставили хати 
вікнами до дороги чи до сонця?] До сонця, а  як же 
ж, на південь. [Льох під хатою спроєктований?] Під 
піччю льоха маїмо, тримаїмо там банкі. Підвалини. 
[Майстрів наймали чи самі будували хату?] Наймали, 
були у нас майстри із Бродів. То вин сам робив, я іду 
зранку на роботу, заложу йому круга, і вин сам цілий 
день робить. [Як він закладав підошви?] Пудошви 
обложив дубом по паліках. Мурували столбикі, такє 
валіки, то ж такого, як фундаменту, ни заливали. На 
нього вже ложили дубові підвалини. Стіни. А даль-
ши [для стін використовувалися] вже сосна, йолка. 
Вільха  – нє. То ж вручну треба було його порізати. 
І такєю поздовжнию пілкою різали бруссє, доскє. [Ви-
сокі були стіни?] Ну, десь дві сорок, а в кого – два [м] 
підісят [см]. Дах. Отак клали бальки, а  по бальках 
платви знов ідуть, а  вже до платви чіпляли крокви. 
[Чим крили хату?] Перш ми покрили такєю бляш-
кою, така маленька. Тоді шось стало протікати, тоді те 
скєнули, взяли накрили – такєй був, звався «терніт». 
А там накрили вже по тому тернітові, вже по-другому 
шифером, то вже подвійна [покрівля].

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Хлівчик був 
у дворі?] А  во’, через дорогу є хлівчик. [Корову там 
тримали?] І  зара’ тримаємо. Коровка, кабанчики є, 
кури. [Садок, пасіка були?] Пасіки не було. А садочок 
в нас свій: яблуні, груши, вишні, абрикоси, все своє. 
В  нас було садка повно, то як онук оно строївся, то 
багато позризував, бо йому треба було місци. Бо за си-
лом брати місци, то треба було платити виликі гроши, 
а так виходить, шо то йому дід подарив.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли закладали хату, обирали, у який рік?] То ж на 
столбіках навіть написано. [У  який день закладати 
хату, дивилися?] То ж так дивилися, шоб сирида чи 
п’ятниця. То вже я тобі ни скажу, в який день, бо ж 
то вже пройшло 54  роки. Я  вже тобі ни скажу, но в 
пониділок – не з тих днів. Большинство, я знаю, шо в 
п’ятницю. І то посля Паскі, до Паскі ни можна закла-
дати. [Чому?] Так говорили стари люди. [Чому середа і 
п’ятниця – добрі дні?] Бо ж то женскій день, батюшки 
говорили. [Під підошви шось закладали?] То майстер 
як закладає, то кидали гроши, то тогді там 20 копєйок. 
Там 20  копєйок положив і всьо. І  майстир закладає 
хату. Входини. [Коли переходили, то дивилися, у який 
день, чи в яку пору дня?] Хто там дивився, пирийшли 
просто. Як тобі сказати, пирийшли просто осинню, 
перед Дмитром. В  цю пору вже зводили, а  в вересні 
зробили пічку, грубку, а  в листопаді ми пирийшли. 
А ше ни було полу в усіх комнатах, то ми пирийшли в 
одну. [Пускали кота чи півня?] Ні, ми такєх забобонув 
ни робили: ни пускали ни кота, ни півня.

Записав Г. Кошіль 17 липня 2013 р.  
у с. Гірники Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Панасюк Оксани Адамівни, 1965 р. н.

ЖИТЛО Планування. [На скільки кімнат хата?] В  нас 
пять кімнат: три спальні, прихожа, коридор, кухня, 
ванна і кладовка. Ну я там ванну і кладовку не рахую, 
на шість кімнат. [План самі складали?] Сам чоловік, 
він їздить по заробітках, в Москву, то сам придумав. 
Шось подивився, шось додав. Пять років назад по-
чинали заливати фундамент. Заливали фундамент, 
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на самий початок як прокопав самого рівчика тільки 
на це, накидав, в кожне угло кидав гривні залізні. Я не 
знаю, скільки там. [Хата з блоків і обкладена цеглою?] 
Так, з блоків і обложена. Дах. [Двосхилий дах?] Така 
сама, да. [Чого не чотири?] Я вам скажу, чого на чо-
тири. На чотири роблять то там, де півтора етажа, бо 
там ше є кімнати. Чоловік не захотів на верху кімнати 
робити. Сказав: «Я лучше літню кухню ше одну собі 
збудую». От в моїх кумів є тожи так, як ви кажете: на 
чотири сторони, то вони там навіть не ходять, бо там 
діти малі, там вони загородили, бо ж то, чи діти впа-
дуть з драбини, чи що. То він сказав: «Я лучше кухню 
собі ще одну дострою». [Зараз будують у півтора по-
верха?] Ну, я ж кажу, в мене в кумів в півтора поверха, 
але там нічого немає, просто загороджена тая драби-
на, шоб діти не лізли. Інтер’єр. [Ікони в хаті є?] Да, 
а як же. [Ікони чим прикрашаєте?] Рушником виши-
тим, да. На іконах тих, шо вінчалися, то й рушники ті, 
шо вінчалися, в нас завжди висять. А на тих іконах, на 
які підходить рушник, то так, а ні то без рушника, так 
просто висять. От в нас є велика ікона «Тайна вечеря» 
на кухні – так просто висить. [Які ще ікони є?] «Свя-
тий Миколай», ангели-хранителі в нас висять на чет-
веро дітей, кожного поіменно, якого є. «Миколай» – то 
в дитячій кімнаті, «Матір Божа» є. [У кожній кімнаті 
вішаєте ікони?] Ше пока в мене нема в кожній, але ми 
хочемо щоб в кожній було. Пока в двох дитячих ви-
сить, кухня і там, де сплять, – в двох кімнатах в мене 
ще немає. Але будуть в усіх – то точно. Є просто такі, 
що не висять, а стоять невеличкі, а ше в нас одна кім-
ната недобудована, там ще взагалі нічого немає. Сис-
тема опалення. [Піч є?] Ні, немає, бо в нас є в старій 
хаті піч. Груби тіки чоловік поробив, бо каже, як буде 
гас дорогий, то не буде чим топити. А так нема, а тіки 
того, шо є в старій хаті. Але в нас так зараз молоді бу-
дують, то піч роблять. Ну, тільки не таку як колись, 
в нас тут така велика, а такі невеличкі. Ми в печі ва-
рим їсти в старій хаті, хліб печемо. Тільки зараз немає 
коли, зимою в основному. От кабана як заб’ємо, то в 
печі пораємо.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Нам хватає, шо в нас ця стара хата 
є, вона в нас там в середині як літня кухня. Ми так і 
планували. А  зараз зробив плана, в  нас ще тут буде 
літня кухня добудовуватися, бо ми цю будемо розки-
дати. [Стара хата не знаєте коли побудована?] Ой, я не 
знаю, вже свекрусі  65, а  вона тут ще не народилася. 
В неї документів нема, то не так, як зараз, шо мусово 
документи.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [То стоїть чия хата тут?] То чоловікового 
діда і ми тут побудувалися. [Ви намагалися на діді-
вщині побудуватися, на новому місці не хотіли?] А тут 
місце в селі, ми і хотіли біля старої хати побудувати-
ся, більш ніде і не планували, чоловік тут захотів. Він 
тут ріс і так і залишилися. А так якісь традиції ніхто 
нам нічого не казав, ми такого нічого і не... Може, там 
як хтось і знає, то нічого не казали. Наші батьки нам 
нічого не казали, а дідів, бабів вже нема, повмирали. 
Закладини. [Як закладали хату, то дивилися, у який 
день? Чи високосний рік чи ні?] Нє, нам батюшка ка-
зав, шо то неправда. Якшо по церковному, ми право-
славни, то нам батюшка сказав, шо ни треба такого, то 
нима різниці, який день. [Про кота, щоб пустити і пе-
реночував, батюшка сказав?] Нам батюшка дозволив, 

він не казав, шо ви не так робіте. Ми його запитали чи 
так треба робити. Він каже, так – то народна традиція, 
якщо ви хочите – то так і робіте. Але він нам не казав, 
шо от зробіть так. Ми так зробили, він нам нічо й не 
сказав уже. Як ви захотіли, як ви хочете, так і робіть. 
Потом, як вже вибудував це, поставив опалубку вверх, 
в це закладав зілля свячоне. І там якшо є хрестики по-
ламані, отакево шо свячоне, тре туда закладати, воно 
не мішає. [Копійки і зілля – це батюшка давав?] Зіл-
ля – батюшка давав, а копійки – то чоловікова мати. 
Каже: «Так колись як закладали отакє стари хати, то 
клали копійки». Ну, таких копійок вже не було, то кла-
ли вже гривні, шоб гроші велися [сміється]. А  зілля 
свячоне, то дав батюшка від злих духів, шоб не було. 
[Що за зілля він давав?] Знаю, шо то за зілля, то на 
Провідну неділю кругом хреста ложать такий барви-
нок, шоб ну... Потом воно в нас в церкви роздається. 
Через тиждень, на слідуючу неділю після Паски, в нас 
зветься вона Провідна, але вона... Ото кругом того 
хреста, шо був той барвінок, ото нам той барвінок. Він 
висушився, а потом його поклали потрошки, по чуть-
чуть, скільки там. Можна й те, батюшка казав, що й на 
Трійцю освячується, але в нас тоді не було, яке було, 
таке й положили. Зведення даху. [Квітку ставили?] 
А квітку то вже як накрили кришу, то вже поставив 
туда квітку. [Коли накрили шифером, чи як крокви 
звели?] Нє, нє, вже як шифером. Останні листки ши-
феру накривали і зразу поставили. Входини. А потом 
нічо, поки побудували, потом вже як стали вже все 
поробили всередині, на ніч пустили кота, шоб кіт пер-
ший був, так священник ка, так треба. Переночував 
він в нас там, зранку випустили. [Дивились, як кіт в 
хаті поводиться?] Він знаєте, шо то ми ше там в старій 
жили, він прийшов, по комнатах походив, походив і 
зразу прийшов до дверей і кричить, бо ж там нема ні-
кого. Покричав, на вікно виліз, подивився, та й випус-
тили. А там – просто так кажуть – кота та й пустили. 
[Чого роблять так, щоб кіт першу ніч переночував?] 
Ні, не знаю. Казали, шо злих духів виганяє, але ж нова 
хата ше злих духів немає. Зразу жили поки, через два 
тижні батюшка прийшов і посвятив нам хату. Та й так 
і все. [Одразу ввійшли, потім батюшка посвятив?] Да, 
да, бо в нас не вийшло так, бо ми перед Паскою, то був 
піст і батюшка не дозволяє святити в піст. [Ви пере-
йшли у піст?] Дозволив переходити в піст. 

с. Замшани
Записав Г. Кошіль 16 липня 2013 р.  

у с. Замшани Ратнівського р-ну Волинської обл.  
від Заєць Валентини Прокопівни, 1950 р. н.

ЖИТЛО Планування. В  [19]70-му ми пожинилися, 
і десь в 71-му поїхали на заробітки батько і чоловік, 
і  після того ми відразу почали будуватися. В  78-му 
ми відразу вже переселилися сюди. [Як розміщували 
хату відносно сонця?] Вікнами до сонця, так батько. 
Бо я навіть інколи скажу, шо було би зручніше туди, 
бо там двір хазяйствєнний, то я хожу туди поза ха-
тою. Хоча тоді така мода була, шо на дві сторони входа 
робили, але він зара’ ни треба. В нас дві спальні, дві 
великі кімнати, прихожа, і  отут-о в мене така кухня 
колисня, піч стоїть, отоді ше зроблена, і не переробля-
ли. Кахель той брали в Білорусії, купляли, обложили, 
її не треба білити. Стіни. [Які тут хати будують?] Тоді 
в нас всі дерев’яні хати, в  основному. Батько в мене 
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був плотнік сам, він побудував багато хат і не тільки 
в нашому селі, по районі. [Вашу хату будував батько 
чи наймані майстри?] Ні, батько будував з плимінни-
ками. Ну, то він вже там якось з ними домовлявся за 
відробіток. [Коли з Вашим батьком люди домовляли-
ся, йому платили?] Ну, звісно, шо платили, то вже по 
договору, як там вони [домовляться]. [Договір підпи-
сували?] Ні, умовно. Домовилися, приїдуть, пам’ятаю, 
геть із чужих сіл і просять: «Приїдьте, постройте 
хату!». [В кінці роботи оплата була, чи кожного дня?] 
Ні, в кінці. [Як вибирали дерево для хати?] Ну, їм там 
такий ліс давали, вони такий і брали, заробляли в Лат-
вії. Я пам’ятаю, вони поїхали вже в кінці листопада і 
приїхали геть в березні. Ото вони вдвох робили і ва-
гон лісу привезли, і на всю хату вистачило. Але потім 
батько ще їздив туди кілька разів із своїм старшим 
братом. Вони там брали ділянку і розробляли повніс-
тю від початку до кінця. І вони вже, напевно, купува-
ли, бо казали, що дуже дешево був куб лісу. Я знаю, шо 
їм вистачало тих заробітків, шоб привести з відти ліс. 
Тут не можна було, тепер легше купити ліс. Інтер’єр. 
Ну, потолки  – то ми вже по-теперішньому зробили. 
На той час то були такі хороші хати, великі. Ну, тепер, 
то понятно, тепер набагато кращі будуються. [Чи при-
крашали хату іконами?] Ікони взяли повісили, все як 
полагається. [Не боялись ікони вішати?] Батько ска-
зав, шо якшо я роблю – значить, буде так, як я скажу. 
[Ікони чим прикрашали?] Рушниками, чим іще ж?! 
[Які ікони були?] То тоді «Спаситель» і «Матір Божа». 
А тепер – то вже то така «Матір Божа», то така. Тепер 
така мода, тепер дарать на якісь імінини. [Які меблі 
були?] Ну, які ше тоді меблі були... Поїхали в Брест, 
купили ліжка, дивани, шкафа. І так воно і по цю пору 
є, воно міцне, хороше. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Де господарський 
двір розташовували – перед будинком чи за ним?] За 
будинком. І мій батько захотів, шоб був великий двір, 
шоб можна було трактором проїхати, якшо потріб-
но буде там сіно привести. [Ви його так і називаєте 
«двір»?] Двір. Садок теж батько насаджував. Ну, вже 
вони постаріли, ці вишні, вже потрібно нові насаджу-
вати. Я задоволена тим, що у нас від дороги іде така 
зелена смуга, бо, от, у нас літом постійно прохолодно, 
літом холодочок постійно через те, що дерева кругом. 
Господарські будівлі. [Які господарські будівлі маєте 
у дворі?] Ой, хлів і більш нічого нема. [Для сіна щось 
було?] То в нас був такий хлів, шо в одній половині 
корова, а в другій половині сіно. Криниця. [Колодязь 
Ваш батько копав сам?] Копав то сам, з хлопцями. Але 
купляли оті, як ми звемо, кайдуби. Завжди вода є. Ого-
рожа. [Двір чим обгороджували?] Штахет, дерев’яний 
штахет. І  по цю пору дерев’яний штахет. Якби були 
срєдства, то вже можна було б поставити якийсь гар-
ніший. Який забор – залежить від того, який достаток. 
Може, тим, шо робила постійно в лісництві, і нам було 
легше дерев’яний. В нас там був цех, де різали штахети 
і продавали населенню, їх там можна було купити. Ну, 
забор вже, мабуть, разів три вже міняли такий самий. 
Ну, тепер багато з профілю роблять, хто який може. 
І навіть якшо штахет, то вже не такий штахет, як ко-
лись, а ширший, товщий, ну, кращий. І вже його кра-
сять, лакують і фігурний його роблять. І вже стовпи 
не такє роблять. У нас то ще дубові ті стовбікі, а вже 
тепер мурують стовпи і підмуровку роблять, тоді 

штахетом роблять. Ото дуже гарно. [Від штахету не 
відмовляються?] Ну, він то довго служить. Ну, ми то 
його вапном білимо, в  основному, тако до майських 
свят, до Паски. А хто має достаток його пофарбувати, 
то він довго служить. [Городились тільки від дороги 
чи і від сусідів?] Нє, від сусідів – нє. По селі межа від 
сусіда і все. Мало хто городиться. От, у мене знайома – 
вона сєткою загородила, і вже ціле літо кури нікуди не 
йдуть. А в нас ціле літо кури закриті в сарайчику, шоб 
не ходили і сусідам не мішали, і собі.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [На млинищах, на пожарищах не став-
лять хати?] Напевно, не ставлять. На дорогах, кажуть, 
не можна ставити. Закладини. [У  які дні закладали 
хату?] Середа і п’ятниця – я таке знаю. І до посту ста-
ралися робити, заложити до посту. [Високосний рік 
чи не високосний – на це зважали?] Тепер, я чую, виді-
ляють ті високосні роки, а тоді – я не пам’ятаю. [В яку 
пору року закладати, зважали?] В основному, почина-
ли навесні, шоб уже день побільшав, шоб можна було 
бистріше зробити зруба, шоб дощі не мочили. Бо осін-
ню дні маленькі, чи якась там слякоть. В основному, 
з весни робили. Зведення даху. Вже робили останній 
день, називали «квітка»  – вже тоді вони вечеряють 
довше, ше можуть пригоститися, вже тоді розрахову-
валися. [Були випадки, щоб майстрам не заплатили?] 
Ні, не було такого. Входини. [Як переходили із старої 
хати в нову, брали із собою якісь речі?] Я знаю, ми як 
переходили, то тільки речі брали. Я тільки знаю, шо 
казала мати, шо треба переходити як повний місяць, 
шоб повно було в хаті. То ми, мабуть, і перейшли так, 
я вже не пам’ятаю. Я знаю, вже як мій син будувався, 
вже це я запам’ятала, то я їм все казала: «Ідіте, діти, 
тоді, як повний буде місяць». [Освячували нову хату?] 
Освячував батюшка. [Не боялися у 1970-х роках освя-
чувати?] Боялася. Батюшка сказав: «Робіть занавескі, 
шоб не сильно тут на дорогу світилися». І  прийшов 
вечором і посвятив. Боялися, чо’ ж ні, чоловік у мене 
був член партії на той час. Хоча догадувалися, бо ж 
вони знали, шо батько мій при церкві всі роки був, то 
він мусив так зробити.

Записав Г. Кошіль 16 липня 2013 р.  
у с. Замшани Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Лойко Катерини Семенівни, 1944 р. н., 
 та Бірук Раїси Михайлівни, 1960 р. н.

ЖИТЛО Ми жили, я  родилась на хутори. Мені було 
11  років, як нас сюда тоді ж силою перевозили. Не 
бажання було, а просто приходили, розкривали хату 
і перевозили силою. Хату розкривали як? От, при-
ходять там тиї якись комуністи, шо там те було, не 
знаю. Приходять, і не хоч сам переїжати, вони беруть 
драбину, залазять на те – розкривають хату, і вже тоді 
мусиш. То було так, я з [19]44-го року, як ми сюда пе-
реїхали, мені 11... 10 років було, то 54-й, 55-й, десь такє 
роки. Бо в шиїсят п’ятим ми сюда пириїхали, постро-
їли. Стіни. [Якою була хата, яку перевезли з хутора?] 
Вона дерев’яна, але вже зараз обложили кірпичом. 
Богато, там на хуторах було богато хатив, жили, ну, 
али їх попиривозили сюда. [Багато було хуторів біля 
села?] Ой, Залісся, Хочиво, Дубини, там Рудня. Там 
було багато хатив, то попиривозили. Ну, ше отуто-во 
коло лісництва, то там пара хат осталася. [Ще живуть 
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люди в Дубинах?] Є, живуть. Ну вже ни тиї стари. 
Наприклад, батьки повмирали, а діти повставалися і 
живуть там. На Заліссі живуть ше. А так уже ні. Зилін-
ка – колись у нас був такий хутір, зара’ вже нима. [Як 
перевозили хату з хутора?] Ми ж пиривизли як – ска-
зали пиривозити, пиривозили хату. Покійний батько 
понумирував, бо ж дирив’яна, отаки були [бруси]. 
І  понумирував, і  пиривизли і зразу й складали. [Не 
довго складали?] Нє, нє. Не було де жити літом, а як 
поскладали, вже зложили і накрили, ше не було під-
логи, вже ми сюда пирийшли, бо ж жити десь треба. 
Дах. [Вкривали хату чим?] В  нас була хата вкрита 
чирипицею. Отакє, нивилички тиї. Вже потім пири-
крили. В нас була на хутори [сусідська хата] соломою 
накрита, бо ше помню, як розкривали. Али вже була 
в нас тоді чирипиця. То вже батько думав сам накри-
ти, али вже як зробився такий рух, то вже ни накри-
вав. Планування. [Ставили хату впоперек до дороги, 
повздовж чи до сонця?] Тут була дорога, али ше була 
дорога – ше тротуарув ни було. І була така вузинька, 
ни асфальту, ничого. Общим, на цій вулиці, п’ять хат 
построїв колгосп, і  туда є, десь хатив десять. [Хату 
не добудовували, тільки обклали цеглою?] Нє, чого, 
з  теї сторони коридор і кладовка  – тако добудували 
на всю довжину. Інтер’єр. [Рушники, ходніки, килим-
ки колись ткали?] І  ходніки ткали, і  рушники, і  на-
віть портки ткали. [Прикрашали стіни рушниками?] 
Да-да. Колись, я знаю, вже отак висять, ну, як – рамка, 
таки вишити своїми руками. Рушники на рамка на всі 
вишали, ну, а вже як пист, то вже рушники знимали. 
А вже тако Паска, якесь свято, вже пирид Паскою бі-
лять хату, вишають вишити рушники. [Ікони в хаті 
завжди висіли?] Всьо время. Завжди. І навіть в радян-
ський час, коли забороняли. Навіть було як, мені за-
бороняли, бо я на том робила, в ланці п’ять років піс-
ля школи, після восьми класів. Потім пішла дояркою. 
Пішла дояркою – мине просто примусово заставили у 
ту партію: ну, як ни то, шо там, али вже те ни можна, 
й те ни можна... Ну, й ладно. Али ікони як висили, так 
і висили. Правда, сказали, шо ікони треба познімати, 
а я сказала: «Я їх ни вишала, мати повисила». [Де в хаті 
ікони розміщували?] Як хто хоче. У  спальні мусово, 
де спиш, там були образи. То ж колись ни було стиль-
ко кімнат, як зараз тих кімнат. Колись одна комната 
й кухня. Система опалення. [Піч в хаті є?] Була і є, 
я її ни буду виносити, ні. Користуюся. [Будували піч у 
якомусь визначеному кутку?] Ну, як, от, то вже зараз 
комнат в нас багато, а тоді в нас так було: одна комната, 
кухня, так комора, і надвір уже виходили. То отак, тут 
комната, спали, а там кухня, у куточку десь при стині 
строїли піч. А піч добре й зара’. Голубці яки то вкусні 
в пичі! [Устя печі не робили до вікна?] Вона стояла на 
хату, так вона тоді. Цього вікна не було, уже ми проло-
жили потом. Уже піч ту, шо строїли, уже пириробили. 
Колись і те, мати наша казала, ше в [сусідньому селі] 
Видраниці як я була, ше даже пам’ятаю піч. От, ми тут 
піч поставили, що неправильно. От, стоїть у мене піч, 
а там десь було окно, шоб видно було в пичі, як там, 
як горить.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Cадили садок біля 
хати?] Да, от, на хутори у всіх були садки. Там було шо 
хоч: і яблука, і вишні, і груши. І сюда пириїжали, і са-
дили тут. [Перевозили з хутора ті дерева?] Ну, тиї де-
рева. От, груша, вже їй підисят девіть років, вже, а во’, 

вона кажин рік родить. Вже стара, али ше зризувати 
ни хочиться, бо ж то ше звідти, з  хутора, пам’ятка. 
[Садок садили перед домом чи за ним?] Ну як, от, 
а во’, хата, і перед хатою садили. Хто як, як кому нра-
вилося. [Пасіки не було?] Нє, там на хутори у батька 
була, а тут уже вин не встиг, бо ж через рік помер, а на 
хуторі була. [Льох є?] Ні, в мине нима. Літня кухня. 
[Літня кухня є у Вас?] Ото десь 10-12 років назад ми її 
построїли. Да, десь в 2000-му році. [Раніше будували 
в селі літні кухні?] Будували, вже починали. А буду-
вали, знаєте, я Вам скажу чесно, отакі заможніші. На-
приклад, у мене її нема. Піч в хаті. Багато таких вже є, 
шо піч повикідали, груби повикідали з хати. Ну, ба-
гато хто каїться, шо нашо було викідати грубу. То ж 
ми тоді з хати викинули, в нас була в хаті кухня, ми 
повикідали, тому шо рішив чоловік поставити літню 
кухню. І вже ми тут поставили піч і все. [З цегли літ-
ню кухню будували?] Із дерева, то вона тільки цеглою 
обкладена. А зараз ставлять з дерева, з блоків, хто як 
може. [Ваша літня кухня у зруб зроблена?] Да, да, тако 
[горизонтально деревина складена]. А зараз уже в нас 
є хата, шо тако [з брусів, поставлених вертикально], 
але вони обложили цеглою тоже, бо вони самі перші в 
нас поставили, то для нас було дико. Чого так стави-
ли – бо вона не сідає. І як будуть так-о [горизонтально 
деревину] ложити, то вже немає таких майстрів, шоб 
вміли отак ложити. Криниця. [Криницю чи колодязь 
самі копали?] Да. [Як вибирали місце для колодязя?] 
Я сама вибирала. Бо ми зразу як пирийшли, в нас ни 
було колодязя. Ну, як, пирийшли, в  нас троє дітей 
осталося, мати, батько. Як ми сюда пирийшли, через 
рік батько помер. Мати не могла, в нас ни було такєї 
возможності, то ми ходили до батюшки по воду. Вже 
як я виросла, сестра старша поїхала на сизон, вийшла 
там заміж, брат менший був. Я як заробила гроши, по-
їхала в Вижву [смт  Стара Вижівка Волинської  обл.], 
привизла сім кайдубув, кругів, і  зробили [колодязь]. 
Вручну копали, нияким ничим. І так і доси я п’ю воду 
з тиєї криниці. [Як кажуть  – криниця чи колодязь?] 
Колодязь. То тепер «криниця» кажуть. [Місце для 
колодязя вибирали, де зручніше?] Ну, як  – напротів 
дверей, шоб близько брати воду. Огорожа. [Чим обго-
роджували двір?] Тоді було просто. Як робили зразу, 
як ми сюда пирибрались, пириїхали, то робили такє 
стовпики і жерді загороджували, шоб аби корова не 
зайшла туда. Потім стали робити забор, ну, як – шта-
хет. А вже зара’ – хто по возможності: хто такий, хто 
такий. Ну, ми загородились сєткою, то для мене хва-
тить. Вже ж я стара – людина похилого віку. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Вибирали нове місце проживання після 
примусового переселення з хутора самі чи влада ви-
рішувала?] Нє, вибирали сами, хто де хтів. Ни, просто 
казали, куда. [Як вибирали місце, запитували людей, 
чи добре місце, чи погане?] Ну, як, отут була одна хата 
і ще одна там, ничо’ ни питали, так построїли. Те й пи-
рийшли сюда, батюшка посвятив те місце. [На токах, 
на млинищах, на пожарищах, можна ставити хату?] 
Ну, як, в  нас такого тут нема, шоб ставилися. Так-о 
трошки загоралися, али шоб геть хата згоріла, то в нас 
ще такого пожару, слава Богу, ше ни було. Закладини. 
[Коли закладають хату, дивляться, у  який день?] От, 
моя однокласниця тут строїть хату, почали з хліва, чо-
гось зараз кажуть, шо з хліва починати. Ну, хто як, хто. 

РАТНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Потім кажуть, шо в понеділок категорично не можна, 
важкий день. Понеділок – ни можна, п’ятниця, сири-
да, кажуть. Так шось завидино, шо сирида, п’ятниця – 
посни дні. Мені батюшка колись казав, що добре діло 
можна в любий день починати. А понеділок – важкий 
день, бо в неділю понавалюються, гуляють, то в поне-
ділок є «отходняк». Багато хто, от, там де мій чоловік 
живе, кажуть, шо перед тим, як фундамент заливати, 
шоб батюшка прийшов, посвятив там. Коли фунда-
мент залили і починаєте «коробку» ставити, тоже 
треба, шоб батюшка посвятив. А якшо там батюшка 
кум, брат, сват, то там взагалі п’ять раз ходить святи-
ти кожну стіну [сміється]. [Під фундамент закладають 
щось?] Копійки кидають пуд фундаминт. Входини. 
От, хай там як, а зроблять хату і ни переходять в хату, 
пока посвящєнія не зроблять. Батюшка прийшов, 
зробив посвящєніє, отоді переходять в хату. Першого 
кота пускають, і шоб ніч кіт переночував. Ми жили на 
хутори, построїли тут хату, ну як там, підлогу сяк-так 
положили, шоб принисли ту кішку і в хаті закрили. 
Приїжаїмо конем, бо ж колись коні були, тримали, 
то й тепер виртається, тримають. Приїжаємо, а наша 
кішка народила котинят в хаті, народила четверо ко-
тиняток. То так усі удивилися, то як всі взнали, шо 
вона кітна, а  вона народила у тій хати перший раз. 
[Як запускали кішку до хати переночувати, дивилися 
за її поведінкою?] Певно, шо вона, коли зайде зразу, 
то вона ходить, нявкає. [Уже зранку, коли її забира-
єте, спостерігаєте за її поведінкою?] Ну, я  ни знаю, 
ми зранку прийшли – вона народила. Вже не втикала 
[сміється]. І вже вона никуда, вже можи на двір піти – 
вона приходила. [Як переходили в нову хату, ново-
сілля справляли?] То тепер справляють, а  колись ни 
справляли. [Дивилися, у який день чи в який місяць 
переходити краще?] Ну, да, да. Сирида, п’ятниця, али 
справляти – не справляли. У піст не переходять. У ви-
сокосний рік стараються не переходити.

с. Здомишель
Записав Г. Кошіль 15 липня 2013 р.  
у с. Здомишель Ратнівського р-ну  

Волинської обл.  
від Хартонюк Надії Яківни, 1935 р. н.

ЖИТЛО Планування. Було там [на хуторі] пара хат, то 
пиривизли їх зразу в сило. Посля вуйни зразу. Ну, 
тоді заставлєли, шоб всі хати були до сила, тоді кол-
госп був. [Як розміщували хати у селі відносно доро-
ги – упоперек чи поздовж?] То – як яка хата. От, моя 
тако-во [упоперек розміщена], а  медпункт  – то вже 
вздовж, а  та-во хата стоїть як мидпункт. [Коли була 
збудована хата, у якій зараз живете?] В [19]51-му. А та 
стара, де я жила, – то ше до вуйни. Стіни. [Яке дерево 
обирали для стін хати?] Дериво тре’, шоб було сосна. 
Бо ж ти положи з сокє – з бирези чи з вільші, то воно ж 
довго ни буди, отакє-во. Дубови пуд  пудошви мо’на, 
ото воно муцне. [Чому не з осики?] То тико сарайчика 
мо’на, бо воно дране дериво, довго ни буває – порох-
нєвиє, порохно. [Як різали дерево для будівництва?] 
Такєю поздовжнию пілкою ризали, став цій і на верх 
один, і  рижуть. Ото виризани [бруси] такєю пілкою 
поздовжнию. То вже круглякє  – такє на сіни. А  на 
хати – то нє. На хати обризани [бруси]. А на сіни – то 
йшли круглякє, напополам розризали і всьо, стави-
ли. На сіни і на сарай [кругляк брали], а на хату вже 

обризаний. [Cамі будували чи майстрів наймали?] 
Майстрив. Де ж хазяїн сам хату построїть?! То ж тре’ 
пуднимати, то ж такі-о бруссє, ни цегла, шо подав це-
глину. [Родичі помагали?] То ж родичі помагали: хто 
вмів хату ставити, то того кликали, а хто ни вмів – то 
ні. [Майстрам платили?] Ну, а  як жи. [Родичам теж 
платили?] Ні, родичі вже так помагали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Обираючи місце під хату, дивилися, чи 
добре воно чи погане?] То тоді вже де дадуть. От, тоді 
хазяїнови тут дали, а вин жив аж за рикою. [Ставлять 
хату на млинищах, пожарищах?] Ну, видно ни по-
лагаїця, бо згорила раз, то може і другій раз згоріти. 
[Сміється]. То такє старши вже щитають те місци ни-
щасливим, то молоди можут поставити, али батьки 
ни дадуть на такому місци. А топіро більш ставлять 
на городі біля стареї хати, то ни тре’ купувати зимлі. 
Закладини. [Як закладали хату, дивилися, у яку пору 
дня, місяця, року?] Ну, то ж ше треба, шоб високос-
ний рик ни був, бо ж ни годиться закладати як висо-
косний, бо ж ни годиться. [У яку пору дня закладали 
хату?] Ну, то вже зрання, ше до схід сонця і начинають 
ставити. [На фазу місяця зважали?] Ну тре’, шоб мо-
лодий був, ни на старий. Тико перший раз побачиш 
«сирпок» молодейкій, і  [закладай хату]. [Які дні вва-
жалися поганими для закладання?] Ну, пе’но нигодич-
ни – сирида чи п’ятниця. Ну, то вже тоді, як закладаїш, 
то треба постити, ни їсти ничого, ни сала, ничо... По-
сни дні треба шоб були, бо ж то вік живеш і треба, хоб 
було щастє. [Щось на кутах ложать, коли закладають 
хату?] Ше гроши кладуть на вугла, якє є, такє й кладут. 
Тико ни бумажни. Ше колись клали золото, і заклина-
ют: «Хто забире, то той вмре». В мине брат був, і там 
дальши хлів був... В  мине батько на фронти пропав, 
ожинився, з жинкою жив триціть років, дитий навіть 
ни було... Вин став ту клуню розбирати, туди до хати 
свеї возити, і найшов гроши на штирох тих-во вуглах. 
І вже вин за теє золото і купляє хату за Ратном. Купив 
хату, три рокі пожили, вона здурила, а вин вмер. Ни 
мо’на, кажут, тих гроши брати, шо закладают, вони 
заклєти. От, так робили колись стари люди. То пе’но 
років 30 назад. [Крім копійок, може, ще шось клали на 
кути?] Можут положити і кусочок хліба, вин там при-
ложиться, то вин там і висохни. А свячони зілля – нє. 
[Коли закладали хату, могорич пили?] Чом ні – пили. 
То ж горилка посна. Ше й заспивают за столом стари-
кє. [Якісь спеціальні пісні про закладщину?] Ні, про-
сто сільськє. Зведення даху. [«Квітку» після будівни-
цтва даху запивають?] То вже хазяїн розщитується з 
робочими, і вже «квітку» п’ють – могорич.

Записав Г. Кошіль 15 липня 2013 р.  
у с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Поліщука Василя Миколайовича, 1939 р. н.

ЖИТЛО Планування. Приїхав працювати директором 
школи, і  для мене збудували цей будинок. [Який це 
був рік?] [19]76-й  рік. [За типовим планом збудува-
ли?] Тоді по плану все, тоді планово було, не те, шо 
де хоч. Мені пропонували [садибу] там через дорогу, 
біля медпункту, а я думаю, тут, може, троши хоч горо-
ду. От, і  мені дали 8,39  сотки. Тут трошки відірвали 
в цьої баби і тут по плану, а б то хотів трохи десь в 
стороні, але ж, бачте, як воно. Тут планово все було. 
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[Це Ваша була ініціатива будувати будинок, чи дер-
жава подбала про це?] Держава для мене. В Забрідді в 
мене батьки були, а мене сюди направили. Мали двох-
квартирну будувати [хату для директора і] для зауча, 
але потім відмінили, сказали: «Тільки для тебе, для од-
ного». Так побудували – держава за державні кошти. 
На бюджеті сільської ради це було. Потім жінка взяла 
приватизувала її, бо я не хотів викупляти ці гроші. 
[До початкового плану щось потім добудовували?] 
Оце вже добудував трошки  – оцю виранду з блоків. 
Стіни. [Будинок сам повністю із цегли?] Да, повністю 
з цегли. Стеля. [Стеля дерев’яна?] Деревяна. І балки, 
і крокви – все було дерев’яне. Дах. [Хата була покрита 
шифером?] Тільки я вже перекрив, бо тоді був шифер 
невеликий. [Крім даху більш нічого не міняли з того 
часу?] Ну, тільки шифер, трохи толі добавив, бо за-
дуває, ше треба запінити, та й тирси наверх насипав. 
Тоді будівництво було, знаєте, яке? То не теперішнє 
будівництво... 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Господар-
ські будівлі маєте якісь?] Оце тільки отой сарайчик, 
і більше нічого. І так добре. [У літній кухні що маєте?] 
Там піч.

Записав Г. Кошіль 15 липня 2013 р.  
у с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Безносюка Івана Борисовича, 1951 р. н.,  
та Безносюк Марії Василівни, 1953 р. н.

ЖИТЛО Планування. Десять соток тоді давали під бу-
дівництво, до п’ятнадцяти. А могли і п’ять виділити. 
Але в законі було сказано – до 15-ти соток. [Як розмі-
щували будівлі на садибі відносно вулиці?] Відносно 
плану. Є ж генеральна забудова села, і там вказано, шо 
паралельно дорозі. Але ж вибираєш так, як тобі по-
добалося. Тут стояли колись приміщення, але пожарі 
були в селі, і вони згоріли. [Не намагалися будувати 
хату вікнами до сонця?] Головне, щоб хати йшли в 
одну лінію. А тут ми вже самі рішали, де буде спальня, 
сюди, на цю сторону вхід, ми рішили, шо буде не від 
дороги, а з двора. [Чого саме так?] Ну, бо так практич-
ніше. [План самі придумували?] Ні, в  нас є план за-
будови, вони самі складали, тоді дається. [Коли щось 
перебудовували, вносили зміни у план?] Пізніше його 
зробили, той план. [Кімнат у Вашому будинку скільки 
було заплановано?] Чотири. І коридор – п’ятий. Зал, 
кімната дитяча, спальня і кухня. І коридор. [Веранда 
збудована одразу з будинком чи пізніше?] Оце відра-
зу, а цє ми добудували пізніше [прибудову] на ванну. 
Наш будинок побудований освітою, від районного 
відділу освіти. Тоді невеличкі кошти виділяли на сіль-
ську раду, і от, таким-от чином я його зводив. Началь-
нік сказав, дав матєріалу трошки, а дальши – закачуй 
рукава і работай. Хоч жити в будинку – давай. [Про-
цесом будівництва цього цегляного будинку керували 
Ви?] Да, я, все: і план будинку складав, і матеріали їз-
див скрізь шукав, де тільки можна. Ну, а кошти трош-
ки виділяли. Стіни. Активно почалося будівництво 
цегляних споруд отут в нас, на території нашого насе-
леного пункту. Тоді тваринницький комплекс в [сусід-
ньому селі] Шменьках було побудовано. Тоді держава 
давала дотацію за будівництво, повертали гроші на-
зад. Тоді колгосп активно брався за цю всю справу різ-
ними способами. Колгосп відзвітувався, наприклад, 

шо у [19]81-му  році побудували 5  будинків. Сметна 
вартість цих будинків, припустим, була 100 тисяч [ру-
блів]  – значить, колгоспові держава 150  верне. Ше й 
преміювали. [Скільки цегли пішло на Ваш будинок?] 
На нього пішло 10 тисяч цегли білої, силікатної. Пої-
хав в [селище Ковельського р-ну] Люблінець до дірєк-
тора заводу силікатного цегляного, переговорив, шо 
так і так, треба. Ну і все: рахунки, оплату, все зробили, 
транспорт, і сюда. Лісоматєріал – тожи в лісництві ви-
писували. А  білоруські блокі  – то начальник... Біло-
руські блокі там всередині, а обкладено цеглою. Вони 
товсті, [блоки] ті – по 40 см. І в 80-му році в листопаді 
місяці я почав трохи [будуватися], а в 81-му році ми 
вже в вересні місяці зробили і перейшли сюди. Тоді 
це була колгоспна бригада тільки, колгоспні будівель-
ники. Оце вони тільки починали вчитися мурувати. 
Ото [збудовані ними хати] всі такі, така якість. [Чому 
віддали перевагу саме цеглі, а  не дереву, з  якого тут 
частіше будували?] Того, шо в той час лісоматеріалу на 
таке будівництво практично неможливо було взяти. 
І вартість його була чимала, і дефіцит. Бо практично 
щоб такий будинок побудувати, треба було 40-50 ку-
бов лісу. Його ж треба було порізати, його треба було 
до пуття довести. А цегла – проще простого: поїхав, 
взяв готовий матеріал і роби. І в той час, коли в Ра-
дянському Союзі ще БАМ був, ото тоді відкрили в нас 
Люблянецький, Нововолинський, Луцький цегляні 
заводи, і  цеглу почали вже більше використовувати. 
Дешевизна, що там говорити... Тоді куб цегли кошту-
вав в придєлах 20 карбованців. Це для того, шоб взя-
ти 10 кубов, а куб – це і є майже тисяча цеглин, то це 
прийшлося 300  рублів перечислити. А  за триста ру-
блів скільки того лісу можна було тоді купити? Напо-
ловину менше. Дах. [Чим була покрита хата?] Шифе-
ром. [Важко було дістати шифер?] Проблем не було. 
[Скільки шиферний лист тоді коштував?] Рубиль шіз-
десят, рубиль сорок на ті гроші. І валом, бери. Раніше, 
до 80-х років, то шифер був дифіцит.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які будівлі 
для господарських потреб маєте у дворі?] Хлів, сви-
нинець окремо. [Тримаєте корову?] А як же, тримаєм. 
[Для курей є якесь приміщення?] Ну, там-от разом 
біля хліва. У нас якшо [площа] хліва самого 50 з лиш-
нім квадратів, то кругом хліва оцих всіх прибудовок, 
то ще більш, як на 50 квадратів. Це пов’язано з тим, 
шо у нас тут мало місця під забудову, в нас всього тут 
10 соток. То вже зараз дають 25 соток. То тоді мусили 
тулитися з усім до того хліва. А там стегор стоїть на 
сіно. Я  – кажу «сіновал». Сіновал, а  ше кажуть «сте-
гор». А оці прибудови називають «шипки». От, шипка 
на дрова є, шипка на солому. То таке з дошок збите все. 
Криниця. [Місце для криниці якось вибирали?] Старі 
люди знали. А ми собі виходили із практичних мірку-
вань  – сюди нам посередині двора, до хати близько, 
до ванни шоб провести уже тоді думали. [Як кажуть – 
криниця чи колодязь?] Колодяць. Ми – тото кажем і 
«криниця», і «колодязь», а найчастіше – «колодяць».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як будували хату, можливо, якихось на-
родних традицій дотримувалися?] Розумієте, це була 
як-то ніби державна стройка, і  вони того не визна-
вали. А в селі взагалі-то люди висвячують. І тоді ви-
свячували місце водою свяченою, вплоть до того, які 
це місця: чи будуватися тут, чи не будуватися. Но ми 
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не боялися, бо тут вже була будівля, ми знали, шо тут 
нормальне місце. А те, шо тут згоріло, то тут не одна 
хата згоріла і хліви. Тут просто був в селі один такий 
дядько-палій – палив. От, саме отут, Ви самі бачите, 
шо от дорога високо піднята, а по ту і по цю сторону 
до осушування було болото. А оце місце було трохи 
вище. І  специфіка цього села була в тому, що тут не 
дотримувались вулиць, а  будувались кутками. Чого? 
Тому, шо було підвищення – отут і старались будува-
ти. А там далі було болото, то там не будували. А вже 
коли провели меліорацію в [19]65-му, 75-му роках, 
то вже почали забудовувати. [У  селі є якісь заборо-
нені місця для будівництва?] В  нас є. Тут одна сім’я 
молода живе, то вони, от, побудували хату нову, там 
молоді люди. Їм казали старі люди: «Не будуйте там, 
не будуйте там!». Бо там жила така жінка якась пога-
на, вона шось знала, вона нібито ворогувала з ними. 
І  хто його знає, так воно чи не так, але, от, померла 
дитинка в них, тоді друга. Потім хата нова, велика, 
під черепицею – пожар вторік почався там ні з того, 
ні з сього. Ну, і все люди кажуть, шо то в такому місці 
побудовано, вони не слухали. Закладини. А відносно 
того, що коли будувати, то старі люди знали, шо по-
чинати будувати потрібно в якісь дні визначені. І зара’ 
воно так. В середу фундамент починали будувати. [Ви 
вже не зважали, у який день починати будівництво?] 
Ми – ні. Ви знаєте, інтелігенція 80-х років, 70-х – це 
радянські, це ж атеїсти поголовно, комсомольці. То ми 
вже тепер до цього повертаємося, в школі вчимо про 
якісь традиції. А тоді в школах не було цього. Входи-
ни. [Що під час переходу у нову хату потрібно було 
зробити?] Ну, зараз – то пускають кота і висвячують 
обов’язково. Тоді люди тихцем [освячували новобудо-
ви], тоді не було такого, шоб батюшка пішов десь, шо 
все відкрито. А ми, вчителі, взагалі про таке не знали, 
ікони боялися в хаті повісити, розумієте, бо приходи-
ли перевіряли. А на даний час, перша ніч поселятися – 
висвячують хату обов’язково. Ну, тепер жи ж молодь, 
як  – поки все не зроблять євро, не поклеять, не по-
лакують, вже тоді ідуть в хату. Висвятили, [відбули] 
новосілля і тоді вже йдуть жити.

Записав Г. Кошіль 15 липня 2013 р.  
у с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Козла Леонтія Трохимовича, 1933 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Система за-
будови. [Ваше село розташоване біля річки, уздовж 
траси?] Якшо на схід, то поправо річка Прип’ять, 
а  зліва – траса. [Село має форму вулиць? Чи хутори 
були?] Воно просто не упорядковано так, як кутками.

ЖИТЛО Планування. [Як раніше розміщували хати?] 
Раніше хати завжди строїли, щоб тако-во – до южниї 
частини, лицивеї сторони. [Вікнами до сонця?] Да-да, 
до сонця, тоді ж не було світла, шоб більше світла по-
трапляло в будинок. [Ближче до дороги чи вглиб са-
диби?] Канєшно, дальше від дороги. [Ваша хата стоїть 
на південь?] Да, то ж всі так ставляють. [Коли була 
побудована хата, де Ви проживаєте?] 1865 року  – на 
стині випалено. То ше прадіди будували. Ше наша 
не змінилась, тико шо вікна поробили. Бо було тоді 
тико одна диривина, окно робилося, і  таке на хрест 
зробляний. А зара’ вже пороби – через три диривини 
проризували і зробили вже [вікна] з рамами. [Чому 

раніше робили вікно на одну деревину?] Бо цар накла-
дав податок. Ше й були курни, наша курна була хата. 
Цар накладав, якшо комин є – значить, треба податок. 
У стелі було таке отвєрстіє і [димоволок] туда на гору. 
Призьба. [Призьбу будували чи ні?] Як зима настає, 
то, як ми казали, коноплі сіяли, і тиї коноплі вдома ви-
можували, витирали, треба було зробити призьбу. І з 
тиї корости, так само із тих опилкув загороджували 
до окон, а хто хоче і вищи, шоб типлій було, і забива-
ли туда тєю коростою, шоб вітьор і сніг не вдарював у 
тюю стину, а в тую призьбу. «Призьба», «приспа» – як 
хто скаже. Підвалини. [До яких років на стовпах хати 
ставили?] Та десь до [19]60-х  років ставили. Ще й в 
60-х хлопці ставили, а вже в кінці 60-х, отуди, як стали 
коровники ставити в колхози, то вже [з’явився цемент 
для фундаментів]. А корівники – 71-й, 2-й, 5-й роки. 
Ранчи цименту ни колгос не міг купити, ни люди, бо 
його не було. Стіни. [Для зведення стін майстрів на-
ймали?] Майстрів наймали. Якщо хазяїн не майстер, 
то він наймав майстрив, і  вони строїли. Він їм там 
обіди давав і розщитувався вже. Грошова чи зернова 
оплата була, вже як договоряться. Ну, тоді бідно жили, 
то за зирно більшу часть. Там скілько пудов зерна дає 
хазяїн, соглашаються і строять. То ше в 60-х  роках 
було так, а вже в 70-х почали за гроши. То ше так, піс-
лявоєнний період, люди ще бідніше жили. І так, і так 
було. [Якщо господар сам був майстром, то хто йому 
допомагав?] Якщо є взросли діти, то помагали сини, 
а як нема – то наймав до себе майстра, та й майстрова-
ли. [Родині за допомогу не платили?] Як домовляться. 
Бувало таке, що ти в мене робиш, а я до тибе піду. [Як 
називалася така допомога за відробіток?] В нас тако-
го не було, шоб якось називали тако. То «толока» зва-
лася. Али то толока, якшо строять глиняни хати, а в 
нас глиняних ни строїли. [Як будували дерев’яну хату, 
можна було стукати балками, деревом?] Стукати мож-
на, то ж вертіли дирки, забивали шлєгою і мусили сту-
кати дирив’яним молотком, і забивали того тибля. На-
кладали другу диривину наверх і [забивали] шлєгою – 
таке поліно велике. [За скільки днів хату з дерев’яних 
брусів будували?] То залежит од майстрів. Бильш 
майстрів – хучи й зроблять. Ну, за місяць... [Скільки 
майстрів найчастіше наймали на будівництво?] Саме 
більш – то чотири чоловіки, шоб на кажен угол май-
стер був. [Коли поклали підошви, далі на них зводять 
стіни із бруса?] То його треба обтисати, шоб він при-
ставав до підошви. Тоді вертять дирки, б’ють тибли і у 
тий верхній диривини одмічают уровньом, і тоді вер-
тять у верхній деревині дирки. І щоб вона совпадала 
на тибли наложити. І тоді набивають тими шлєгами. 
[Як припасовували, щоб одна деревина щільно при-
лягала до іншої?] То називається «драчовали». Драч 
то був. Там в мине ше й доси є, я сам зробив. Похоже 
на циркуль, тільки одна сторона – карандаш влазить, 
а  ця сторона  – довшая. По тий принятий диривини 
тягниш, карандаш одписує по верхній, і вже бачиш, де 
ближчи. І воно буде точно пудходити туди. [Як різали 
дерево на великих «козлах»?] То «трачовали». Пила 
така велика, і ріжуть. Два стульці такє ставилися, і ко-
лода туди наверха закідалася. Майстир биз олівця ни 
був майстром, бо треба було в каждим місци [ним від-
мічати]. [Як доходили до віконних і дверних отворів, 
«на виліт» клали бруси?] Пуд окнами  – «на вильот». 
А  там вже виризували, замірували, який обйом ро-
бити окна, і всьо. А верхню перекривали опять цілою 
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диривиною. [Не ставили палів для дверей?] Ставили. 
Вже як вийдуть до верхньої частини, то беруть обри-
зують так до половини кажну деревину – од пудошви 
і до отеї верхньої частини. І тоді ставили «ушаки» (чи 
«стояки» вони звалися), наверха шапка накладалася 
така сама, і  тоді вже клали поверха цілу диривину. 
Пудошва – як поріг. [Набивали щось на підошву для 
порога?] Нє, вже вона так і оставалася порогом. [Чому 
одвірки називали «ушаки»?] А чого називали ушаки? 
Бо там набивали гвоздя і завжди шось вишали там. 
[Сміється]. А в стину вбивали дерев’яну кульку. В нас, 
я знаю, полотняні рушники на кухні завжди висіли на 
тій кульці там, де мисник був, то біля мисника висило. 
[Для вікон не було ні ушаків, ні шапки?] Не було. Вже 
як вікно робиться, то все разом: коробка робиться і 
рами, шоб вони вже влазили туди. [То столяр робив?] 
Да, другий майстер. То вже ходили до того, хто це діло 
вмів робити, наймали і він вже робив. Пушов, замі-
рав окна, одвизеш йому дериво, він обробляє його і 
він вже привозить тобі готові [вікна], тико став шкло. 
Мижду стиною і [віконною] коробкою, там мусить 
прощелина бути. Туди набивали, було таке клоччє  – 
«пакля» вона по-нашому. Забивали її туди і латами 
якими-нибуть. [З чого та пакля?] З льону, з коноплів. 
Конопля тоді сіялася, тоді каждий хазяїн, бо з її роби-
ли волокно, з того всього. А волокно прили і робили 
матирял одіватися. [Скільки було деревин у стіні?] Це 
залежало од дерива: як вузьке дериво, то бильш, а як 
широке – ну, дванадціть диривин в більшості, більше 
й не робили. 9-12. [Чи будували хати з кругляків?] 
В нас з кругляків не будували, тико з бруса. [З чоти-
рьох сторін обрізаний брус?] Да-да. [Як намагалися до 
канту бруса обрізувати?] Тоді ше тико ризали, як ми 
кажимо «трачовали», то хоч пополам розризати, а тоді 
вже, я ото кажу, драчем обтесували тую оболонь, тую 
часть. Вирівнювали і пудганяли драчем. [Напівкругла 
сторона де була?] Надвир. Якшо товсте дериво, то ше 
одпилювали – «опилки», як ми звемо. Там 12 сантиме-
трув, 10 шоб був, о, брус товщиною. Шоб так і тепла 
стина була. А те одризувалося і пуддрачувалося, пуд-
гонку робили і строїли. [Як називали стіни – причіль-
на, тильна?] Так називали: там, де піч, то буде пічний. 
Например, там де ікони вишали – та «покутьна стина» 
називалася. [Яка висота хати в метрах?] Два десіть. 
Два дваціть – то вже висока. Тогді вищи ни робили. 
Стеля. На верх клали бальки по-нашому, поперек 
так клали. На бальки клався повалуш. [З чого клався 
«повалуш»?] Те саме дериво. І по дериву, я знаю, гли-
ну з січкою мишали. Повалуш положили, а на краєх, 
вже як вийшли кунці бальків надвір, то клали плат-
ви, звалися. Таке брусся товсте, щоб на їх положити 
крокви. Зара’ так не роблять уже. То ж то, бач, уже кір-
пічна стройка. Дах. Били доски по кроквах – «лати» 
звуться. Латали. А  тоді [вкривали дах] хто чим: хто 
соломою, хто шо дустане. Тоді ше чирипицю оту ро-
били. Деревяних [дахів] не робили, тоді ще досок не 
було. Там дальши будити йти, і там хата крита шифе-
ром, а колешня – соломою (для дров). [Коли замінили 
солом’яну покрівлю на залізну?] Я  точно і не скажу 
зара’. Зара’, стий-но... Десь в 74-му пирикрив, вже діти 
були. [Де діставали метал?] Тоді так трудно діставати 
його було, треба було йти в сільраду, брати справку 
чи нарад. База була в Камінь-Каширську, то їздив в 
Камінь-Каширськ брав. Так само і шифир. Посля вже 
шифир був – в сільпо в [сусідньому селищі] Заболотті 

брав. [Дах був двосхилим чи чотирисхилим?] Ні, тіки 
двосхилим. Такого раніше не було, то тіки недавно 
стали робити тиї фронтони. Інтер’єр. [Які ікони зараз 
маєте?] Хіба я їх оприділю. В кого які. То в мине бать-
ки привизли з Росії, як ото революція була, то вони 
привизли якийсь такий комплект, а кругом якєсь такє 
картінки, як там Ісуса Христа мучили. Вони суцільно 
зроблені. [Ікони чим прикрашали?] Рушники, цвітки. 
А на Трійцю вишали ясин, клен.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів-
лі. [Двори намагалися розташувати між дорогою і 
будинком чи за ним?] Ні, двір наоборот – спереду ві-
кна, перед вікнами має бути. [Інші будівлі де розмі-
щували?] В  задній частині. [Не було такого, що біля 
дороги хлів?] Нє, так не робили. [Комора була окремо 
збудована чи в хаті?] А те, що окремо – то просто хлів. 
А вже та, шо коло хати, вже як входити в хату, то вже 
комора звалася знов. [Які господарські споруди були 
на Вашій садибі раніше?] Тото вже отоді в мине були 
хлів, клуня, де молотили зирно. [До якого часу там мо-
лотили?] Доки колгосп не основався. А колгосп осно-
вався в 47-му роци. Тоді стали колективно заганяти 
всіх. [Клуню тоді розібрали?] Ні, вона вже по старо-
сті рухнула. В клуні – там дві стороні («засторонки» 
звалися) – клали збіжжя, ото снопи, шо з поля звози-
ли. А на сиредини [клуні] протів двирий – тик нази-
вався, з глини зліпляний. Ципами молотили зирно на 
тому току. Клуня більшу часть до хливив, або до клуні 
хливи приставлялися, щоб таки довгі будинки полу-
чалися. [Округлих дворів (підварків) не було?] Були, 
тико вже їх розвалили. Не в кожного були, у  трьох 
хазяїв, я  знаю, були. [Для чого будували хлів?] Шоб 
корову, коня тримати тре’ оддєльно. [Курей де трима-
єте?] То курник робиться невеликий коло хати, десь 
приставка робиться, там кури заганяють. [А свиней 
де тримаєте?] То тоже оддельно, тожи тре’ свиней три-
мати. Можна за хатою. В мене за хатою свининиць був. 
А  посля  – то вже пирийшли туда [свині у хлів]. [Як 
робили жолоби для годівлі худоби?] То корови їсти 
давати – збивали такий з досок ящик, туда засипали 
січку. Для сіна – «ясла» звалися, в кутку. Прибив туди 
до того, рабринку ту, і туди накладаєш, шоб [корова] 
не викідала. Вона там собі буди смикати. [Чи маєте у 
дворі льох?] В мене нема, то – сусідський. [Може, льох 
в хаті під підлогою, під піччю був?] Пуд піччю був. 
[Літня кухня у Вас була?] Тоді ше ни було. [Коли вони 
стали популярні?] Десь в 70-х роках. [Чи в селі садки 
при дворах?] Садків у нас в селі даже не було таких 
великих. Було кала хати – там пара груш, пара яблунь. 
Не тримали, бо ж був податок за Сталіна. Навіть за 
кури було треба, шоб хазяїн здав за кажду «несушку» 
120 яєць. За Сталіна отаке було – кабала. Заганяли лю-
дей в кабалу каждого року. Огорожа. [Які раніше були 
огорожі?] Плитяники були колись – кулки, і так лозою 
заплітали. А городили, якщо сусід перед вокнами, то 
од сусіда тоже мусиш плота робити, щоб пудвіря було 
загороджене, ато курка там зайде чи ше шо, щоб менш 
сварилися.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як обирали місце для хати?] Як місця 
вибирали – то я і не можу добре пояснити, як воно. 
Тото так робили: возьмуть свячониї води, возьмуть 
булку хліба, освятять, і тоді там чи пириночує, чи як 
там, і встають рано, вже тоді бачать, шо там сотвори-
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лося. І  значить, місце підходить для будови  – начи-
нають будовати. Ну, та хлібина, якщо лижить, бо ж її 
могли якісь собаки з’їсти. [Якщо хлібина залишилася 
ціла, то все нормально?] Ну, все нормально. [Намага-
лися за можливості будувати хату на дідівщині чи на 
батьківщині?] Воно так робилося, щоб на свому так, 
як плем’я. Тоді не можна було на чужому будуватися. 
Батьківське, дидивське  – всьо ровно строй на тому 
поли, що батьки одвили. [Після Другої світової війни 
уже сільська рада місце надавала?] То тоді проще, пу-
шов у сільраду, написав заяву, прийде робитник, од-
мірав і всьо – то твоє, стройся. [Чи ставили хати на 
токах, на млинищах, на пожарищах?] Ставили. Якщо 
такий случай, шо згорить хата, то [з того місця] пуд-
двинися. [Нічого там не святять?] Нє, так само той 
обряд проводиться. Закладини. [Який день обирають 
для початку будівництва?] Так обирають якийсь день 
опридільонний, який – я не скажу. Середу і п’ятницю. 
Ну, і  починають той фундаминт робити. [Чого саме 
ці дні?] Посні, посні дні і чогось жіночого роду. Ну, 
хата  – то ж вона. [Сміється]. То ж горілка посня. 
Якшо посні дні, то і не дають скоромного. [Чи можна 
починати будівництво у високосний рік?] У високос-
ний не хотіли будувати, чогось боялися, щиталось, 
що нещасливий рік. Воно, може, старі люди і казали 
чого, але я того не запом’ятав і не знаю. Старалися, 
щоб був молодий місяць, да, пуд молоду. А на старому 
місяци ни старалися. Так, як то і щеплення роблять 
дерева пуд молоду – тоді щиталося, що дерево лучше 
розвивається. Як уже посля повні, то з дерева сик іде 
у землю, а до повні – сик іде вверх, у гілки розходить-
ся вода. Ну, то так розчитували, шо і будинок, і сім’я. 
[В яку пору року закладалися?] В любе времля закла-
дали: і весною, і  осінню, і  літом могли. Тико зима є 
зима, то ж то холодно зимою. Підготовляли фунда-
мент на зиму. Як колись, то їхали в ліс, треба було 
вкрасти [сміється] пару товстих колод, поризали на 
такі-во тилихи. Закопували їх на половину в землю і 
на їх клали пудошви, і пашлі тоді. Такє були палі. Ну, 
і тоді клали пудошви, продовбували такє канавкі, там 
продовбували кругле кольцо і туда закладали гро-
ши. І тоді вже накладали пудошви, забивали клином, 
помолились Богу і тоді сіли, випили, і  тоді работай. 
[Продовжували будувати в той же день?] В  той са-
мий. То ше ж по деревині пройдуть, шоб видно було, 
що «закладщина». [Тобто гроші в отвори під підо-
швами кидали?] Таке кругле отверстіє, і клали гроші. 
[Ще шось клали?] Нє, тільки гроши. Зведення даху. 
[Чи ставили під час зведення крокв даху «квітку»?] 
«Квітка» й називається. Ну, шо кончили вже. Щоб усі 
знали, що окончана хата. Входини. [Як входять у нову 
хату, зважають, який це день?] Тоже вибирають дня, 
а як же. Ну, так саме – в середу або в п’ятницю. Такє 
дні вибирають, посні. [Що з собою брали в нову хату?] 
Так саме хліб, образки. Тото вже обща [традиція] по 
всі України – кота треба впустити. [Може, ще когось 
у хату впускали?] Нє, кота. [Новосілля робили?] Об-
язатільно новосілля. Якщо хазяїн богатий, то нагото-
вить та, як на весілля всього, наскликає родини, дру-
зєй, строїтілєй обізательно, і гуляють. Погуляли день 
і всьо – вже новосіллє пройшло, вже хазяїн живе. [Що 
несуть гості на новосілля?] Родина подарка якогось 
занисе. Хто, шо придумає: хто миску, хто гладишку, 
хто півня, – хто шо має. Вибір місця для криниці. Бе-
руть миску таку черепняну, беруть вовну і кладуть на 

те місце, де має бути колодяць. Якшо росою вкриєть-
ся вовна, то, значить, там вода буди. Клали [вовну] 
всередину і догори дном [миску] перевертали, якщо 
земля волога, то мусить випаровування бути, мусить 
вовна мокра бути.

Записав Г. Кошіль 15 липня 2013 р.  
у с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Терещука Адама Івановича, 1927 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як розміщували хати – упоперек 
до дороги чи вздовж?] Понад трасою ми будували кол-
хозни. Наймав колхоз нас, і ми будували хати, коров-
ники. А цина була ізвесна. Як по Локачах робили або 
по Ровинщини робили хати, 9 метрув дліна, а 7 шири-
на, каркасни все, то дві тисячи зарплата і дві тони зир-
на ми брали. Ми за місяць часу хату в штирох-п’ятьох 
кончали, зробимо геть – заходь і сиди. Ощикатуримо, 
пудлогу положимо, сарайчика зробимо, мусорно-
го ящика зробимо. Якшо хароший работнік, то кол-
хоз дасть – заходь і сиди, живи, працюй. [Вашу хату 
Ви самі робили?] Да, то я вже сам робив  – з  дерива 
«в зруб». [Яка у Вас хата за розмірами в довжину та 
ширину?] Ото ця довга хата: ширина її 5 метрув, а до-
вжини її метрув 9. [З сіньми та коморою?] О-о-о, з ко-
морою – то метрув дванаціть, більш, зара’ довга вона. 
В мине – то була вилика сим’є, то я добавив одну ком-
нату, а то була тико посередини там така дура. [Дода-
ли пізніше?] Ну, да, пузній добавив, сіни зробив нови, 
і хату цю добавив, і так прожили. [Комору та ще одну 
кімнату коли добудували?] То вже років сорок, бильш 
навіть, вже мали діти були. Зробив все на світи, там 
жи стина, двирий ни було, треба було ризати зсире-
дини, али я зробив гет усе, вокна, пудлогу вложив і 
всьо. А потом взєв пілку, провиртів диркє, проризав 
дирку – о-о-о, вже стала вилика хата нова. Так вона й 
доси. [Льох під хатою є?] Є пуд піччю погриб такий на 
картошку, вже її ни тре’ ниде зимою сохраняти, биреш 
і готовиш. Підвалини. [Ваша хата на фундаменті по-
будована?] Нє, ше на палєх диривляних. Вона строяна 
знаїш коли  – в  підисятим роци, в  підисят першому. 
Просто на диривяних чурках такєх  – вздовж клали, 
смолни були, здорови, закопуїш у землю, ставляїш 
пудвали диривяни і так строїш дальши. Шоб трима-
лася связь на пудвали, там зробляни такє замкє, шо 
ни розсуниця, трактор ни розсуни, зачипи. [Підвали з 
якої деревини були?] Дубови чи соснови. Стіни. [Як і 
собі, так і іншим людям дерев’яні хати будували?] Нє, 
ни будував я дирив’яних. Мало було такєх майстрив. 
Було, люди будували. Ну, а вже зара’ ни будуют з дери-
ва, вже на кірпіч пирийшли, бо вже нима майстрив з 
дерива зробити. [Але ж свою хату з дерева зробили?] 
Свою  – то, правда, сам зробив. Я  матиріалу дустав, 
то з сусідом, то мий кум, зложили. [Як допасовували 
дерево до дерева?] То майстир знає вже всьо. Ставиш 
диривина на диривину, драч такий і карандаш – пис-
нув знизу, а потом тешиш. І бурав такєй – крутиш дир-
ки [для] тиблє. І  ту диривину опускаїш на тиї тиблі, 
дирив’яний молот і набиваєш, то вона пристає вплот-
ну вже, ривно одна до другії. Стеля. Зробили зруба, 
ложиш балькі попирок і платви. Дах. Робиш крокви 
на платвах і всьо. Крокви поставив отак, те й латаїш, 
і всьо – верх готовий. Там чи соломою, чи шифиром, 
чи досками накрив, і всьо – хата готова. [Одразу по-
крили хату залізом?] Де, нє! Соломою покрив, ни було 
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тоді ни жиліза, ни чирипиці. Накрив соломою. А на-
чали впосля тоди чирипицю працювати, робити по 
організаціях  – чирипицию накрив. А  з чирипиці, то 
вже в Ратни робив в мижколхлзний, редакцию стро-
їв, і  там клієнти були, жилізо, бляху продавали, вже 
купив бляхі, пирикрив вже знов бляхою. [У  якому 
році, замість соломи, черепицею перекрили?] О-о-о, 
вже десь в шиїсятим роци чи в шиїсят п’ятому, солому 
здонєв і чирипицию пирикрив. А потом вітьор начив 
рвати ту чирипицю, жилізом давай крити. [В  якому 
році залізом покрили?] То вже як я в ридакциї робив в 
Ратни, десь в сімдісятих роках. Товста бляха, хароша, 
чорная.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Клуня є?] Є: 
і на корову місци, і конє тримав пітнацить років. [Що 
зараз робите в клуні?] Ничо’ ни робим, харчи, соло-
ма, сіно сохраняїця, для свиний січкарня (січку риза-
ти) стоїть, корморєска, мелниця стоїть своя, жорна. 
Колись і на хліб молов, а  зара’ мелимо скотині. Ше 
сараї є для свиний тожи оддєльно. Криниця. [Як кри-
ницю копали?] Просто. Бочки купував в Ратни, ро-
били кольца циминтови. Я купив 5 кольцов, привіз, 
і зубралося нас мужиків штири чи п’єть, покликав на 
ранок. Копали яму такую глибокую і пускали туди 
тиї круги. То трохи пустили бочку в землю, і один за-
лазить в бочку, копає, висипаїш у видро і подаєш на 
верха, витєгают і всьо. І за нєсколько часов і колодяць 
готовий. [Як місце вибирали під колодязь?] Де вдо-
бно, там і копали. От, тут, кажи, вдобно і до хливив, 
і до хати воду.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Щось підкладали під підвалини, коли хату заклада-
ли?] А-а-а, на вугла клали. На вугла гроши і свячони 
зіллє кладеш. Хрестика вирижиш на вуглах, кладеш 
монєту і зіллє свячони. І  тоді пудготовили, ше кли-
нами забили і всьо – вже «закладщина» є в хати. Ну, 
то ше й закладаїмо, то ше виносить хазяйка хлібину, 
рушничком накрита, і хрестика зробиш на сиредини 
хати, і  свячонию водичкою посвятив скрись. І  тоді 
вже клини забиваємо, майстри, і всьо – вже «заклад-
щина» в хати, давай могорич. То такий обичай був. 
[Святять хату?] Святять, чого ж ні. Вже батюшка 
приходить, палить свічки в усіх углах, робить посвя-
щєніє. Посвятять свячонию водою і «закладщину» 
зроблять, і всьо, будують. А зара’ – хто його знає. Ше 
як гєди в Хомича закладали, в дядька одного, то по-
жалуста, давай хліб – дали. Принисли хлібину, води 
свячониї і зілля, і ми на цеглу поклали зілля, на фун-
даминти, і посвятили, і всьо – «закладщина», і пушло. 
То вже бильш, як років дваціть назад. А вже по чужих 
селах як строїмо десь дядькови, то таке саме робили: 
«Бабуля, є зіллє свячони, водичка свячона – давай!». 
«Закладщина» – треба вугла посвятити, ше й молітву 
прочитаїш, ну, «Отче Наш». Входини. [Як входять у 
нову хату, кота пускають?] Кота на нич кєдають. Сами 
ни йдуть зразу.

Записав Г. Кошіль 15 липня 2013 р.  
у с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл.  

від Антонюка Федора Стратоновича, 1928 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Коли Ви будували свою хату?] 
55-й, 56-й, 57-й, бо ж за рик ни построїш. А сіни вже 
оддєльно, вже продав корову. [Хату ставили на бать-

ківщині чи на новому місці?] На батькувщині. Як жи 
ж на новому?! Я  строїв хату на його, мусили дати в 
райісполкоми дозвіл. А то дериво з стареї хати, то я 
злипив літню кухню. Підвалини. [Закладали на чому 
хату?] Ах-ах, три полінци-пудошви, а вже посля ро-
бив тиї циминтяки і пудкладав [фундамент]. Ни дус-
таниш за гроши. Цегли на комина ни мо’на дустати 
було. В  Ратно їздив, до чоловіка [взяти] тєї «сирив-
ки». А  зара’ аби гроши. Стіни. [Як заготовляли де-
ревину на хату?] На ту хату, синові було, ну, може у 
четвертий клас ходив. «Синок?»  – «Шо?».  – «Їдимо 
у ліс!». Самотугами зризали дві крокви, шоб лекши 
висти мині було, поняв? Віз-віз, і  сина посадив, і  я 
сів, плачу... От, яка була стройка. Привизеш отакого 
клецушка, сховати ни мо’на ниде. Трочину найдуть, 
отак-от... А сьогодні – аби гроши. Отака була строй-
ка, брат. [Тоді тільки зимою різали ліс?] Тико зимою. 
Зара покропит тею фімією, чирвак ни чепит. [Дере-
во, у яке блискавка вдарила, брали?] А-а-а, одбирали. 
Дивилися в ліси, ни клали такого, бо боєлися, шоб 
знов ни запалив. [Вивернуте вітром дерево викорис-
товували?] Тоже ни брали. Ну, бо можи пирикинути 
хату. Сьодні ни признають, бируть все. Стеля. [Коли 
зробили зруба, на перекриття балки ложили?] Поло-
жили, заризуєш трошки диривини, заризуїш, балька 
робиш так-о. По балькови знов рувнєїш, шоб можна 
було класти потолок ривно. І всьо. [Стелю з чого ро-
били?] З досок, з дерива, а з чого ж. [Підбивали баль-
ки?] Зверху, а чим пудб’єш, якею стариною. Дах. Три 
роки не накрита була, стояла. Тут як-нибуть улісти, 
накрити соломою, було там шита. Де ж возьмеш. Уже 
коли паспортірували сьола, то вже можна було поїха-
ти заробити, а так куда поїдиш...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Підкладали у кути підошв якісь гроші?] Гроши? 
А-а-а, обязатільно. Христа зробив, видовбав і поло-
жив монєти. [Крім монет, ще щось ложили?] Зіллє 
свячони. Всиредини христа зроблять. Перш, пока 
строїти, христа зробив, посвятили те місци. [Коли ви-
пивали могорич?] На «закладщини». [Який день вва-
жали добрим для початку будівництва?] Нє, любий 
день ни пудходить. Дажи місяця добирають, днє. На 
старим місяци, ни на новим – ну, старики так казали. 
А були такє люди старєї, як закладали, то жинки боє-
лися йти, шоб чорта ни всунули. То виликоє дєло. Як 
закладают, і хто йде, то на ту людину, шо йде, то шо 
заложать – чи шоб умирла, чи шоб двоє дитий вро-
дила... Так тий людини помишає, а тому харашо буди, 
хто закладає. [Майстра боялися?] Ну, майстра. [Ви ж 
майстер?] То я молодий вже майстєр, ну, я їх, старих, 
ни вельми боявся. То тиї стариї, типер вже нима тих 
чортовиків. Нима тих колдунив. Но всьо ромно, мий 
зять закладав з братом молодичиним, ни опитний, 
ничого. А той, хто його знає, али ж корова того року 
пропала. Кажут, шо вмив на корову закладати. [На 
щось треба було хату закласти обов’язково?] Да-да, 
бо вин ни построїть її, бо сам де окалічиться. Да-да, 
тоді треба, добирають [будівельну жертву]. А типер я 
ни знаю, чи добирають, чи ни добирають. [Коли на-
ймав господар Вас як майстра, як він з Вами домов-
лявся?] Ну, то ж ми вже договорилися, скілько, і зро-
били, і заплатив, і всьо. [Платив щодня?] Ні, пока ни 
кончиш. [Не обдурювали?] Нє, такого не було. [Доку-
менти не підписували? На словах усе?] Є, договарю-

РАТНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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ня – хлів на сіно та комора. У хлів з двору ведуть воро-
та на бігунах (дерев’яних вісях) завширшки 1,86 м, а в 
комору – двері (90 см). Східний блок первісно скла-
дався з хліва для коней та критого проїзду (шопи) за-
вширшки 4,42 м, де стояв віз. Іззовні шопу закривали 
ворота. На час обстеження східна частина забудови 
двору була розібрана.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1974 р. у с. Солов’ї  

Старовижівського р-ну Волинської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Восковця Д.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Окружний двір 
1931  року. Восковця  Д. розташований в глибині ді-
лянки на відстані близько 40 м від вулиці. Двір являє 
собою 4-кутне замкнене каре з зовнішніми розміра-
ми 14,1×16,36 м. Від двору Хилюк А. він відрізняється 
не лише меншими габаритами, але й плануванням. 
У ньому два головні рівнобіжні блоки з хатою і з хлі-
вами (південний і північний відповідно), сполучені по 

єшся так, шо обід дає хазяїн, а вичеру і сніданнє вдо-
ма. Як договоришся з хазяїном. [Закладали хату в яку 
пору року?] То вже коли прийдиться. То вже од хазяї-
на, коли він вже матірял найди. Ну, зимою ни строїли, 
куда, холодіна. Зведення даху. [Як крокви даху по-
ставили, теж могорич пили?] О-о-о, як «квітку» при-
бив, тожи могорич. Входини. [Як переходили у нову 
хату?] Ну, я  ни знаю, як хто, а  я робив посвящиніє. 
Ну, а як жи. Я ше робив посвящиніє, то ше були такє 
комуністи, но я кликав, шо вони в мине кругом хати 
ходили з корогвами, ховалися. А  чо’ ти ховаєшся?! 
А тоді пириходиш у хату.

СТАРОВИЖІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Солов’ї
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1974 р. у с. Солов’ї  
Старовижівського р-ну Волинської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями Хилюк А.

ЖИТЛО Планування. Хата 1913-1923 років. Хилюк А. – 
площею близько 25 м2. В сінях – двоє зовнішніх две-
рей (наскрізний прохід) у двір і до вулиці. Внутрішні 
двері сіней ведуть у «хату» і в комору. Стіни. Зовніш-
ні стіни хати побілені. Освітлюється трьома вікнами, 
два з них виходять на чільний фасад, звідки прогляда-
ється вулиця, а одне (напільне) дивиться у двір. Чільні 
вікна мають розміри: 48×53 см (проти печі) і 50×54 см 
(кутове). Дах. Крокви врубані у платви, які виступа-
ють за площини стін, а платва спирається на випуски 
верхніх зрубин поперечних стін. Чотирисхилий дах на 
кроквах критий соломою. Інтер’єр. В хаті збереглися 
традиційні елементи інтер’єру: піч, лави, мисник, піл. 
Стіни хати до половини висоти миті, тобто в чистому 
дереві, а вище – побілені. Підлога в «хаті» і в сінях – 
з дощок.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів лі. 
Окружний двір Хилюк  А. було споруджено у 1913–
1923  роках: спочатку хату, а  потім  – господарські 
будівлі. Двір являє собою 4-кутне в плані каре з роз-
мірами, наближеними до квадрату (19,35×18,68  м). 
Двір розташований на відстані двох десятків метрів 
від вулиці під кутом до неї. В’їзд до двору був з боку 
вулиці. Прикметно, що орієнтування споруди цілком 
підпорядковано умовам інсоляції, тобто найкращо-
го сонячного оcвітлення, зважаючи на напрям ву-
лиці. На південь орієнтовано той блок забудови під 
спільним дахом, який складається з житлового при-
міщення, сіней і комори з одного боку (власне хати) 
і покліту (приміщення для овочів) та колешні (дро-
вітні) – з другого боку. Два останні приміщення ма-
ють самостійне сполучення з двором. Північний блок 
забудови двору перегороджений низенькою пере-
боркою на два відсіки: клуню і хлів для корів, в остан-
ньому відведено місце і для збіжжя. З двору до клу-
ні ведуть двостулкові ворота завширшки 2,35 м, а в 
хлів  – одностулкові (1,45  м). Між цими входами до 
хліва притулився свининець (2,75×1,44 м в плані). За-
хідний блок окружного двору, який займає проміжок 
між двома попередніми, становлять два приміщен-

Окружний двір А. Хилюк. 1913–1923 рр.  
с. Солов’ї Старовижівського р-ну Волинської обл.  

1974 р. Світлина З. Гудченко

Окружний двір Д. Восковця. 1931 р.  
с. Солов’ї Старовижівського р-ну Волинської обл.  

1974 р. Світлина З. Гудченко
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краях критими повітками, зовні обмеженими стінами 
і відкритими у бік двору. Хата чолом звернена на пів-
день. До неї, як і в хаті Хилюк А., з  одного боку до-
лучено сіни та комору, з другого – підкліт і колешню. 
Вони мають виходи у двір. Північний блок окружного 
двору займають два видовжені приміщення: одне  – 
для інвентаря, друге  – для худоби, останнє поділене 
на 3 частини. Стіни споруди дерев’яні, «в зруб». Увесь 
комплекс виконано з деревини «в зруб» із залишками 
та частково «в шули».

ШАЦЬКИЙ РАЙОН

с. Кропивники
Записала З. Гудченко 14 червня 2007 р.  

у с. Кропивники Шацького р-ну  
Волинської обл.  

від Гриппи Віктора Дмитровича, 1934 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Топоніми. 
Куток Накучини (од польського – «країна»). До [Дру-
гої світової] війни у Кропивниках було 116  дворів. 
В 1942 р. спалили 16 господарств. Тут спалили 2 хати. 
Поблизу хата одна 1938 року. Крили соломою і до ві-
йни, і у війну. Десь тільки 10 хат було вкрито черепи-
цею, 2 – бляхою, то польські хати.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Як ставили хату, то ходили по ділянці і 
замічали, де місце тепле, де тепле повітря, там і хату 
треба ставить. Закладини. Як хату майстер закладає, 
він шось задумує: наприклад, шоб хлопець уродився, 
якщо вже є дівчата в сім’ї. Бувало, шо й «на пусто» 
закладали. Як [стару] хату розкидають, то подвали 
оставляють  – хай гніють на місці. Зведення стелі. 
Як столь виложить, між бальком і першим брусом 
кладуть гроші. Зведення даху. Як закінчують будів-
ництво, ставлять «квітку» з сосни чи з берези  – як 
хто хоче. Входини. Як входили в нову хату, називали 
це «перехідчини»  – п’янку [влаштовували] обично. 
В високосний рік не можна було «перехідчину» ро-
бити. Заносили спочатку півня або курку. Як перено-
чує, то входите в хату. Вибір місця для криниці. Ми 
як перебиралися з хутора до Шацька і колодязя пере-
возили, то значить, вода не висихатиме в колодязі, 
а  якщо нє, то там колодязя не копали. Якщо трохи 
помокріє, то вода далеко. Забивали десь до 1 м гли-
биною. Осика найліпше мокрішає, тому її викорис-
товували.

с. Острів’я
Записала З. Гудченко 11 червня 2007 р.  

у с. Острів’я Шацького р-ну Волинської обл.  
від Хомич Соломії Іванівни, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Топоніми. 
Той куток звався Старосілля. Інші кутки: Шумейка, 
Коло озера; Куниця, Могилки, Злодійка, Смолійка, 
Хрибська. Кілометра два – там був тартак, там рі-
зали ліс. Тартак звався «Панський». Вітряний млин 
був. Панські будівлі. Вулиця Града  – ближче до ма-
єтку. Церква горіла всередині. Костьол був. Я  ще в 
костьол ходила, коли була маленька. Там всякі бу-
динки були.

ШАЦЬКИЙ  РАЙОН

Записала З. Гудченко 12 червня 2007 р.  
у с. Острів’я Шацького р-ну Волинської обл.  

від Чрінець Євдокії Адамівни, 1926 р. н.,  
та Вагути Олексія Ісаковича, 1936 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Топоніми. 
Села не було. Тіко отут 2 хати та там в краї. Під час 
[Другої світової] війни дві хати тіко горіло. Німці сто-
яли по хатах в селі. Кутки села: Мельники, Осередок, 
Закутані. Млин був на Закутанцях. Поля: Липа, Воло-
ки. Ліси: Бібкове, Селище, Городище, Білянка, Дінів-
ське. Де городище, була гора, тепер ліс там посадили.

ЖИТЛО Планування. Старіші хати – «хата + сіни + ко-
мора». «Довгих» хат не було. Стіни. Робили хати з 
сосни. Обично зимою заготовляли. Вручну різали піл-
кою – одне внизу стоїть, друге наверху. Бруси різали 
вздовж дерева. Стрижньова – як серцевина велика, то 
крепке дерево, 2-3 бруси вийде, дивлячись яке дерево. 
Називали «в угла» – нарізали так, щоб одне за одне за-
ходило, щоб зв’язка така була. Курних хат не застали.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Допустім, у  батька 
п’ять дітей, а в його землі маленько, до той батько ді-
лив на всі діти. І всіх дітей обділить земльою. По сусід-
ству, де зараз стара хата, була ще одна хата: одна над 
дорогою, а друга вглиб двору (в одну лінію). Між ними 
прохід. Господарські будівлі. Клуня оддєльно стояла в 
городі. Клуні були, звозили туда в снопах хліб і там 
молотили  – тік називався. В  клуні біло двоє воріт, 
шоб підвода заїхала з снопами і тоді виїхала. Сіно три-
мали в хлівах, де скотина стояла – друге зданіє було. 
Свині тримали, як у кого: і оддєльно, і там, де корови. 
Якщо окремо  – називався свининець або хлів. Сажів 
не було. Овечки тримали колись, поки не стали накла-
дати налоги – шерсть дай, м’ясо дай. Хто луче жив, то 
мав окремо приміщення для овечок, а хто – в однім 
сараї і корови, і свині, і овечки. Як хто сумів жити.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква була завжди пра-
вославна. Після війни її закрили. Довго вона стояла. 
А тоді батюшка якийсь приїхав, давай організовувать. 
Тепер в нас церкву зробили хорошу. Вона збереглась, 
тільки дещо поламали. Всередині [простір храму] роз-
крито вгору. Перше – дзвониця, далі церква, далі вів-
тар. Мали церкву строїти, прибірали місце, ото прєк-
мета є така. Ну, каже: «Де, де церкву строїти?». Казали 
зрізати дерево і пускати на озеро те дерево, і хай дере-
во плаває. Де те дерево остановиться – там церкву ста-
вить. І те дерево плавало-плавало по озеру, і ото там, 
де допіру церква, уперло стовбуром в землю. І ото там 
церкву поставили. Це я таке чула колись. Ше казали, 
і близько нема такої церкви, наша – найстарша.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як хату ставили, то клали гроші по кутах. Гроші закла-
дали, як починали хату – кажуть «заклащина» хати. За-
кладають по всіх вуглах (тільки де «хата»), щоб був ба-
гатий. Як толока, то кормили її, а нічого не платили. Як 
одне одному помагали, то називали «толока». Зведення 
даху. Ставили «квітку», як завершували хату, і тоді вже 
гуляють. Букета робили. Входини. «Перехідщина» – як 
переходили з старої у нову хату. Гостину збирали. Хату 
освячували, кота пускали, бо в новій хаті перше мав 
кіт переночувати. Народні уявлення. [Чи кликали до 
нової хати домового?] У нас в селі ніхто не хоче з тим 
домовим займатися, ніхто. Хто знімається, той іде в 
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нову хату, кидає кота і приглашає домового: «Домовий, 
приход у хату». У нас так щитається, що домовий – не-
чиста сила, погане. Кіт вважається як домовий. У нас 
нічого не говорять про домового. А у нас ще розказу-
вали. Були вони на роботі і десь у сінях вони спали, чи 
де, і там кукурудза була, поскладали. Вони тільки поля-
гали спати, і як почав [домовик] качанами шпугати по 
їх, вони повибігали з хати. І хазяйка прийшла і каже до 
нього: «Будь тіше, будь тіше!». Успокоїла – і все.

Записала Л. Артюх у червні 2007 р.  
у с. Острів’я Шацького р-ну Волинської обл.  

від Кришитецької Галини Олександрівни,  
27 років, матушки

ЖИТЛО Інтер’єр. Ікони завжди вішали на покуті, якщо 
багато, то по всій причілковій стіні. Найбільш шано-
вана тут ікона – Володимирської Богоматері. І Казан-
ської Божої Матері. З  нею ще бабуся моя вінчалась. 
[Як ікони збирали  – передавали у спадок, купували, 
дарували?] Наприклад, моя бабуся купляла ікони, 
а вже потім, дідусь як помер, а я виходила заміж, я собі 
купляла вінчальні ікони окремо, а ці ікони вона мені 
подарувала. [Окрім «Спасителя» і «Божої Матері», які 
ще були шановані ікони?] Георгія  – захистник худо-
би. Це обов’язково  – Георгія і Чудотворця Миколая. 
Це такі поширені. І де, в яких хатинках мій батюшка 
ходить на Богоявлення кропити, наприклад, то зустрі-
чає ікони навіть «Страшний суд».

с. Пульмо
Записала З. Гудченко 12 червня 2007 р.  

у с. Пульмо Шацького р-ну Волинської обл.  
від Кот Параски, 1927 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Топоніми. 
Притока до озера Світязь – Вижня. Колись там люди 
здоровкались через неї. Такі були пелікани... Леген-
да: «Оцей острів на Світязі, то там була церква, і там 
ішли вінчатися старовинні люди босії, і збила пальця. 
І  каже: «Шоб воно озером стало». І  як сказала, так і 
стало Світязьке озеро». А у нас – Пальмовецьке [Пу-
лемецьке озеро]. Кутки: Олендри, Тимошовка. А там 
всі по хуторах були. Я пам’ятаю: хата коло хати, коли 
з хуторів перебирались. Були українці, жиди, поляки. 
До озера пани жили. Де сільсовєт, була корчма.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Миколаївська 
будувалась 20 літ. А до того навпроти була невеличка 
дерев’яна церква, як капличка. Її зараз перевезли до 
могилок. Там правлять на Проводи.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряк стояв на околиці, повертався, тільки верхня час-
тина. Млин водяний тримали поляки.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Колись клали срібні гроші, як ставили [хату]. Зведен-
ня даху. Кінчали [будівництво] – «квітку» робили. То-
локи колись не було, а тепер є.
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с. Грушівка *
Записала Л. Боса 13 червня 2012 р. у с. Ленінське 

Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Тульчевського Анатолія Петровича (Т. А.), 1925 р. н.,  

Сиволоб Надії Федорівни (С. Н.), 1928 р. н., обоє родом 
із с. Кут Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл., 

що затоплене водами Каховського водосховища, 
та Положій Галини Іванівни (П. Г.), 1955 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Населений пункт збудований на 
початку 1950-х років унаслідок затоплення територій 
та зселення мешканців історичних сіл Грушівка та Кут 
під час будівництва Каховської ГЕС]. [Т. А.] Село Кут 
через те називалось Кутом, шо з цієї сторони, з схід-
ної сторони, оцей Базавлук ішов – козацька річка, да. 
І в кінці села, отак село кінчалося, а відціль Базавлук; 
а відціль, із Покровського від Нікополя – річка Сан-
далка. І вони тут зливалися. Далі вже нехай буде Ба-
завлук... І  Базавлук вливався в річку Скарбну. Чули 
про річку Скарбну? Козаки топили там свої багатства. 
От, а Скарбна – це не сама річка, це рукав Дніпра. Із 
Дніпра виходив і у Дніпро заходив. Це по всій плавні 
так ішло. В  поперечнику плавня була 30–25  км. Там 
дальше гирла, якісь там Бочки...Значить, річка Скарб-
на – широка, глибока річка. А з неї витікала друга річ-
ка, яка йшла попід селом, попід полями, і через те вона 
низивалась Підпільна. Підпільна – оце на цій річці, по 
ту сторону річки, козаки писали лист турецькому сул-
тану. Не десь там, в якомусь Запоріжжі – брехня. Під 
якимсь дубом – брехали. Оце тут було. Чим ще зна-
менита Грушівка? Ще тут були герої Отєчєствєнной 
войни 1812-го  года Давидови: Денис і Женько. Оце 
тут вони, хлопці, були тут у гостях у дядька. Дядько 
тут, В’яземський, по-моєму. І сюди приїжджав Суво-
ров, тут якісь були маневри, він контролірував і но-
чував там, ну, гостював. І оце з Денисом Давидовим, 
ну, він йому сказав, шо велике горе буде в майбутньо-
му. Це, значить, звідсіля. Шевченко був рядом  – ось 
село Покровське рядом. Я не думаю, шо він не був у 
Грушівці. «Поема про море» Довженка тут знімалася. 
А Кут – це висілка з Грушівки. Отам, там багаті місця. 
Грушівка – вона якась лиса, куца. А там – це все багаті 
місця були. І шо з весни, десь з марта мєсяца, от, оце 
все заливалося водою. Тільки високі верби, над во-
дою отам верхушки тільки були, а то все плавало. Це 
така глибина, це страшна глибина, страшна глибина... 

* До 2016 р. – с. Ленінське.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Було, дивишся вниз – кручі такі. Дивишся вниз – аж 
голова крутиться, такі кручі були. [С. Н.] Я у плавнях 
тут і виросла, на річці Скарбній. Вона широка і гли-
бока була. А  чого вона Скарбна називається, скажу. 
Коли Катерина ІІ дала указ розорити Січі, то козаки 
тікали і при втечі потопили свої скарби у цій річці – 
тому вона і називається Скарбна. [Чому село назива-
лося Грушівка?] Раніше і Кут називався Грушівський 
Кут. А тоді чомусь роздробилися. Біля самої дамби за-
лишилася хата перших переселенців з Кута. Там зараз 
ніхто не живе. Чому село називається Ленінське? Ні, 
не в пам’ять Леніна. Все зовсім по-другому. Село ко-
лись назвали Єленінськоє, вже після розгону козаків. 
За царя тут були поміщики В’яземські. Після смерті 
чоловіка хазяйкою стала Єлена В’яземська. В пам’ять 
про неї назвали село Єленінське. А потім переймену-
вали в наш час, підлаштувавши під Леніна. Відкинули 
лише першу букву, і  стало Ленінське. [Що з плавнів 
запам’яталося?] Плавні  – це було велике багатство. 
Плавні кормили всю область. Далеко в плавнях, я вже 
позабувала ті місця, де городи садили. Городи ні бриз-
кали, ні поливали, нічого цього не було. Там у плав-
нях садили все. Вода була чиста-чиста, хоч місця були 
і неглибокі. Я  сама їздила туди, пливу каюком [чов-
ном], співаю, нікого не боюся. Бджіл було багато, бо 
пасіки туди завозили із інших сіл, і наші місцеві були 
там пасіки. Цвіту і ожини було багато. Там ми малими 
паслися. У плавні звозили увесь молодняк зо всієї об-
ласті. А потім перевозили через річки у плавнях. Це 
така система островів. Як не знаєш плавні добре, то 
ідеш-ідеш – наткнувся на річечку, можна перебрести 
невеликі струмки. Там оставляли на все літо скотину. 
Аж осінню приїжали і забирали, тільки мітили, щоб 
не перепутали. І місцеві були, але ніколи нічого ні в 
кого не пропадало. Отого воровства не було. Помню, 
у 1933-му році ми годувалися із плавнів. Я пам’ятаю, 
як із мамою корінці копали. Рибу ловили весною і лі-
том, а взимку – ні. [Як же виживало село під час пове-
ней?] [Т. А.] Нам даже на Подстєпну, на станції, тільки 
треба було човном виїзжать. По вулицям вода, потом 
і риба, і раки, і ці жаби, все. Мимо нашої хати вода. 
Ми сідали із товаришем у вагани. Вагани великі такі, 
вагани із верби. Ну, інтересно ж було подивиться. То 
заїжджаєм у двері, а виїжджаєм у вікно. Копистками 
там гребли. Хати ж маленькі, глиняні. Під час повені 
всі перебиралися на вищі місця. Все затоплювалось. 
Я  пішов трошечки, прямо на вулиці, вудкою прямо 
ловив рибу. Сусіда од яблуні до груші поставив пере-
мет і ловив прямо в дворі в себе. Отаке було, залива-
ло. А тоді потрошку сідало, сідало-сідало, появлялись 
гряди – так називались береги. А там стара окукотина. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



140 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ

Що це за окукотина? Це типу молочая... Ну, це воб-
ще, я  ніде не бачив такого! Вона кущем росла. Така 
висота була, шо череда заходе, і  не видно. Людина 
заходе – і не видно. І оце уже осінню, зимою сохло – 
і  на топливо. Так, як вода зійшла, окукотина  – вона 
дуже швидко росла. То було, як вітер із плавнів по-
дме у село – мед, мед [пахне] і всьо. І там пасіки, там 
поли, там така трава! Разноцвєтні. І шо по берегу рос-
ло, то я ніде більше такого не бачив. Це було вобще 
шось. Село [Кут] багате, в том смислі, шо велике було 
село. Три школи, три колгоспи, пікарня. От, слухайте. 
Це дуже важливо. У нас був старий ярмарок, базарь 
понад річкою. Я в мами питав: «А шо це за старий ба-
зарь?». Кажу: «Там же ніколи базарів не було». А вона 
каже: «А я помню, шо там був базарь». Це з’їжджалися 
човнами із Мар’їнського, Покровського там, із Ворон-
цовки з’їжджалися і торгували. Бо при мені, при мені 
тоже привозили і капусту, і моркву, і все отаке-го, го-
родину. Плавні, плавні були багатющі. Там за два мі-
сяці все росло, як кажуть, як з води. О, то там заготов-
ляли: в бочки, квасили, і так дальше. «Це, – каже, – то, 
шо осталося після того». «А то, – каже, – козацький 
базарь був. Страшний козацький базарь». У нас внизу 
була больниця. [С. Н.] Знаю, що у Грушівці була лікар-
ня – велика і міцна, бо казали, насилу її розбили. [Вва-
жаєте, що це затоплення було зроблено навмисно?] 
[Т.  А.] Я  б сказав не так трошки. От, як ви відноси-
теся до імені цього села [Ленінське]? Це тільки холуї 
могли це зробити. Я знаю, що було два проекти. Од-
ним проектом можна було це все обгородить. Но це 
затрати. А це [затоплення] – дуже просто. А той про-
ект, що оце обгороджував і зберігав цю плавню, взяли 
і викинули. Мені так жалко цього всього. Канєшно, 
жаліли. Але було й таке, що казали «слава Богу», бо 
воно комарів немає. Це знаєте, воно наболіло. А те, шо 
нас плавня спасала, там же все росло! Ну, не знаю... 
[С. Н.] Сприймали це, хто як. У той час уся увага була 
націлена на те, щоб побудувать швидше, і  завалить 
той старий двір, бо тоді ж сплачували за це. А чи ви-
стачало цього на нове будівництво, я не знаю. Але я 
знаю, що люди були незадоволені. Ми все сприймали 
так, як воно було на той час. Оцих своїх висновків чи 
суджень не було. Не того, що боялися, а думали – зна-
чить, так треба. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [С. Н.] Я в середню шко-
лу з Кута у Грушівку ходила, тоді із сільської церкви 
одні стіни були, а  всередині вже нічого не було, бо 
вона була пристосована під спортивний зал. Там фіз-
культуру вчитель проводив з нами. Разом скакали, пе-
рекидалися – гріха набиралися. Надмогильні хрести. 
[Т. А.] У нас оце є кладбище [на території сучасного 
села біля водосховища]. То на кладбищі я бродив, ди-
вився – якісь такі камяні хрести. І запомнив, що там 
були погрєбєнія. Воно так було до ста метрів от боль-
ниці. [П. Г.] Так я там виросла, возлє той води. [Знали, 
чиї це хрести?] Ні. Просто похоронені. Ми знали, шо 
там лікар єсть, який похоронений від холєри. Який ви-
лікував, а сам заразився. Там дуже красивий хрест був 
із камня, із граніту. В основном, вони всі із грантіту. 
Ну, потом вони десь дівалися: чи вандали лазять, чи я 
даже не помню. Нема, чого робить – і діти лазять, роз-
бивають. Там счас скільки побито. Там счас жах! Рань-
ше, помню, так ми там в дєтсвє купались на том морі 
(ми його «морем» називали). І вимивало кладовище – 

труни видно було. Це я свідок цьому. Оце обсипалося 
старе. Горбики ще видно було, ну ми як прохажували, 
то мимо йшли. Счас уже там траса. Там їздять прямо 
вже по горбиках цих... Все зрівнялося. Оце, де камні, 
оце, де траса – там усе ще кладовище. Я свідок тому, 
шо ми бачили, як діти – лазили ж кругом. То в общем, 
дико дивиться: так обрив, волна ж вимиває, і  видно 
гроб місцями. А вже пізніше насипали камінь. [Там же 
і сучасне кладовище?] Ні, сучасне кладовище зовсім 
окреме, зовсім окреме. Воно по другу сторону. А оце 
імєнно старе кладбище, старе. Це іменно Грушівка. Ка-
жуть, шо це грушівське кладбище старе, да. Воно вже 
остаток-остаток – вода його вимила. Його дуже багато 
було – його вода забрала з собою. Каплиця. [14 жов-
тня 2013 р. за ініціативи місцевого мешканця Миколи 
Павлюченка та зусиллями громадськості Апостолів-
ського  р-ну Дніпропетровської  обл. в селі Ленінське 
на старогрушівському цвинтарі закладено капсулу та 
наріжний камінь до фундамента майбутньої козаць-
кої каплиці на честь Покрови Пресвятої Богородиці. 
Того ж дня урочисто спущено вінок із живих квітів на 
води Каховського водосховища в пам’ять про військо-
ве товариство Базавлуцької Січі та колишніх мешкан-
ців навколишніх зимівників Грушівки, Кута, Тернівки, 
Осокорівки, чиї могили і зруйновані оселі знаходять-
ся під водами штучної водойми].

с. Мала Костромка
Записала Л. Боса 13 червня 2012 р. у с. Мала Костромка 

Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Жмурського Семена, 1950 р. н., родом із с. Чкалове 

Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Чи розповідала Вам мати, які де-
рева колись росли у плавнях біля Дніпра до створення 
Каховського водосховища?] Воно ж як, спиляли верби 
такі, у три обхвати, тоді вода піднялася – вони сплили. 
Тоді каюками їх підтягували до берега і вивозили. І в 
нас оці колоди на Нікопольщині лежали ще, дрова, не 
знаю, скільки років, дерево червоне. Там же не сучка 
немає, чисте, рівнесеньке – порода така. [Ви ці плавні 
ще бачили?] Я бачив уже затоплене і оці плаваючі ко-
лоди... А моя мама розповідала, що коли після війни 
вони жили у Воронцовкі, і тоже там було сутужно із 
продуктами, то лушпайок напівчали з картоплі і по-
везли в плавні. І повтикали, як оце чоловік розповідає, 
де саме мул. В плавні повтикали, а тоді, каже ж, літом 
приїхали, а  земля полопалася. «Картоплю,  – каже,  – 
ми возиком возили». Попритоптували, шоб люди не 
бачили там картопельки. «Ми возиком возили-вози-
ли, просто диво там таке було – плавні!». Після війни 
вони переїхали у Чкалове, на Нікопольщину.

ЖИТЛО Планування. Вирішили побудувать будиночок 
[У с. Чкалове]. Взяли, десь там недалеко якась рідня 
була, шо ми вибрали на бугру собі красиве місце. В нас 
там річка тече Сухий Чортомлик (вона через Чортом-
лик протікає). Чого називається Сухий? Бо вона тече 
тільки тоді, коли іде дощі. Наш сусід (старий такий 
дідусь), то він каже, шо пам’ятає ті часи, коли в цій 
річці купали коней – вона постійно текла. В мої часи 
вона така уже була, пересихаюча річка. І от, вони ви-
брали собі місце, десь там над річкою на високому бу-
гру побудували. Приходе із райвідділа чоловік і каже: 
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«Ви построїли хату не по плану». Значить, тут уже 
осінь іде. Підганяють бульдозер – і хату розгорнули. 
Шо робить? А  мама вже, по-моєму, вагітна, вже нас 
чекала із сестричкою. А  вони тоді, значить, вибрали 
місце – після війни там лежала бомба і розбила, зруй-
нувала стару хату. Стіни. І  на тому місці вони пил-
кою «Дружба-2» пиляли стіни, блоки робили. Тими 
великими блоками складали стіни і за короткий час 
вибудували собі хатинку, без фундаменту, так. І вона 
стояла до [19]61-го року. А в [19]61-му році, як зараз 
пам’ятаю, вже в 4-му  класі був, вирішили трошки її 
піднять, бо вона низенька (сволоки там такі, шо я до-
ставав до неї). Ну, скільки вспіли піднять, потому шо 
такі умови були, ну, шо вони вдвох... Піднімали, ста-
вили хату. То кидали, обрубували ту обмазку зовніш-
ню. І я бачив, як воно оце земльой оці блоки, позама-
зували щілини – і це хата стояла так. Тоді її підняли 
її – вона вище стала.

с. Мар’янське
Записала Л. Боса 14 червня 2012 р. у м. Зеленодольську 

Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Нєхіної (Кутенко) Людмили Володимирівни, 

1945 р. н., родом із с. Мар’янське Апостолівського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [У  зв’язку з будівництвом Ка-
ховської ГЕС на початку 1950-х  років мешканців 
с.  Мар’янське Апостолівського  р-ну Дніпропетров-
ської обл. було переселено з придніпровської долини 
на сусідню вищу місцевість, а територію колишнього 
населеного пункту затоплено]. Все село Мар’янське 
підняли наверх. У мене сестра й зараз там живе, її ву-
лиця сама крайня од берега, у неї огород і зразу Кахов-
ське море. І  оце все село перекинули наверх. Людям 
усім давали, зрозуміло, гроші за те, що хати їхні зно-
сили, абсолютно там ніхто не залишився. Ми ходили 
з Воронцовки до Мар’янського, там була левада, а оця 
річка Базавлук літом пресихала настільки, шо скот 
просто по броду переводили туди в плавні і пасли 
там скот. А люди огороди мали там у плавнях, і я це 
пам’ятаю дуже харашо, там були як мости переходи. 
Такі помідори і огірки там здорові. Це мені в дитинстві 
так запам’яталося, шо воно таке здорове і смачне, і їх 
возами везуть із плавень. А потім леваду цю затопи-
ли. Оце, де дамба в Мар’їнcьком, там є залив такий, це 
там була ця левада, і скот там пасся. І село Воронцовку 
точно так же підняли, но не наскільки, як Мар’янське 
все підняли, то Воронцовку – ні. Там є у них, так на-
зиваються райони Циганівка, Задвір’я і ще якийсь, 
я забулася, там іше будинки осталися, шо були старі 
[до затоплення]. Так у пам’ять мені врізалося. Тоді 
церква була і в Мар’янськом, і  у Воронцовкі. Як по-
чали заливать, то вода була чорна, наскільки грязна. 
По-перше, змивало все, воно ж ішов поток страшний. 
А ми ж діти, нам було цікаво. Це плавні були далеко, 
а тут вода появилася. Ми стрибали у ту воду, купалися 
в ній. Набиралася вода поступово, не скажу як. Десь 
там ми бачимо, вода прибува-прибува, оце так. Дні-
про саме перекривали, там же шість морів на Дніпрі. 
У мене сестра жила на квартирі, а тут построїли вони 
собі хату самі, і брат построїв собі хату, і  так багато 
хто. Зрівнять, які там хати були з долівками, з усим, 
і зрівнять ці хати, шо зараз вони построїли! А все ж 
жаліли за плавнями. Бо у плавнях не треба було упо-

вать на дощ. Там всігда було влаги достатньо, щоб там 
усе росло. А на горі як нема дощу – то і всьо. Плавні 
є плавні. Там взагалі було дуже красиво. Плавні, воно 
отак латками суша була, а  тут ніби річечки такі ма-
ленькі, як протоки. Там, в  основном, верба була, бо 
воду любе те, що витримує воду. Коли оце весною де-
рева вимивало, і фруктові, і всякі, сади затопило, і в 
селах хати, люди все забирали з хат. А  там воно все 
пливло, представте собі, забирали, як воно путнє 
шось. А потім, [коли вже водосховище робили], і гро-
би, і покойніки, і все шо хочеш, плило... У мене тут уже 
[У м. Зеленодольську] дочка родилася у 1974-му році, 
то ми в [новозбудоване] Мар’янське возили хрестити.

ЖИТЛО Дах. Хати під соломою були, мазанки, а хто ба-
гатший, то черепиця, а більш сучасні – то більше ши-
фер. Планування. Сама хата, наприклад, отака дліна. 
Я  не знаю, як воно називалося, но воно не веранда. 
Воно як ганок вдоль усієї хати стоїть, і підпорки де-
ревяні стоять в ряд, і одна ступенька. То я оце хара-
шо запам’ятала. Це у Мар’янському були такі хати. 
Інтер’єр. В  основном, у  хатах були долівки. Потом 
і рубіроїд стелили, а  поли  – пізніше. У  хаті була піч 
і лежанка на печі. Я пам’ятаю, у селі був лозовий за-
вод. І  оце там стула плели з лози такі красіві, і  сто-
ли, і  корзини здорові овощні, потім і ше там багато 
всього. Система опалення. [Чи використовували для 
опалення деревину, яку раніше приносила повінь?] 
Багато дров вилавлювали, такі дерева здорові, хто там 
живе, вивозили. Оце вода іде, то говорили: «Заплаву 
ловимо», – це, значить, дрова на топку.

Записала Л. Боса 14 червня 2012 р. у с. Мар’янське 
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Кабака Василя Івановича, 1920 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Довкола старої низинної терито-
рії села, що була затоплена, були плавні?] Плавні – це 
клад. Знаєте, там було затоплено багатство  – історія 
затоплена. Знаєте, скільки річок було названо імена-
ми козаків! На Подскарбній козаки тікали від татар по 
Дніпру. Галери за ними гналися – і не могли по про-
токах угнатися. А тут у нас річка Чортомлик. Чого так 
називалася? Я не знаю, а люди кажуть: бо в неї чорт 
мликнув [сховався]. Кода були ше козацькі поселен-
ня, то татари із Криму робили набєги, то вони усюди 
до Дніпра по праву сторону, до Чортомлика доходили. 
Так дальше вони не могли іти, бо тут козаки вже сто-
яли насмерть. Так легенда йде. Чого називався Чор-
томлик? Чорта межа є, а млик – по-татарськи «черта» 
[межа]. Оце тут був лиман у нас за Грушівкою. Так 
розказували, шо тут колись молоді люди жили – Ан-
дрій (Паливода, кажеться, його фамілія) і Олена. Так 
коли татари їх захватили тут, а тут розлив був якраз 
весною, чи шо, Лиман всігда розливався, так вони 
в очереті заховалися, а  татари запалили очерет. Але 
вони спаслись у воді. Горить, а вони в воді сидять по 
шию. Ну, а очерет (сушняк) горить... Ну, і Андрій цей з 
нею вийшли, річку Базавлук переплили і пішли в Чор-
томлик туди. Там, кажуть, було багато іще біженців-
козаків. Батько мій родом із Костромки. Називається 
Костромка, бо коли Січ руйнувала Катерина  [ІІ], то 
частина козаків-запорожців вниз туди за Дунай пе-
ребралися, частина – в Олєшківку, а частина козаків 

АПОСТОЛІВСЬКИЙ  РАЙОН
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в Зелену Долину (зараз це город Зеленодольск від неї 
називається). Називається Зелена Долина, бо оце як 
дощі, вона широка, десятки гектар, там висока трава і 
зарослі, і всігда по кісточки води. Кажуть предки наші, 
шо село Костромка називається од слова «костри». Бо 
козаки боялися, шоб їх вовки не поїли, то вони там з 
очерета шалаші робили і костри палили, шоб одганя-
ти звірів. Через те й назва «Костромка». Скарбна річка 
була. Називалася так того, шо козаки набіги робили 
на турків чи на татар, то скарби, які вони свої везли 
на своїх чайках, так вони не могли другими річками 
перевезти – тільки цією центральною і широкою. Їхні 
чайки могли проходить, а  галери не могли. Така ле-
генда є, шо скарби перевозили. Є і друга легенда, шо 
козаки, шоб не дать туркам своє награблене, топили 
в цій річці... В  [19]54-му  році почали затоплять, а  в 
[19]55-му  затопили. Зараз там, де дамба оце прохо-
дить, там була школа наша – хатка така. Приїжджали 
до нас у [19]54-му році сюди дніпропетровська якась 
організація строїть дамбу. І  наше село почали висе-
лять сюди на гору. Давали дотацію, хто мав харошу 
хатку, де можна було використать дерево там чи крок-
ви – тім, значить, менше грошей. А хто вже зовсім таку 
розвалюху мав, просто давали ссуду.

ЖИТЛО А  я думаю: «Чого ж тєрять?»,  – і  взяв ссуду. 
Три тисячі [рублів] ссуду взяв. А  там була церква і 
школа земська (стіни були, крокви були  – звідтіля я 
і взяв). Нам сказали: «Розберете дві хатки – даю день. 
А остальний матеріал заберете собі». Взяли розібрали 
ті хати і земську школу – крокви цілі і криша черепич-
на. Сам собі я цю хату построїв і там, в Мар’янському. 
Інтер’єр. Ну, і  з лози дєлали стулья, столи, крєсла, 
качалки. Ще артєль така була «Лозоплут» у Грушівкі. 
Система опалення. Шо вона давала ще, плавня? Тоді 
ж не було ні вугілля, нічого. Тоді ж підеш зимою, лози 
набереш на саночки, і по льоду, по річкі везеш додому. 
А то лоза, суха лоза. Отоплєніє – це сушняк в кожному 
куті. У плавні, як ото весною начинався спад води, яка 
розлилася (дев’ятого травня особєнно), люди садили 
на грядах картоплю, помідори, огурци – земля влажна. 
А це, як уже почали переселять, сюди прислали яки-
хось розконвоїрованих, якихось арештантів. І  вони 
вирубували плавню, та вже такі дрова вивозили, склад 
тут був. І вже топили тими дровами.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Лікарня. Був тут хутір такий 
невеликий Синенського. І там була його лабораторія 
медицинська по глазах. Він тут держав подсобне сво-
йо хазяйство у Камінному. Зараз уже називається це 
село Синенське – за його фамілією. І він учився разом 
з [академіком-фізіологом] Павловим. Тут був і Гарні-
ер – наставник його. Це вже після революції у Грушівкі 
на її основаніі оснувалася наша больниця.

Записав В. Мільчев 7 серпня 2012 р. у с. Мар’янське 
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Шебеда Григорія Григоровича, 1939 р. н.

ЖИТЛО Планування. Хати длінні були. А  то конюш-
ня була. [Хата спланована була з конюшнею?] Да, с 
конюшнею, длінні хати. Конюшня здорова! Оте, такі 
длінні хати оточки, дві ілі три штуки, длінні хати. І та 
длінна хата була, тільки помежені вони на конюшню, 
на кухню, на зал. А,  ну, зала була хороша, кладова і 
кухня. І  калідор зразу. Зразу заходиш у калідор, на-

лєво – зала, а туди – то й та ж кухня. Дах. Соломою 
були вкриті. Німці прийшли та й коней годували [смі-
ється], розкривали. А ми тоді з матер’ю очерет косили 
та укривали. А тоді вже підріс я, пішов робить у кол-
госп на пилораму, робив я пилорамщиком. Тоді лєсу 
багато було, виписували лєс, перекривали черепицю. 
В общем, нову кришу зробили, перекрили черепицею 
і всьо. А  щас завалив це все, та построїв оце кабіну 
сам, да й живемо помаленьку з бабою.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У свинюшни-
ку свині годували, уте виращували. На городі і пшінку 
садили, гарбузи, все! Я то не садив, а мати садила ж. 
Купиш поросятко, і до осені воно підросте, то трава, 
то все чепуха...

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Щурівка *
Записала З. Гудченко у лютому 2020 р. у м. Києві 

за спогадами дитинства, проведеного у 1948–1960 рр.  
у с. Щурівка Верхньодніпровського р-ну 

Дніпропетровської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  Старші люди, 
зокрема моя бабуся Гудченко Євдокія Парфентіївна, 
1888 р. н., часто в розмові вживали попередню назву 
села Губине, яка була змінена на Щурівку. На почат-
ку 1960-х  років мешканці Щурівки були переселені 
в різні місця у зв’язку з тим, що вона потрапила в 
зону затоплення та підтоплення Дніпродзержинської 
(з 2016 року – Середньодніпровської) ГЕС. На час вве-
дення в дію гідротехнічного комплексу (1963–1964) 
Щурівка вже перестала існувати. Село належало до 
прибережних поселень Пониззя Дніпра і мало ви-
ключно мальовниче довкілля. Це  – ліс, степ, річка, 
луки, балки, багата рослинність. В лісі росли могутні 
осокори, дикі груші, густі шелюги, непрохідні ожин-
ники. Дніпро проти села був дуже широкий з острів-
цями, затоками, білосніжним плесом. По річці ходили 
пароплави, баржі, снували катери, на ніч бакенщики 
запалювали ліхтарі на бакенах. Рибалки ловили ля-
щів, судаків, линів, сомів та іншу рибу. Система за-
будови. Забудова села простяглася головною вулицею 
в напрямку південь – північ уздовж неширокої лісо-
вої смуги правого берега Дніпра. Південний кінець 
вулиці переходив у дорогу до сусіднього села, а  пів-
нічний, досягнувши балки, утворював два коротких 
відгалуження: одне – на підвищеному мису під лісом, 
друге – понад балкою в бік степу. Видовжена вулиця 
пролягала по другій відносно річки терасі, тобто її рі-
вень був значно вище залісненого узбережжя, яке на-
весні перетворювалося у плавні. Тож люди в будь-яку 
пору називали ліс плавнями: «Піду у плавні дровець 
назбираю». Основна вулиця мала переважно двобічну 
забудову. Двори наближалися впритул до зовнішньої 
огорожі. Вони займали плоскі ділянки садиб, а горо-
ди з одного боку вулиці стрімко спускалися до лісу, 
а з другого – поступово піднімалися до степу. На ву-

* Село Щурівка було затоплено в 1963–1964 роках під час 
введення в експлуатацію Дніпродзержинської (з  2016  р.  – 
Середньодніпровської) ГЕС.
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лицях не було твердого покриття. Чорнозем на доро-
зі в спеку перетворювався в пухкий шар пилюки, а в 
дощі – у потоки чорної води («згони»). Уздовж вулиці 
в огорожах деяких дворів були колодязі колективного 
користування. Лише один заможний господар, мож-
ливо, зі службовців, володів індивідуальним коло-
дязем, що стояв на його подвір’ї. У південному кінці 
села забудова сформувалася лише зі степового боку, 
що було спричинено топографічними особливостями 
місцевості. Тут берегова лінія одного з рукавів Дніпра 
утворила глибокий вигин назовні відносно русла. Як 
наслідок, прибережна низина значно пересунулася в 
західному напрямку, поглинувши частину підвищеної 
тераси, де мала би продовжуватися забудова другого 
боку вулиці. На низині ж утворилися просторі луки, 
так зване «тирло», куди опівдні чередники приводили 
корів на водопій, а господині поспішали їх доїти. Над 
луками вивищувалася панська садиба з одноповерхо-
вим будинком і службами. В радянські часи тут функ-
ціонувала початкова школа. Інколи вона використо-
вувалася для культурно-просвітницьких заходів, тут 
щурівці збиралися на вистави. За свідченнями моєї 
бабусі та матері Гудченко Лідії Петрівни, 1912  р.  н., 
у 1920-х роках в цьому маленькому селі, де перед ре-
волюцією не було ні церкви, ні школи, а кількість дво-
рів наближалась приблизно до 4-х  десятків, ставили 
«Наталку Полтавку». У ній головну роль грала бабу-
сина небога Настя, що мала чудовий голос. Згадували 
також, що моя мама дитиною в якійсь п’єсі грала роль 
сирітки, викликавши захоплення сусідів: «Ваша Ледя 
так жалісно співала, що аж сльози на очі...». Після Дру-
гої світової війни в колишньому панському будинку 
продовжувала діяти початкова школа, а в літні міся-
ці – піонерські табори. У післявоєнні роки транспорт 
майже не заїздив у село, транзиту не було, чужі люди 
не з’являлися. Транспортного сполучення з іншими 
поселеннями не існувало. Добиралися до доріг пішки 
за 3–4  км. А  на базар у Дніпропетровськ та Дніпро-
дзержинськ (з 2016 року – мм. Дніпро та Кам’янське) 
плавали на катері, що зупинявся навпроти села в пев-
ні дні й години.

ЗАБУДОВА ДВОРУ. ЖИТЛО Планування. Двір мого 
діда, Гудченка Петра Сергійовича, 1887 р. н., був роз-
ташований у кутку садиби на прилеглій до вулиці ді-
лянці. Спочатку садиба займала площу 1 гектар, але в 
радянські часи, очевидно, під час колективізації, наділ 
зменшили вдвічі. Посередині садиби, але дещо ближ-
че до хати, росли фруктові дерева у вигляді алеї, що 
займала острівне положення на ділянці. Забудова дво-
ру являла собою житлово-господарський комплекс 
видовженої, прямокутної у плані форми, під спільним 
двосхилим дахом з дерев’яним покриттям та з глиня-
но-каркасними стінами. Будівля складалася з хати 
на дві половини через сіни, комори, конюшні. Між 
ними існувало анфіладне сполучення. Крім того, сіни 
та кожне з господарських приміщень мали автономні 
виходи на двір. Хата стояла причілком до вулиці, на 
відстані 3–4 м від огорожі, а довгим чільним фасадом 
була повернена на південь. З  цього боку входили до 
хати через присінок. Окремо, західніше конюшні, був 
погрібник. Північна межа дідової садиби із сусідньою 
проходила на відстані близько 4 м від затилля хати і 
далі продовжувалася в напрямку поля. Перед хатою 
був простір двору завширшки близько 10 м, проти сі-

ней стояла літня піч, а біля неї довгі колоди, на яких 
можна було сидіти. З  двох боків до двору підступав 
город. Дідове житло відрізнялося від садиб односель-
ців. У  Щурівці не було жодного прикладу подібно-
го. Річ у тім, що дід був родом з Бахмута (Донбас) і 
приїхав у Щурівку, отримавши освіту агронома, тут 
осів, завів родину, але періодично їздив на службу в 
південні райони України, де співпрацював з німець-
кими колоністами. Вірогідно, там він побачив довгі 
хати під спільним дахом з господарськими приміщен-
нями, сприйняв такий варіант як прогресивніший за 
місцеве традиційне житло і вирішив побудувати дещо 
подібне для своєї родини. Місцеві ж селяни будували 
хати відокремлено від господарських будівель. Хати, 
всі без винятку, ставили торцем до вулиці поблизу 
огорожі. Це були каркасно-глиняні будівлі під чоти-
рисхилими дахами, на кроквах, під соломою. За пла-
нувальним типом переважали «хати на дві половини», 
але були й «хата – сіни» та «хата – сіни – хатина». Біля 
сіней на чолі майже всі вони мали присінки. Огорожа. 
Огорожам не приділялося великої уваги. Робили їх з 
лози («ліса») або з одного-двох рядів жердок. У діда ж, 
як відгомін війни, огорожа була з колючого дроту, аби 
худоба не заходила у двір. А воріт по селу майже не 
ставили.

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ  РАЙОН

Літня піч у дворі П. Гудченка. 
с. Щурівка Верхньодніпровського р-ну 

Дніпропетровської обл.  
 1954 р. Світлина А. Гудченка

Хата П. Гудченка. 1912 р.  
с. Щурівка Верхньодніпровського р-ну 

Дніпропетровської обл.  
1960-і рр. Світлина З. Гудченко
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144 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

с. Олександрівка
Записав К. Біляєв 10 лютого 2019 р. у с. Олександрівка 

Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Середенко Галини Іванівни, 1939 р. н.

ЖИТЛО [Хата Вами збудована?] Ось я в ній живу. Я тоді 
робила сама. [Якого року вона була збудована?] В пій-
сят сьомім. [У  який період року будували?] Літом, 
канєшно, літом. Зімой – тоді води не буде. Літом. [Як 
обирали місце для хати?] Прийшли, поміряли шагами. 
Набрали, скіки метрів буде ширина, дліна. Ставили 
такі [будівельні тимчасові конструкції], їх називали 
«риштовка». Риштовку робили – пиляли такі [дошки]. 
В  нас була пилорама ото там, де у нас абрикоса. Там 
глибока пилорама була. Привезли із Ігрєні [нині жит-
лового масиву м. Дніпро] такі здорові колдобини. Як 
на їх сказать? Дуже велике, великий ліс товстий. І по-
пиляли його. І  робили риштовку. Ото таке. А  потом 
попиляли, поставляли його, і кругом хати поставили 
оці ж риштовки. Викопали рівчак, засипали туди щє-
бьонки. І всьо. Не знали даже, шо нада зверху робить 
хвундамент. Засипали щєбьонки, а тоді залили цемен-
том, із піском заливали. Стіни. А потом копали ями з 
усіх чітирьох сторін: звідціля, звідціля й звідціля. Чо-
тирі ями глибокі викопали такі. А тоді давай, це глини 
навезли, соломи повен двір навезли, потом народа чо-
ловік двацять-трицять [на толоку ідуть]. І давай, воду 
возили бочками, наливають туди, глини, колотять. 
Дівчата ж, стаємо в оцю стіну. [Риштовки одразу ви-
сокі робили?] Нє, нє. А оце як первий залили, кругом 
хати залили, воно постояло з тиждень. Тоді приходим, 
піднімаємо його дальше лить. А воно ж, то риштовка, 
стоїть отак і. А досками ж піднімаєм, а воно нада, шоб 
ті доски держало, як щіт. Доска, доска і піднімали. [Де 
брали глину та солому для будівництва?] Солому при-
возили з совхоза – повно тоді було. Не з совхоза, а  з 
колгоспу. Скіки хоч бери. А глину копали в глинищі у 
нас отут-о. Возили сами, канєшно. Лопатами копали, 
трактором привозили додому. [У  який спосіб змішу-
вали глину із соломою?] Так уперві же викопали ями, 
шоб глину туди. З чітирьох сторін викопали ями, такі 
довгенькі-довгенькі, ну, метрів по два ями. І  углиб 
може, не дуже глибоку таку, шоб, понімаєш, відрами 
зачіпать і подавать нам. Мужики подають, а  дівчата 
топчуть. Подають солому. Ми равномєрно розклада-
ємо, а  тоді: «Давайте глину, давайте солому!»,  – кри-
чать. Закидався тоненький слой соломи, а тоді рідкою 
глиною заливався. Відрами набирали і заливали. [Яка 
по густоті була глина?] Як сметана, як сметана така, не 
то густа, не то рідка, таке воно. Ну, не вода ж, таке гус-
теньке. [Солому кидали не січену?] Яка солома була, 
така й була. Хароша солома, чим длінша – то хароша. 
Розкладали. [Який по товщині робили шар соломи?] 
Ну, так, я знаю, не дуже товсте, шоб промочувало, шоб 
солома була мокра. [Як така хата називалася?] Лита. 
Оце в мене лита хата, я в ній живу. Якби ми її вище 
зробили, була б красива, ну, мало витоптали. Ну, вже 
шійсят год стоїть. [Як обмазували стіни?] Мазала, ма-
зала. Обрізували, бо воно, знаєш, там текло, там не рів-
не. Обрубували тупором, і я мазала її. Місю глину руду 
із половою, і мазала. Одна мазка, потом друга, потом 
третя... [Всі три мазки з половою?] Нє. Друга з поло-

вою, а третя з кізяком. Набирали конського кізяка і ма-
зали під досточку, шоб ровнінько-ровнінько. [Потім 
хату білили?] А тоді білили. [Чим саме?] Глиною. Про-
сто біла глина. Надо було ізвістю, так її тоді й не знали, 
не було тії ізвєсті. А нада було ізвістю, тоді б вона не 
мокріла. І  знаружі була побілена. [Як прикрашалися 
зовні вікна?] Були у нас ставні. Красіві, розмальовані 
ставні. Зелені, а  тоді я їх помалювала білим. Десь на 
хфотограхвії єсть. Стеля. [Як робили стелю?] Розпи-
лювали доски, ну, як. Балки називалися. А тоді крокви. 
Дах. [Чим крили хату?] А крили ми її – раньше така 
черепиця була, поганенька була. Черепиця – таке нази-
валося. Ну, тіки така тоже із цементу і піску зроблена. 
Планування. [Скільки кімнат у Вашій хаті?] Комнат у 
нас у хаті чітирі. [Чи була веранда?] Це пізніше при-
строєне, вже як газ у нас появився. А в нас не було ві-
ранди, карідорчик був. Система опалення. [Піч була в 
хаті?] Була піч і була лежанка, плита. Піч була – хліб ми 
там пекли, і діти сиділи. [Від печі був димар?] Димарь 
називався. І буравок. Буравок і димар, шо виходе аж за 
кришу. Інтер’єр. [Яка висота хати?] Два шісдесят [тоб-
то, 2,6 м]. [Яка підлога була в хаті?] Із досток, хто рань-
ше так. А в нас був пол. Із досток був пол. [Був куток 
з іконами?] Був. Ікони були і рушники були. [Які саме 
були ікони?] Дві ікони були: Миколай Угодник і Матір 
Божа. [Чи була скриня в хаті?] У нас скриня була, а я 
заміж вийшла з шихванером. А в свекрухи була скри-
ня. [Ви проживали разом із свекрухою?] Да, я трицять 
год із свекрухою прожила.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які були 
господарські будівлі у дворі?] Сарай був для корови. 
Для свиней було – клєтки. Для курочок було. Погріб 
був. А тіки не вихідний, а лазили. У [літній] кухні був. 
А зараз, вже як чоловіка не стало, я переробила, зро-
била вихідний [погріб]. Огорожа. [Якою була огорожа 
двору?] Забор був у нас такий поганенький, но з до-
сточок. Штахетнік був. Но був забор.

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

м. Кам’янське
Записав М. Бех 1 червня 2019 р.  

у м. Кам’янському Дніпропетровської обл.  
від Фоменко Валентини Петрівни (Ф. В.), 1954 р. н., 
та Фоменка Миколи Григоровича (Ф. М.), 1952 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як називалися частини села? Може, казали «кутки» 
або «сотні»?] [Ф. В.] Та було по кутках. [Як називали-
ся кутки?] Ну, знаю, у нас було там ото Стативівський 
куток, там досі Курпітівка називаєця, Клишнівка – там 
тоже. [Ф. М.] Ну, то тіпа село, ну, то воно по-народному. 
[Ф. В.] А то Галушківка називалась... [Вулиці у вас теж 
по-народному називали?] [Ф. М.] Ні, вулиці по цьому 
[згідно з офіційними назвами] називались. [Ф. В.] Ми 
вже знаєм, шо як я жила по центральній вулиці, то в 
нас була вулиця Лермонтова, це я помню ще з дєцтва, 
вона довго... А потом хлопчик в нас в Авганістан, мого 
брата однокласник попав в Авганістан, служив там, 
і його вбили там, і ото в честь його Косинка назвали. 
[Чи проводили у вас декомунізацію?] В нас переміну-
вали. [Ф. М.] Була Ордженікідже... [Люди й досі нази-
вають Ордженікідзе?] [Ф. В.] Ні, воно якось, в нас нема 
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такого, як в городі, шо це там на такій вулиці, просто 
там коло школи я живу, то там коло церкви, то там коло 
«партізанського» магазіна, в  нас село там Червоно-
партизанське було. [Ф. М.] Село перейменували тоже 
Червонопартизанське, а щас Мала Петриківка. [Ф. В.] 
Було Петриківка, а потом чого-то розбили її, зробили 
Партизанське, хоч його й не знали, і таблички не було. 
[Це село в село переходило?] Ну, да в нас чогось так 
нема. [Ф. М.] Воно сельский совет один, а села... [Ф. В.] 
В нас нема, шоб переривалося там міжду селами, десь 
як їдеш, ага, там кончилось село, там дальше, а в нас нє, 
все вкучі. Оце даже ми жили оце, оце ми живемо, со-
вхоз Чаплинський, а через дорогу – совхоз Суворова. 
Друга сторона вулиці – земля вже в другому колгоспі. 
В нас було таке, шо розділили, оце там як Лобойки, та 
кажуть, та давайте до вашого района, бо, каже, ви зви-
няйте добрі люди на такому слові, ну, я, каже, в туалет 
ходю в другий район, мені город перерізали, в  мене 
туалет край города стоїть уже в другому районі. Отакі 
було й казуси. [Як у вас називають центральну частину 
села?] Центр села.

ЖИТЛО Планування. [Великі у вас хати робили?] [Ф. В.] 
Та єсть великі – в два етажі. [Ф. М.] Хто як. Стіни. [Роз-
кажіть, яка була хата у вашої бабусі? Така, як зараз, чи, 
можливо, чимось відрізнялася?] [Ф.  В.] Ну, глиняна 
хата, під соломою, під очеретом крита, ще вона була до-
воєнна, а потом під час війни згоріла, надірвали, кусо-
чок оставили, так шо маленька була. В основном, піч 
там займала півхати, і маленька була, щас вона остала-
ся, вона ще єсть, та хата. [Теж під соломою? Чи вже пе-
рекрили?] Та вже перекрили, ну, довго вона стояла, ба-
буся вмерла давно, в мене ж бабуся з деветсотого була, 
ну, прожила восімісят дев’ять років, пагано бачила та... 
А тьотя осталася жить, то не перекривали, тоді вже по-
продали. [І по цей час стоїть глиняна хата?] Стоїть, ну, 
ті’ки вже цеглою обклали, але глиняна така... Ну, в нас 
єсть там, наприклад, село там рядом, кілометрів десять, 
там етнохутір, смт  Галушківка, то там позалишалися 
ше такі хати під соломою, глиняні такі, самі такі неве-
ликі... Ну, та й тут, знаєте, багато вже виїжає, молодь не 
остаєця на селі, а єсть такі, ото оставили, вона й роз-
палася. Хата держиця, поки трошки хазяїн, якшо даже 
нічого не робиш, а вона якось держиця, як тіки хазяїна 
не стало, так і хата стала занепадать. А воно ж солома, 
воно ж єсть така ж тенденція, шо горобчики трошки 
розсохали, затекло, і воно тоді завалилося. Да, єсть ба-
гато хат, шо пооставалося. [Чи пам’ятаєте, як колись 
будували хати?] Ну, дуже старі хати робили, як старі 
хати робили: забивали паколи, ну, з такого дерева, ну, 
скажем, з такого прочного, а потім гілками як лісу пле-
ли, називаєця «ліса», плела отак между тим. А  потом 
уже, як ото казали, обвальковували  – глину катали, 
валька із соломи, і обвальковували і зсередини, і зовні. 
І оце получались такі хати – це «мазанки» такі назива-
лись. А  потім уже пізніше лили хати  – доски-доски 
отак, сипали солому. Ну, ми самі строїлися оце з чолові-
ком. Це скікі, сорок років назад ламбач робили. Саман 
називаєця «ламбач». Це місили глину, солому, а потім 
станочки такі і вкладали. Вона тепла була. Ну, зараз мо-
жуть оцей пінобетон, то він тепліше. А шлакоблок – він 
же ж холодний був. А от з глини хата тепла, і прохолод-
на вона і літом того, шо воно держить, і зимой вона те-
пла. І даже під соломою вона була, не така вона жарка, 
даже під тим-во хранили, цибулю на горіща, яблука 

зберігали, того, шо вона така, як термос, під соломой. 
Це шифер нагріваєця – вопще жарко, а тут вона була... 
Хароші хати були, тим більше вони ше підкопували, чу-
чуть закопували в землю, вона тепліша получалась, 
воно низеньке, на рівні призьба, і отак ото від призьби 
віконце було, така дуже-дуже низенька. А вона підко-
пувалася в хату. [Скільки вона підкопувалась?] Пів ме-
тра – десь так. Так заходиш, як у погріб, воно ж і про-
холодно було. Хоча таких літ не було ж, шоб оце таке 
жара була, шоб така спека. Я помню ше ж малою, шо 
дощі були-були. Як піде дощ, так у дворі спориш був, 
і прямо вода така тепла-тепла, оце ж й жабки плавали 
отакі, вона може й день стоять і два дні стоять, та вода. 
Спека не така була, вона не так випаровувалася. Та річ-
ки були. А щас шо – річки комишом позаростали. Шось 
там начали наші чуть чистити, вот, от голова оцеї гро-
мади побеспокоїлась. Прошлий год, казалось, як не-
рест закінчиця, вже будуть чистити. Правда, не широ-
ко, але чистять, і роднички трошки попробивали, вона, 
вода, появилася. А то попересихали, та воно даже і в 
колодязях вода упала. То ми, наприклад, скважина, то 
ще перебивали, в  нас скважина була двацять три ме-
три, добили ще сім метрів, так наскільки вода впала, 
рівень води впав. [Чи робили шлакові хати?] Були-бу-
ли, хто багатші. [Ф. М.] Хто багатший. [Де вони брали 
шлак?] [Ф. В.] Якось не знаю. [Ф. М.] Тоді все було кол-
хозне, могли і за могорич привезти. [Вони кращі за гли-
няні?] Ну, хто знає. [Чи робили у вас хати із дерева?] 
В нас не роблять. В нас вікна, двері дерев’яні робили. 
[Ви самі робили вікна і двері?] Двері робив сам, а вікна 
батько купляв, тоді ще продавали по десять тисяч [ру-
блів], по-моєму, «фінський домик» називався, ну, туди 
входило всі деревяні конструкції, і шифер, і вікна. Та це 
я взяв в батька п’ять вікон. А двері сам зробив. Стеля. 
[Хто допомагав будувати хату?] [Ф. В.] Ну, вдвох он з 
дідом, он, наприклад. Мої батьки там помагали фізич-
ною працею, там мазали. [І глину самі місили?] Ну, а як 
і ламбач... Оце субота – неділя це в нас ламбач, такі по 
пійсят штук замісили, виробили, на другий день заки-
дали. Залили, і хай він розкисає там ніч, утром встали, 
зробили ще пійсят штук. Там висихає, там складаєм, 
там докладаєм. [Чи не було у вас такого, що людей 
скликали на толоку?] Ну, в нас не толока, в нас горіще 
накладать, то це скликали людей. «На горище» казали. 
[Ф. М.] Ранче було, так строїли. А вже як ми строїлись, 
то вже попробуй нагукать. [Ф. В.] Це так: це знакомі, 
куми ото. [Як у вас накладали горище?] Ми дранку 
били, підбивали, потом зверху глиною. Пошкрябаєш, 
подряпаєш, потом раз помаже, потом ще погладить 
нада. Та тоже ложиш сам. Один друг там розтвор мі-
шав, а він ото пішов, за місяць ото вже й хату обложи-
ли. [На чому трималося горище?] [Ф. М.] Ну, там же ж 
бруски поперек, а потом крокви до цих же ж брусків, 
а потом дранку б’єш знизу, і на цю дранку, получаєця, 
слижі, вони ж отак стоять. І на ці слижі і на цю дранку 
глину, в рівні з слижом – горище вже туди получаєця 
глиняне рівне. І знизу тоже ш дранку. Дах. А крокви – 
то вже ш между собою соїдіняєш латами. І до них, до 
цих лат прибиваєш шифер. [Хати були чотирисхилі чи 
двосхилі?] То вже як в кого скі’ки хватиє, як сработає. 
Інтер’єр. [У хаті вашої бабусі було ліжко чи, можливо, 
піл?] [Ф. В.] Ліжко було вже. Ну, мабуть, і не було нар, 
потому шо погоріло все, тоді тре’ робити було все, то 
каже, ми єлі там якимись палочками, єлі... А воно ж так, 
по-моєму, під осінь було, шо, каже, вже жовті очерета 
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були, то це вони ховалися, каже, як отходили німці, от-
ступали, вони палили. А ми, каже, пішли, там у нас річ-
ка рядом, і вони в очереті сиділи, баби в очереті. В нас 
ліса не було, так ліс – це трошки дальше село там кіло-
метрів... Там ліса, а в нас ліса не було, вони в березі там 
в очереті сиділи. Каже, чуєм, погуркотіло, тихо-тихо, 
побігли хлопчаки там подивилися. Побігли подивили-
ся  – наша хата стояла. Потом чуєм, з  Магдалинівки 
оп’ять гуркотить-гуркотить, наші вже наступають, і ди-
вимся, вже димить. Ну, короче нашу хату спалили вже 
наші. І ми то прийшли, ну, каже, надірвали ту кусочок 
хати, ото доліпили там якісь дручки, шо там накидали, 
бур’яном накрили, то полу вже не було. Ну, я  вже як 
була мала, то вже полу не було. Піч була, я помню ще на 
печі. А полу я не помню вже, була, знаю, шо кровать. 
[Яка була підлога?] Глиняна, було, то баба мазала в нас 
до святок. Оце до Троїци підмазували долівку, потом 
же ж трусили зеленою. [Ф. М.] Не нада, тоді просто сі-
ном застеляли. [Просто сіном чи, може, скошеною осо-
кою?] [Ф. В.] Сіном. Таке, як би шовковисте ж таке було, 
та ше там попадаєця чебрець – так пахне-пахне в хаті. 
І  ті’ки ж тоді мусору з під його скі’ки. Ну, в  нас я не 
знаю, а там в другому селі – там баби соломою застеля-
ли, зімой солома була. [Ф. М.] Шоб тепліше було. [Ф. В.] 
Ряднинка – це ж ті’ки на печі, а на полу не було нечого. 
[Ф. М.] З мебелі у хаті була скриня і лавочка така. Це 
мебель була така. [Був стіл?] Так який, на скрині їли. [Де 
тримали посуд?] [Ф. В.] Та мисники були. Я знаю, шо 
були мисники, над дверима висіли. Яка там посуда  – 
там дві миски і дві ложки. А тоді ж була якась глиняна, 
ото ж деревяні ложки і все, миска для всих одна. Сис-
тема опалення. [Ви свою хату опалюєте газом чи має-
те паровий котел?] [Ф. М.] Да єсть, ну, ті’ки не топимо. 
Конвектор [газовий] – він вигодніше. [А раніше грубу 
дровами топили?] [Ф. В.] Да, груба і парове таке. [Ф. М.] 
Груба була, потом зробили, був катьол стальний, обі-
гривав, а  потом протягли газ да переключили на газ, 
грубу викинули. Ні, грубу не викинули, а плиту вики-
нули. [Губа біля стіни?] Вона в стіні. [Ф.  В.] Межуду 
комнатами перестєнок. [Чи є піч у вашій хаті?] Немає. 
В нас така кухня була, ми її поставили давно-давно, до 
там піч була, потім викинули, газ протягли і викинули. 
А так корови були, то топили в печі, і хліб пекла. І сім’я 
була: і троє дітей, і  зять був. А  вже таке, як свій хліб 
спечеш, такий трошки ситніший на сироватці, не на 
воді. Та щас, може, в  кого осталися старі, ну, мабуть, 
нема ні в кого, вже даже плити повикидали тому, шо газ 
провели, а тепер вже чухаєця, як кажуть, ойо-йой, ка-
жуть: «Наверно, треба плити ставить». Вже багато 
ставляють потому, шо нема, хоч якимись там дрова-
ми... А вони ж тоже посадки повирубують, як з таки-
ми... [У вас опалювали тільки дровами?] Ну, вуглем. Як 
плити були, так вуглем. Розпалювали дровами, а грубу 
топили вуглем. Це у печі, да, воно отдача хароша в печі, 
вкинеш там і бур’янцю, воно там і черінь же ж теплий, 
то діти спали ж зверху на печі, підтопила, і воно, цю за-
движку прикрили, шоб не почадіть. І тут тепло держа-
лось, воно ж глинана, на то й довго не вичахає, і до утра 
тепленько було. Пічка – вона півхати займала, як спаль-
не місто було, потокотом спали.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Ви казали, що колись 
у дворі спориш ріс? А  зараз уже роблять доріжки?] 
[Ф. В.] Та роблять доріжки, хто асвальтірує, хто викла-
дає щас плиткою, в  кого ж який достаток. Споришу 

вже рідко в кого. Криниця. [Які раніше були заглибокі 
колодязі?] В нас – то глибоки і зараз того, шо ми як-то 
на горі живемо. В нас там [поряд] церква, в нас триста 
років церкві, «біла церква» називали, то воно ж ран-
че церкви ставили на високій [місцевості]. То як ось 
ми, то в нас п’ятьнацять метрів до води до першої. Ну, 
і щас посохранялися в кого, єсть колодязя. [Скільки 
метрів до води в колодязях тих людей, хто жив ниж-
че?] Десять єсть, одинацять. В нас скважина тоже, ми 
забивали, то в скважині копали, наверно, метрів вісім, 
то води нема. А чоловік, родич там із сусіднього села, 
то там канєшно, шо був такий паводок, то в погребі 
вода була. Ну, в них там тоже це колечка, то колечка 
три туда до води, колечка три-чотири, ну, добра вода. 
В основном, як дуже низько, то вода така солонкувата 
того, шо воно солончаки, а там добра.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чому церкву люди на-
звали «білою»?] [Ф.  В.] От чого-то називалась так 
«біла», і  «білий приход» казали. [Вона біла за кольо-
ром була?] Ну, вона, може, через те, що вона цегляна, 
з  червоної цегли, ну, така кріпка, а  зверху вона була 
оббита обичним металом, залізом, стальними листа-
ми, і  покрашене, то, може, через те казали, шо вона 
«біла». [Стальними листами її оббили пізніше?] Ну, 
я не помню, я маленька була, це мені вже шійсят п’ять, 
то я, я  так помню, мені років пять було, то вона ще 
була, то вона ще була біла, оббита ще була до того, шо, 
може, год сто назад її оббили. Чи вже після війни об-
били... [Як називали гору, на якій церква?] Ні, вона 
просто на возвишенні так-о, вона не гора така, як сама 
гора, трошки вище. Не знаю точно, на честь якоїсь там 
перемоги на чим, построїли цю церкву.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Як будівлі містяться в центрі 
села?] [Ф. В.] Ну, магазіни, будинок культури, адміні-
страція, хозсовет і аптеки в центрі. Єсть там в центрі і 
церква. Автостанція там в центрі, лікарня тоже ш, ну, 
так і банки всякі разні.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце під хату? Можливо, 
були якісь вірування, де можна будувати, а де не мож-
на?] [Ф. В.] Ну, кажуть у нас, наприклад, де стояла ста-
ра хата, например, розвалили, то на тім місці не мож-
на строїть, бо то кажуть, всякі там жуки, павуки, сто-
ноги – все буде у тій хаті. Закладини. [Чи клали десь 
гроші, коли будували хату?] Та це вже ми як строїли, 
ну, це вже, да, в восьмидесятих, то вже клали. [Ф. М.] 
Ну, копійки там. [Куди клали копійки?] По углах. [По 
чотирьох углах?] Да.

смт Карнаухівка
Записали Л. Боса та Л. Пономар 1 червня 2019 р. 

у смт Карнаухівка Кам’янської міської ради 
Дніпропетровської обл.  

від Морозенко Тамари Вікторівни (М. Т.), 1934 р. н.,  
Вакиримни Марії Павлівни (В. М.), 1932 р. н.,  

Цимбал Ніни Федосіївни (Ц. Н.),  
та Моргуна Василя Максимовича (М. В.), 1936 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Давайте познайомимось!] [М. Т.] 
Морозенко Тамара Вікторовна, 1934-й  рік (дівоче  – 
Закора). [В. М.] Вакиримна Марія Павлівна (дівоче – 
Біла), тридцять второй. [Ц. Н.] Цимбал Ніна Федосі-
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ївна (дівоче  – Ребиха). [А  Ви?] [М.  В.] Я  ж не міня-
юсь [сміється]. Як був Моргун Василь Максимович, 
1936-го народження... В нас багато родів, багато з роду 
Моргунів, хто з роду Білих. Це люди корінні. Це роди 
ідуть із заснування селища, це з «козачки». [М.  Т.] 
Ось саме звідти, нібито, за переказом, був такий ко-
зак, який хотів, одержав від царя, ви мене поправите 
зараз, може, я, давав десятини землі, і  він побажав 
біля Дніпра бути. І саме Карнаух – «кара на ух». Ніби-
то, чи то кара була дійсно, чи він народжений такий 
був – без вуха. І був на Дніпрі. Оце те, шо я пам’ятаю 
дуже добре. І шо чому, бо Дніпро – це риба, це лоза, 
з  якої плели в нас багато хат (які будувалися стіни, 
ви ж пам’ятаєте, потім валькували). І він мав ті землі 
там, оці великі десятини. А тут господарство. Бо там, 
де вода, там було краще розвиватися. Він відкривав 
своє, як ремесло, займалися – [лозо]плетінням. Вели-
кі корзини, коши, загороди для овець, корів. І плавні 
були величезні. Плавні, я їх пам’ятаю, я вже в дитин-
стві пасла. І  саме оці плавні, вони привертали його 
увагу. Потім у [19]45-му  році, коли дідуся не стало, 
а дитяча пам’ять, сім років, ну, чомусь мені от заля-
гло оце. [Ці плавні збереглися?] Вони зараз є, можна 
подивитись. Залито водою, зарошші. І туди страшно 
йти. [Які корінні роди ще є у Карнаухівці?] Ще Бурча-
ки, Королі, Поломані, Моргуни, Найдим, Білі, Куцен-
ки. Тепер тут хто  – Ворони, Ковалі. [Як кутки в се-
лищі називалися?] Ясинове, Кучурган, Божа Гора, Во-
дяна балка. Я не знаю, чого воно пішло Кучурган, но 
от імєнно кусок Ширшової біля Дніпра. Там просто, 
я вам показувала картину, там було рівно, а потом чи 
піднімалася вода, чи як там получилося, шо образо-
валася оця кучугура. От іменно тут. І на цій кучугурі 
от начали строїться хати. Ну, і так пішло – Кучурган. 
«Де я живу? На Кучургані». А ми Горяни, бо ми вище. 
Село дуже велике в нас. Скільки в нас? Дванадцять 
кілометрів? Тельмана, до Божої гори. Десь так і є, а з 
верха там чотири. Од верха до Дніпра чотири. [А що 
це за Божа гора?] Божа гора – це в нас славетне місце. 
Різні думки. Одна версія – ще коли турки-татари на-
падали, і от прислухалися козаки, оцей гомін по зем-
лі. І друге – Святе місце, нібито це спустилася з неба 
Матір Божа і оберегла. [Навіть у радянський час іс-
нувала ця легенда?] Да. Єсть у нас Божа гора. Чо вона 
називається Божа? Я даже, як би сказать? Це те, шо 
я, допустім, знаю. На Божій горі, там коли були, по-
моєму, чи німці чи шо, шо там, корочє, всіх убивали. 
І хтось із старожилів виніс ікону, виліз аж на ту, на 
гору і виніс ікону. І цю ікону от, поставив, як би ска-
зать, як би на небеса. І перестали бомбить, переста-
ли, корочє, ушли німці. Получається, оця ікона, вона, 
Божа Мать там була, вона як би спасла людей. Так 
вона назвалася. Це як я знаю. Це нове покоління вже 
говорить. Отак у різних поколіннях наслоювались ле-
генди. Так оце саме про турків і татар. І  оце козаки 
прикладали вухо, оце більше, навіть у літературі. Шо 
вони прислухались – оцей тупіт. А тут коли, скажіть, 
чума як стала, вони [турки і татари] приносили всі 
бєди, люди гинули. І  це, зрозуміло, залишали після 
себе [перекази]. В  нас по Дніпру аір ріс. Оця трава. 
Вона дуже лікувальна. Давала здоров’я, шо не всі ви-
мерли. І от нібито, чи Бог зна шо воно там було, шо 
от Матір Божа спускається, і  вона ніби окрилює це 
все і оберіга (мороз по тілу йде). Може, це так і було. 
І  саме вона загородила, і  оті турки й татари козаки 

перемогли. Бо там за нами по Дніпру, там же Пороги 
були сильні. Там пороги такі, там летіли скільки... Ось 
саме оця легенда. А тут уже дитина запам’ятала те, шо 
про [Другу світову] війну їй розказували. У нас три 
кладбіща, на одном кладбіщі поминки в неділю, на-
верху в понеділок. І на тому в неділю. А так помина-
ють, коли хочеш. [Поминають, як і раніше?] Я думаю 
шо так само. Різниці нема ніякої. Поминають 9 днів, 
40, півроку. Там був пам’ятник. Це пам’ятник – воїни 
вийшли з Дніпра, із води. У нас тут відціль вони по-
шти і не повиходили. Їх всіх тут положили. Маса. Тут 
у нас після війни була воїнська часть, в [19]50-ті роки 
тут були солдати. Воїнська часть, це казарма. А потом 
як воно вже там... Ця військова частина була побудо-
вана з метою, шо тут був у нас шлаковий завод. Завод 
«Атомщик» був. З метою, шо пока самольоти, звідсіля 
могли придержувать їх. Просто розстрілювать, шоб 
не попало. Така мета була. Оце було, де бібліотека, 
там «капе» [контрольно-пропускний пункт] було, 
проход, а  тут була казарма, тут були вириті канави 
щє. А їхня офіцерська часть – бібліотека. Коли вони 
[виїхали]? З  [19]57-го?... Колгоспи були, потім кол-
госпи заводські, підсобні господарства називались, 
такі були. По всих балках, ідеш  – там, там, там! Це 
було красотіща. Коні, воли, брички; такі красиві, ро-
зумні працьовиті люди.

ЖИТЛО [М.  В.] Я  хату будував своїми руками. 
У  1959-му  році я женився. Я  вам щас, все поетапно 
[розповім]. Тоді була боротьба: «Дай мені, дай учас-
ток!». «Дай земельний участок!», – ходили всі. Дуже 
багато будувались в [19]60-і роки, Карнауховка роз-
будовувалась. «Дай участок під забудову! Дай учас-
ток під забудову!». Щас майже гуляють більшість 
земель. Я, от, я щас розкажу, воно буде... Я розкажу 
поетапно, як це було. [М.  Т.] Василь, трошечки од-
дихни, а то ти заморився. Вони старше, розкажуть як 
раніше було по-другому. [Як же вибирали місце під 
забудову?] [В.  М.] У  нас вєздє хароше було, де б не 
схотіли узять. У нас, у мами було три гектари горо-
да. На цих три гектари города построїли п’ять хат. 
Йшла Стаханова вулиця, зараз Чумацька. А  ми по-
строїли на Королівському. Шагами одміряв Рибалко, 
Царство небесне. Аршинами, шагами своїми одмі-
ряв дванадцять соток – оце твоя усадьба. Намітили, 
людей пригласили, а  хтось сам прийшов і начали 
строїть. Люди зійшлися строїть гуртом. [Як це нази-
валось? Толока?] Я не можу сказать. Сходка! Сходка, 
да. [М. В.] Це взагалі все, а треба розказать, шо це на-
скільки важка, трудойомка, обйомиста була робота. 
От для того, шоб почать будувать, треба було дістать 
зразу участок, в селишній раді оформить, як положе-
но. Фундамент. Потім копали фундамент, рили таку 
яму, 10 на 10 [м], чи 8 на 10, чи якийсь. Потім засипа-
ли отвальним шлаком уже. Таким, як ото на ДМК... 
Засипали оце, потім ставили такі щити. На ці щити 
забивали «цоколь», називається він. Десь може пів-
метра, і 800 [мм], і 300, яка різниця. А потім засипали 
середину землею все. І на цьому цоколі начинали ви-
кладувать уже хату. Стіни. Потім, з чого будувать... 
Ми раньше били шлакоблок самі. Для цього надо 
було викопать яму, привезти ізвєсть (вапно) – гасили 
його там. А потім завозили шлак, оті домєнні шлаки. 
Тоді його били, шлакоблок. Жовті – то отвальні шла-
ки єсть. А єсть доменні шлаки, які одбивали прямо з 
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доменних пічей. І оцей шлак, він гранульований був. 
Він робивсь – у бочки брали воду, потім вапно, міша-
ли шлак оцей. І били такі 200 на 400 [мм], такі бри-
кети. Це вже ми будували. Батьки, то тоді раньше – 
глина. А оце ми вже – в [19]60-ті роки пішло це. Оце 
цілий рік він должен вистояться. Тому шо він розпа-
деться. А були такі форми, ото поставиш, він стоїть, 
а  потім можеш його кидать, і  він не розпадається. 
Це вже наші [місцеві особливості], може, не цікаво... 
[Це цікаво. Кожна територія використовує природні 
умови. Потім з’вляється завод, і  народ пристосову-
ється вже до заводу. Це також традиція]. Я  ж кажу, 
з  60-х  років. [М.  Т.] І  я так строїлась. Я  згодна, але 
коли раньше строїли з очерету мазанки – хати були 
намного тепліші. Сєйчас, канєшно, ми вродє би йдем 
вперед, вродє би заводи, все бистро, і шо? Шумоізо-
ляції нікакой практічєскі немає, сохранєнія тепла 
абсолютно немає, хати всі холодні. [Шлакоблок оцей 
не рятує?] Шо я замітила, я не знаю як, допустім, на 
Західній Україні, там більше дерев’яні хати, з якихось 
великих кусків, з великих дерев. В нас тут, на нашій 
території ніколи [тільки з дерева] не строїли. Дерев 
не було, і звісно, з них не будували. Будувaли з глини, 
з очерету, з чого попало. Недоцільно було в цій місце-
вості будувати хати із дерева. Навіть як і з’являлася 
можливість у людей привезти, воно тут сирость у нас 
велика. Не знаю, по яким причинам, з  дерева у нас 
хати не дуже. Зараз шлакоблок – він зовсім, не знаю, 
з чого він робиться, зовсім льогкий. Він не практич-
ний. А от старий шлакоблок, я дома ковирялася, його 
не піднімеш, я його піднять не могла. Я ще й думаю: 
по молодості як же я його піднімала, ще й подавала 
(триста на чотириста). Били шлакоблоки. Полутор-
ні шлакоблочини ми робили і з них будували хату. 
Шлак, добавляли цемент, ізвість. Навіть без цементу. 
Була ізвість і шлак. Сам по собі шлак оцей скріплявся. 
[В. М.] Ну, а ми саман робили. Саман спочатку, а по-
тім обкладали снаружі кірпічом білим. [Ц. Н.] А в нас 
шлакоблок був, потом [робили] воздушну прослой-
ку. Батько мій камєньщик, він дома людям тут багато 
[побудував]. Він зробив мені воздушну прослойку, 
і потом ми забивали сюда саман, ложили саме з гли-
ни, з соломи. З глини місили і потом ми ложили цей 
саман. І коли саман ряд положили, забивали такі, як 
би проволока длінна ілі гвозді – дєлали соєдінєнія із 
шлакоблоком. У  нас получалася воздушна прослой-
ка. Для чого? Я  не кажу, щас люди всі пооблажува-
ли хати. А в мене водушна прослойка – відтіль холод 
остановить, відсіль тепло не виходить. Шото вона 
значить, ця прослойка. І по крайнєй мєрі, вугли ніде 
не мокріли. От заходиш, в людей буває. Я бувало, діти 
були, сушила в хаті [випраний одяг] дєтській, все. То 
вугли всі сухі й по сьоднішній день. [М. Т.] Будівель-
ник розумів свою справу, як класти. [На зовнішніх 
стінах віконниці були?] Так, були. Віконниці були. 
[Якісь орнаменти були на них?] Різні. Ромбики були, 
да. Зігзаги були. Разні були, хто яку фігурку закаже. 
Яка б людина бідна не була, вона все равно старалася 
хату побілить і підвести. Це як, я не знаю даже – єслі 
хата не підведена, це було шось якось... [Казали, що в 
цих старих хатах козацьких одна стіна повинна бути 
вохрою пофарбована?] Нє, в нас не краситься. В нас 
краситься одинаково. Білили хату білою. Призьба. 
А підводили – червона призьба. Це я запам’ятала. На 
призьбу сідали, і там бесідували. Стеля. [Чи прихо-

дили люди допомогти при будівництві стелі?] [В. М.] 
А «на горіщє» всі з удовольствієм прийдуть. Усі при-
йдуть помагать. І горіщє наклали, сюда-туда, поспіва-
ли і пішли. Рід, чи не рід, чи знакомі ми, чи незнакомі, 
приходили, кого не погукаєш. А є такі – і не гукаєш, 
а люди приходили. Потому шо каждому хотілося свій 
куточок, шоб у свою хату зайти. Зліпили, пішли до 
інших. Да, і щас строяться. Начинали горіщє ложить, 
було 50 душ людей, помагали. Ліпили вальки, хлопці 
перекидали вилами і кричали: «Хазяйка, хазяйка!». 
Начинали кидать оце ж, валькувать горіщє і кричать: 
«Хазяйка, монєти!». І  я через городи, помню, біжу, 
[монети] в двох жменях, і на угли. От четирі угла на 
хаті, от чотири кучки. А  одна невістка розмазувала 
ці вальки і получилось, шо золоте кольцо примаза-
ла. Зал був больший. Но вже пізно кинулися, і точно 
шоб сказать, шо іменно десь тут... Ну, так там воно 
й лежить, те кольцо. Ну, це кажуть «на щастя». [Чи 
була якась головна балка, на якій стеля трималася?] 
Сволок посередині хати. Сволок посередині. Потім 
робили віночки такі, чипляли. На сволоку посередині 
кільце і колиску [вішали]. Гойдали дітей. Нас четверо 
було, усі так виросли. І  соха посередині, стоїть під-
пора. А посеред хати в нас соха. Дах. [Ц. Н.] Крили 
хати – тоді очерет був дуже модний і житня солома. 
В’язали «парки»! А  очерет  – це багаті. Біля Дніпра 
його треба було накосити, його треба було вистоя-
ти трошки. [Майстри спеціальні були?] Мій дідусь. 
А Рибалки – вони були по кришам. Це в діда така хата 
була, а вже в батька – толь, залізо. Тому і не згоріла 
хата, бо німці намагались палити, коли відступали. 
[М. В.] Були двох- і чотирьохскатні криші. Двох- – це 
іде прямо, а  потім обрубується, а  чотирьохскатна  – 
вона криється отак, отак і пологі края. [Яких за фор-
мою дахів більше будували?] Чотирьох-. Так на так... 
Краще, шоб полога ця. [Заможніші люди яку покрів-
лю робили?] Незалежно, хто яку придумав. Я чув, шо 
так казали діди, шо оця хата, двоскатна яка, коли об-
рубаний, коли вітер дує, може провалити, як слабень-
ка ота перегородка. А чотирьох- – вона полога, одна-
кова з усіх сторон, іде, оббивається і все. [Чи робили 
гребені дахів, чи встановлювали там коньки?] [В. М.] 
Так, гребені робили. Коньок, шо там ще називали. Ви-
різали, які більше спеціалісти, узори. І птичкою, голу-
ба, символ миру, давно-давно, аіст на крише...

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [М. Т.] Церква була нани-
зу у нас, біля Дніпра. Дуже гарна. І носила ім’я Святої 
Варвари. Мене встигли ще похрестити в 1937-му році, 
я в березні народилася, то як зараз пам’ятаю всі сло-
ва батьків, шо там прямо і лікарня була. Чотири було 
тільки ліжка, де мама мене народила. І тоді так: при-
йшли куми, узяти дитину, і прямо була... Осьо перва 
наша церква. На картині. Вона була на бугрі. [Який 
художник цю картину намалював?] Не знаємо, хтось 
народний намалював. Дуже давно. Це ще, по-моєму, 
[19]20-ті роки. До войни. Того, шо не було оцих бугрів. 
От, річка йде, і зовсім було рівно. Це було ще XVII сто-
ліття, отак, це – заснування. Церква зруйнувана була 
вже в ХХ ст. [Будував церкву цей Карнаух?] Ні-ні, по-
чекайте. Наказ чи указ Катерини [ІІ], так? І пішло, й 
пішло... Бо вона ж приїжджала нашою дорогою із 
Кам’янського, Карнауховки, Романкове, Кам’янське. 
Карнаушка пропустила... І місця, де підвищення, указ 
такий видала, щоб будували церкви. На церкві було 
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сім куполів. А  потім [радянська] влада не визнала, 
атеїсти зруйнували у тридцяті [1930-і рр.]. Но ще була 
приходська школа. Так вона називалася  – церковна. 
Оце хатка, прихожа... Капличка – це як церква. Хат-
ка, де батюшка жив там. І там оце хрестили. Це точно. 
Люди ж українці. Куток до кутка. Да, собралися. Той 
пригласив, той собі пригласив, і діти бігають. Первого 
мая – це як закон. [Коли храмове свято відзначали?] 
Храмове  – Варвари. У  нас обід готовлять на Храм. 
Я сама лічно там участвовала. Готовили все, а особен-
но, як борщі наварим, капусняк. По 15, по 12 батюш-
ки до нас приїзжають. Дуже харашо в нас Варвара ці-
ниться. Дуже харашо наш Владімір-батюшка веде, він 
ремонтірував і робив...

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. [М. Т.] І там [на підви-
щенні біля церкви] була церковно-приходська школа. 
Це мої батьки навчалися там. 1911  рік  – побудована 
вона. До цього часу стоїть. Червона цегла на яїчних 
жовтках. Там її били, пробували усього... Клуб. А клуб 
[збудований] – це [19]60-ті роки. Взагалі-то в будин-
ку культури раньше не збиралися, тільки в церкву 
ходили. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календар-
на та родинна обрядовість. [Чи малювали на Водо-
хреща хрестик на сволоці?] [В.  М.] Ставили свічкою 
хрест, я запам’ятала. На Водохреще, коли виходили з 
церкви, так посередині на сволоці [малювали]. [Що на 
Трійцю в хаті роблять і біля неї?] [М.  Т.] Квітчають. 
Під стріхи, на двері, на ворота, в церкву несем цілий 
букет, на долівки стелим усе. А на другий день берем 
до себе додому, куди – квочкі під сідало, щоб курча-
та лупились. А то – собаці в курінь! В мене на «квіт-
чання» була дуже красива береза. З свяченого такого 
пахіття встромили, вона в мене росла дуже. Кажний 
год ламала-ламала, а потом приїхали, кажу, заберіть. 
І спросив Віталька: «Батюшка, куди?». – «Поставте її 
все в церкві, поставте.». До Троїці не можна було в 
хату заносити цвіти, зелень до Троїці. А вже на Трої-
цю можна було і цвіти заносить. І ми йдемо на плавні, 
в нас там такі бугри, там в нас росте чебчик, там у нас 
васильки і білі, й сині. Ми шукаєм там пахучу траву, 
любисток, усе-все це нарізаєм. Вєтки нарізаєм, оце 
маслина, зараз вона цвіте, пахуча. Оце разних вєток з 
дерев ламаєм, у мішок трави, і чебчіка пахучого, і тоді 
дома розстеляєм. І тоді на ворота входні, і на хату, і в 
хаті. Да, і  перед дверима. Чебчиком пол застеляєм. 
І тоді вже можна після того заносить цвіти. [Чи від-
кривали щось у хаті, щоб легше дитина народжувала-
ся?] Коли родилась, одкривали всі тумбочки, всі двері, 
всі вікна одкривали, давали доступ виходу дитині. Все 
це розкривалося. [Чи передбачала повитуха долю ди-
тини, заглянувши у вікно?] Вона йде, повитуха, а на 
вікні вішальник [увижається]. Передбачення, шо вона 
йде і знає, шо це буде вішальник. Такі бувають случаї, 
передсказується, да. [До весілля хату чи брезентовий 
шалаш у дворі гарно прикрашали?] Дуже квітчали. 
Ну, був брезент. Брезентом все накривалося, застиля-
лося. Ставилися столи з лавками. Різні столи. В кого 
[буквою] «пе», хто «ве», в кого вобщє «Е». [Зараз так 
не роблять?] Ну, як би сказать? Я ще своїх дітей – ще 
були шалаші. Ну, мені кажеться, оце годів десять, як у 
нас перестали шалаші. А то були. В шалашах собирали 
коври, скільки було коврів, все завішувалося. Скатер-
ті. Робили, де свєт, лампочки, і шаріки, разні цвіточ-

ки обматували і блискучим... І  написи були, бажали 
здоров’я, і дєток, і всьо. Заходиш у шалаш, ну, не знаю, 
у мене чото більше, навєрно, циганської крові, шото 
таке єсть, шалаш нагадував отдих. Хата – то хата, а тут 
заходе – простор такий! З таким ароматом трави! [Це 
образ такого раю?] Да, родичі стрічають. Не хватало 
своїх коврів – сусіди приносили. Робили всі стіни, за-
вішували. [Ворота двору також квітчали?] Ворота од-
кривали і вони буди одкриті. Дуже їх не квітчали, а од-
кривали, свадьба – людей багато. Ну, двісті душ людей 
приходило. Лавки понад хатами стояли застлані. [Чи 
були ще якісь обряди, повір’я, що пов’язані з хатою?] 
Коли по вулиці йде похорон  – у  вікно не можна ди-
витися. Народні уявлення. Коли повна луна, вікна 
должні буть завішені так, шоб луна повна не світила 
на людину. Людина після цього дуже буде боліть. От 
коли полнолуніє, воно у вікно еслі попало, єслі про-
зівала трошки, одкриваєш глаза, на тебе просто от 
такий огонь, палючий такий. Жутко дуже стає. Вибір 
місця для криниці. [Ц.  Н.] Для того, щоб найти міс-
це краще, шоб було воду у колодязі копати, то шука-
ли таке місце, де трошки, ну, як упадинка така. І  от, 
брали трошечки ближчє, туди ще підкопували, отак 
вирили яму. І  потім закривали. На ранок якщо буде 
мокра, волога, значить можна там будуватись, в  том 
місці колодязь копати.

Записала Л. Боса 1 червня 2019 р. у с. Карнаухівка 
Кам’янської міської ради Дніпропетровської обл.  

від Чимбара Сергія, 1958 р. н.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 

легенди. [Чому село називається Карнаухівкою?] Ко-
зака Карнауха. Він тут заселявся первим. [Що про 
нього розказують? Тут був хутір, зимівник?] Чесно – 
не буду [казати]... Тут вони создавали тіпа селища 
такі, перве козацьке посєлєніє. [Прізвища ще такі 
є – Карнаух?] У нас нема. Я чув Карнауха. Шо я вам 
могу сказать? Мені тіки 61 год. А селищу – слава Богу... 
Чимбар. Мою фамілію поміняли в паспорті, все время 
був Чимбарь, потом став Чимбар.

ЖИТЛО Фундамент. Питався строїться на вулиці Мо-
лодіжній. Собиралися гуртом і фундаменти забивали. 
А вечором гуляли, коли забивали фундамент. Фунда-
мент копали, засипали завозом, а потім вже ставили 
щіти, били щити і забивали. Стіни. Багато хат вибито 
з шлака. Хату нам строїв дід Оксентій. З Королівсько-
го роду, він багатьом построїв хати, шлаком вибив. 
Шлакові хати. [Шлак – це рештки від руди, із заводів 
брали?] Вугольне таке. [У Вас зі шлаку фундамент збу-
дований?] Повна будівля. [Коли Ви з цього шлаку хату 
будували?] З  1953-го  года врємянка і дом. [Раніше 
строїли глинобитні, саманні хати?] Саманні строїли. 
У  мене стара баба Таня, в  неї була глинобитна хата, 
була піч. Я виріс в тій хаті, нас батьки обично [зали-
шали]: «До баби Тані». Стеля. [Коли зводили стелю, 
приходили люди допомогти?] Собиралась вся вулиця. 
[Це толокою називали, чи як?] Нє, не толока, це про-
сто накидали горіще, місили глину. Я ще застав. Гори-
ща накладали. Гуртом приходили жінки, мазали хати. 
Ціле літо шла гульня з двору в двір. Дах. [Під чим був 
дах хати Вашої бабусі?] Під соломою. Планування. 
[На дві половини була хата у бабусі?] Як всігда, сіни, 
[кімнати] в ту сторону, в  ту сторону. [У  сінях стеля 
була, чи в хаті тільки?] Була, повністю стеля. Я помню, 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
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150 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  ОБЛАСТЬ

у баби Тані була стеля. Інтер’єр. [Якою була внутріш-
ня обстановка в хаті?] Піч, обична дерев’яна кровать, 
просто зроблена. [Долівка чи вже підлога була?] До-
лівка, долівка. Літом прохладно. Зимою тепло. [У вас 
називали землянками якісь хати?] Ну, може й були, но 
я їх не застав. [Коли оселялися в новій хаті, входини 
робили?] Входини, єстєствєнно.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як госпо-
дарські будівлі називали: повітка чи сарай?] Хлів у 
нас чото називали «саж». [Саж  – для свиней чи для 
усієї худоби?] Свині, кури. Курятник зверху. Загоро-
да для свиней [знизу], а зверху кури. Корови в нас не 
було. Була конюшня в діда отдєльно. В діда конюшня 
була, вожжі нові ще висіли. Кажу: «Дєд, чого вожжі 
в тебе висять ото ще і досі?». Жартує: «То для мами». 
[Погріб якось називали тут?] Так і є – погріб. Були по-
грєби земляні, а послєднє время [їх бетонують]. Я не 
думаю, шо його перебудували, погріб іще й досі жи-
вий, зайти подивиться. Я  не знаю, як Вам сказать... 
Чим глибше, тим краще... Холодільніків же не було. 
Раніше погріби були тільки у землі. [Похідні погреби 
у вдорі зі сходинками стали робити пізніше?] Да, а то 
лежала драбина. Глиняний. Криниця. Цей [дід] копав 
колодязі. Можна сказать, вулиці колодязів були вико-
пані в селищі тими руками. [У  дворах копали чи на 
вулиці?] У  дворах. Віники в’язав [дід], такий мастє-
ровий був, строїл Бєломорканал. [Заслали?] Не знаю, 
за шо. В живих немає. [Як цього діда звали, Ви каже-
те?] Пас Мирон. [Він одним з найбільших майстрів у 
селі був?] Людей багато було таких. По тім врємєнам 
всі були майстрові. Колодязі мірялись в сажнях тоді. 
Дванадцять-п’ятнадцять самженів [глибини], де як. 
[Це у Вас, у цьому дворі дідовому?] Нє, у нас позаси-
пали, вода пропала благодаря оцьому заводу, який с 
лєвой сторони зараз. Вони збрасували, поробили тут 
в полі отстойники, в цих отстойниках радіація. Вони і 
січас, ці отстойники, не знаю, залиті чи нє. [Із заводу 
«Азот» скидали відходи?] Його скидали в отстойники. 
Грунтові води в селищах получились. [Біля металур-
гійних заводів пропадає вода?] Нє, води стало дуже 
багато. Було дванадцять калєц, на чотири метра. Ми 
опускали, зразу було сєм калєц, вони ушли, получився 
колодязь на плавуні. Опустили ще пять. [Яка якість 
води зараз?] З колодца пить нільзя, колодці позасипа-
ли. [З крану берете воду чи її привозять?] В нас воду 
возять раз в неділю. З  крана централізована вода. 
[Централізована вода перевіряється санітарною стан-
цією?] Єстєcтвєнно. З Дніпропетровська через нас йде 
Аульський водовод. [Люди спокійні за воду, важають, 
що вони чисту п’ють?] Коли получається спад, пере-
пад давлєнія. Де пластік стоїть, ще болєє-мєнєє вона, 
а де... Коли давлєніє спадає, вона спадає, а потом рєз-
ко піднімається, воно смиває грязь з труб, і вона йде 
рижа. [Городи люди поливають з крана чи беруть воду 
з колодязя?] Хто колодязі пооставляв, колодязною 
водою нільзя поливать. От холодной води растєніє 
рости не буде. Раньше ми поливали, да. У  нас стоя-
ли йомкості, ми накачували з колодязя води. [Як оці 
йомкості називалися?] Бочки були, кольца ці, шо на 
колодязі. [«Басейни» – не казали?] Єсть в нєкоторих 
мєстах, в  своє врємя... Вот отам отстойники. [Пока-
зує]. Балочка і оце пішли. Один отстойник напроти 
нас. Щас ці отстойники, можна сказать, сухі. А  сухі, 
наскільки я розумію, нізя держать.

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Олексіївка
Записав М. Бех 14 листопада 2012 р. у с Олексіївка 

Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Якушенка Валентина (Я. В.) та Якушенко Ніни (Я. Н.)

ЖИТЛО Планування. [Якими були розміри старих 
хат?] [Я. В.] Ну, такі хати були, так-о – десять на шесть 
[метрів довжини і ширини], отак-о, во. [Скільки жит-
лових кімнат було?] Ну, кімнати  – то вже сам ділив. 
Один перестінок оцей  – центральний перестєнок, 
лєвий перестєнок, а  оце, коли скажуть там, ми тодє 
добирали, і  там, допустім, двє спальні. [Я. Н.] Чоти-
рьохкомнатну [хату] робили. [Я. В.] Оце так, як у нас у 
хату можна зайти й подивитись, такі були розмери. Це 
ж ми тоже з бабушкой в позапрошлім годі добавили, 
тут і жили ми  – одна маленька [кімната] була. Сті-
ни. [Як раніше будували хати?] Ти питай мене! Я не 
учився ніде до п’яти класів, я помню, як я ще в школу 
ходив, а тоді два годи я і на роботу ходив, і в школу хо-
див, в мене такого нічого не було, я не в шо не вникав. 
А хати строїли! Я возичком із воєнної бази качав гли-
ну сюда, на цю хату. Ну, такий возичок, такий десь ки-
лограм на пійсят, на шійсят, глини ото возив на валіки 
[вальки]. А тоді нанімали трактора, тут-о у нас между 
хатою і сараєм така була яма метров п’ять шириною, 
метра чотири сюда дліною, ми копали. Заливали воду, 
коня брали – кінь, [власник] Бунчук із Козарки! Капу-
лянський він, потом робив трактористом. А то вози-
ли воду бочкой, заливали, місили. Всьо самі! [Глину 
так місили?] [Я. Н.] Да! А потом солома. І качали такі 
валькі, такі-во-о-чки, як м’ячик фудбольний. І ото на 
носилки накладають. Два спеціально було кладелі  – 
[майстри], які стіни кладуть. [Я. В.] В мене батько був 
мастєр по етому делу. Ну, десь так до метра, сантіме-
тров восімісят-дєвеносто це ложили, ну, так тіки, шоб 
вальки були тугенькі, канєшно! І то вони так роздав-
люють-роздавлюють їх ото ж! І тако стіну, там верхом 
іде отступ, отступа. І оце чотирі тіх шара – уже хата по 
вікна. Зготовив з вікнами вже. А  потом п’ятий [шар 
вальків] такий маленький ото вже ж, вже перелажуєм 
оті одвірка. І ото вже послєднє. І потом там підрубаєм 
де, шоб рівне було. [Це вже глина із соломою?] [Я. Н.] 
Глина з соломою. [Як подавали вальки для викладання 
верхнього шару?] [Я. В.] А тоді ж викидалося. [Я. Н.] 
Да! Викидали отак. [Я.  В.] А  як уже десь отак стало 
[висота стіни приблизно 1,5 метра], не викинуть уже 
тому кладієві. Я стаю долі, один вилазить на риштовку 
на ту і подає туда ж, а  той уже дає у руки каладієві, 
і [той] ложить. Ну, цілий день! З утра до вечора. І це 
ми беремо шесть хат на неділю і це ж ми кажний день! 
Сьогодні оцьому ложим, завтра тому, завтра  – тому. 
Це, було, кладіям, батькові моєму п’ятнацять рублів 
давали, нам з Кольой (це носіям),  – по п’ятнацять, 
а потім качальникам – по десяткі. І осьо в [сина] Саш-
ка строїли ми хату, я  ше копав, ну, це кому сказать! 
Він скаже: «Да не бреши, да не повіру!». Ніхто не по-
вірить. Общем п’ять метрів дліна підвал, три ширина. 
Во-от, і  це я за дві неділі босий літом, земля, як бе-
тон, це я копав босяком, ото викидав і глину викидав. 
Значить, чорнозьом вивезли на город, розрівняли на 
городі, і це глину на верх. А потім для замісів, оце роз-
кидаєм, заливаєм водою. І  робили, лампач уже тоді 
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робили, тоді вже форми робили. Лампач і кірпічом 
облажували, кірпичем кладуть, і  лампач зразу. [Для 
лампачу були форми спеціальні?] [Я. Н.] Да-да. Це вже 
теперишній час, уже дітям як [хату] строїли. Це вже 
як дітям, то пішов лампач, а як собі – то вальки були. 
[Хати робили тільки з глини чи також з інших мате-
ріалів?] [Я. В.] Із шлакоблоку робили, а кирпичом об-
лажували. [Чи не заливали будинки із шлаку?] Було. 
[Я. Н.] Були і такиє. [Я. В.] В кого велика возможность, 
достали шлака ото на станції десь, отоді з цементом 
опалубку виставляли. [Хати зі шлаку були холодніші?] 
Ну, я їх бачив мало-мало їх, ну, оце у кого з чого було 
опалубку виставить. Осьо Вовка Барабаш, мій напар-
ник [так будувався]. [Що таке «опалубка»?] Щити. 
І ото ж там, шоб на шнур, уровні, в мене так був глаз 
набитий, як по воді ото [рівень визначати]. Ото щити 
осьо у Барабаша, довжни бетон привести, а в нас ще 
нічого, і Вадік Барабаш (покойний уже) на заводі мас-
тєром робив: «Нада щас шнури ето вот!». А той Вадік: 
«Ми  – “труба”, щас кум бетон притаскає». І  до мене 
прилетів машиной. Так всьо ставим, клац угол – оце 
сюда будем, там бетон принімають і камінь туда, буде 
бетон – і забивають, підстукують, пашов-пашов. А Ва-
дік: «А уровень як, єслі я на десєть метрів?». Оце там 
вони десєть на дев’ять [метрів за розмірами] розбили 
хату. «Єслі на сантіметер я ошибуся, подивися!». – «Це 
єрунда, це ростворчиком положив, як кирпич будеш 
гнать і всьо», – каменщик. В мене так глас був набитий 
на циє всі оці стройки. [Чи робили хати з дерева?] Да 
куда! [Я. Н.] В нас нема, в нас не було. Стеля. [З чого 
робили потолок в хаті?] [Я.  В.] Потолок  – да слежі, 
рейса лежать. Ложили рейси, потом у рейсу зарубува-
ли слежі, так ложили на стіну і в рейсу, і в рейсу... [Рей-
са залізна?] Желізна. [Це воно врубувалося?] Ну, так, 
шоб воно ж, ну, як воно там! Рейса ж – там «п’ятка», 
вона там чуть отак-о, шоб воно рівно тоді було, а тоді 
там доски поприбивали, шоб по їх можна було ходить. 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН
смт Губиниха

Записав К. Біляєв 15 січня 2019 р. у смт Губиниха 
Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Крутої Лідії Іванівни, 1941 р. н.

ЖИТЛО [У яку пору року починали будівництво?] Вес-
ною. [Як довго воно тривало?] Як не було де жить, так 
за літо построялися. Всім селом сходились і строяли. 
[Родичів запрошували?] І  родичів, і  сусіди, знакомі. 
Сходились душ двадцять-тридцять чєловєк. Фун-
дамент. [Чи були фундаменти в хатах?] Та тоді їх не 
було. Ото ж так ставили. Викопають рівчачок такий, 
риштовки ставляють і той... Тоді ж не було з чого 
робить. Стіни. [Як зводили стіни хати?] Робили ри-
штовки. З досок робили. Потом брали ж глину, соло-
му потом накидали, і  люди топтали. [Як називалась 
така хата?] «Топтана» на неї казали. [Солому будь-яку 
брали?] Солому любу брали. І глина руда. Заливали і 
витоптували стіни. [Де брали глину?] Ну, де глинища 
були. [Чи обкладали хату цеглою?] Та нє. Чим тоді об-
кладувать? Мазали і білили. [Якою була висота в хаті 
до стелі?] Яка висота? Тоді таке високе не було, як сі-
час. Не більше, чим два двацять [2,20 м]. [Як обмазу-
вали хату?] Перший раз обмазували  – глина з поло-

вою, замішена глина з половою. Рівненько досточками 
заглажували всьо. А  потом, як вже висохне, місили 
глину з кізяком, із кінським. І тоді мазали глиною з кі-
зяком. [Це був фінальний етап?] Глиною з кізяком як 
помазали, а тоді розмивали, шоб було гладенько, той. 
А  тоді уже білили. Були такі жінки в селі, шо вміли 
мазать. Їх нанімали, годували. Глину їм підготовлять, 
кормили, а вони мазали. І платили гроші їм. Це як я 
от колхозу втекла до маминого брата, у Корбівку [міс-
цева назва кутка села Вільне Новомосковського р-ну], 
хоч в мами їх два було, ну один в войну погиб. А він 
в Казахстан уїхав, а  тьотя Оля сама дома була. Вона 
найняла мазальниць на день, я  вже і не помню, наче 
двацять п’ять рублів брали, чи шо. І  ми ото подиви-
лись-подивились, і я кажу: «Тьотя Оля, а як ми сами 
попробуєм?». Шо мені було, восімнацять год. А  вона 
каже: «Так я ніколи не мазала». А я кажу: «Так ми ж 
бачили, як вони мажуть». Подивились, як вони до-
сточкою, ага, накидають глини, подивляться, ага, отут 
ямочка, підкидають. [Чим білили стіни – крейдою чи 
вапном?] Нє, глину, білу глину купляли на базарі, тоді 
бричками возили, продавали глину. Стеля. [Як роби-
ли стелю?] Робили дерев’яні риштовки такі. [Сволок 
клали?] Ну, да. [Він розміщувався вздовж чи впоперек 
хати?] Ні, вздовж. Центральний, я  знаю, вздовж був 
сволок широкий такий. А тоді цей, ложили такі мен-
ші, як їх назвать, вроді, як планочки. Могли ще хмизок 
так покласти. Шоб глину як накидують, шоб вона ж не 
провалювалась, держалась так густенько. Сначала ри-
штовки, а тоді ще хмиз якийсь. А потом місили масу 
таку з глини конякою. Навозили глину, потом полива-
ли водою. Коли вона розкисне, тоді кидали туди соло-
му, і конякою ходили туди-сюди, отако вкругову, поки 
та глина була харашо замішена. А тоді ж одні зверху 
ті, шо буде накидать, жінки, а мужики знизу, накидали 
глину і подавали. Хто як – чи відрами на вірьовки, чи 
шо. Відрами наверх подавали і начали скраю-скраю-
скраю, і так поки на всій хаті зроблять потолок. Дах. 
[Як зводили дах?] Ставили крокви. Виставляли крокви 
такі. [Дах на дві сторони спускався чи на чотири?] Ні, 
на дві. А вобщє, як соломяні були, то спускались на чо-
тирі. Ну бокові ж [cторони даху] були більші по дліні 
хати, а причілок менший. [Якою соломою крили?] Об-
наковенна солома. Сіяли чи жито, пшеницю, а тоді ж 
урожай зберуть, а соломою цією крили. Планування. 
[Який був план хати?] Та тоді було, ну, на дві половини. 
Ну, було отак у людей заходиш – кухня. У кухні там і 
плита стоїть, лежанка стоїть. Двері у залу. В залу ви-
ходять тоже і лежанка, і груба. Комната одна була. [Чи 
були якісь прибудови до хати?] Посредині заходиш у 
сіни, називали «сіни». Таке, як карідор, тіки не карі-
дор, а називали «сіни». І була в сінях така як кладовка. 
«Кладова» називалася із сіней. Там таке держали, ну, 
як в кладовкі. [Кладовка була ліворуч чи праворуч?] 
Прямо, прямо. Прямо кладовка, а  налєво могла буть 
жила хата або сарай. Ну, сарай, в принципі, улєво. Ще 
помню, отам після [Другої світової] войни, отак же 
ш хата, а влєво двері – це був сарай. Там даже корова 
була, ну, як. Двері були й на вулицю, ну, як нада тобі 
йти корову доїть, через сіни шла доїть корову. Або 
даже я помню, я мала була, у сестри маминої Стрєльнік 
чоловік був, він сам із Таганрога. Він приїхав колоть 
дєдові [мається на увазі, батьку оповідачки] порося 
перед Новим годом. Ну, пішли вони в сарай з дєдом, 
закололи те порося. Зайшли в хату, перепочить, а двері 
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так той, коли заходе порося в хату. Ото так зарізали. 
[Чи був під хатою влаштований погріб?] У  сінях був 
погріб викопаний, не обложений же ж, ніде нічого. 
По драбині злазили, і  бочка з огірками була. Систе-
ма опалення. [З чого робили піч?] З кирпича. [З якого 
саме?] З красного. Його десь купляли. [Піч була роз-
мальована чи побілена?] Білена, хто його там малював. 
[Димар був?] Канєшно. Там на горіщі з печі отако ще 
лежак був, а потом піднімався димар і всьо. Інтер’єр. 
[Яка була підлога у хаті?] З глини. [З дошок підлогу не 
робили?] Нє, не було з чого. Глини наложили, пома-
зали рівненько, воно висохло. Тоді соломкою зверху 
потрусили. Досок не було, соломою ото трусили. [Чи 
були в хаті ікони?] Ну, канєшно, люди цепляли ікони в 
уголок. [Чи пам’ятаєте, які саме ікони були?] Та я там 
помню ті ікони, чи я в їх розбиралася? Рушник вішали 
наверх. Кроватів тоді не було. Такі, я не знаю, як воно 
називалося, доски положені, зверху застеляли таким 
грубим [покривалом], з домотканого. Як воно назива-
лося, чи «ліжник», не помню. Ткане таке, грубе покла-
ли на доски. Матрасів не було. [Як часто доводилося 
ремонтувати хату?] Кажне літо. Ну, вона шо ж, глина. 
Літом ходили [ремонтували], де там потріскалось, де 
там шо. Затирали, глиной підмазували.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН
смт Петриківка

Записала Л. Решетняк 11 березня 2013 р.  
у смт Петриківка Дніпропетровської обл.  
від Соколенка Василя Івановича, 1922 р. н.,  

народного майстра (плакатиста)  
з петриківського розпису

ЖИТЛО [Інформація про будівництво власної хати-му-
зею історії петриківського розпису]. Петриківка спо-
чатку родилася на стіні. Тоді не було ні бумаги, нічого 
не було. Хати розписували і все. Палець і кошачий 
пензлик, і все. Ось у чому справа. Єдина кість коша-
ча і палець. Он як люди творять! Жив я не тут, там 
у другій хаті я жив, і  там почався музей. Хата мень-
шенька була, і  стало там тісно. Я  тоді йду до район-
ного начальства і кажу, що дайте мені ділянку землі 
і я буду строяти музей. Що ви думаєте, на роботі, ро-
боти отак повно, фабрика ж, план! А тут трактор і я. 
Він [тракторист] глини накопа, прийде після роботи, 
а ночами я все місю, воду велосипедом з річки качаю. 
Одна дочка приїзджала, помагала місить лампач. Зро-
били 2 тисячі лампачу. Я сам склав стіни, вікна поро-
бив плотник один. Я сам склав усе: і зруби, і горище 
сам накладав. Тут два сусіда були, я платив їм гроші. 
Вони в 3 ночі приходили, щоб заміс готовий був, я сам 
і горище за три дні клав. Дранку я сам бив. Потом по-
магали мені молоді цигани, ходили по роботі. Стелю 
підкидати раз найняв я наших бабів, оті потолки далі 
я сам попідкидав. Тоді цигани мені обмазали. А кух-
ню (окреме приміщення) ми вже самі з бабою роби-
ли. Баба не хотіла сюди, бо в нас хата непогана була 
в центрі села, коло базарю. Не хоче баба сюди. І я сам 
вдень на роботі, а вночі тут будуюся. А потім Галина 
моя приходе сюди та й каже: «Е, тут другий воздух!». 
Річка ж. І каже: «Перевозь мебель». Я ж думав іще рік 
строятися, а тоді за ніч возиком перевіз усе у двір: і га-
дероб, і все на світі. І ми закінчили все, вбралися і тоді 

вже почали оформлювати тут музей. А  комин це не 
я розписував, це Ганя, це Галина розписувала. От, так 
було. Раніше музей був не тут, а там. А тоді ми ту хату 
продали, а за хату провели газ. А тепер музей вийшов 
на велику висоту. А тепер письменники назвали цей 
музей Луврою. Лувра – це всесвітньовідомий музей у 
Франції. От, і мій музей назвали тепер Луврою.

с. Сотницьке
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1999 р. у с. Сотницьке  
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями респондентів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Село входило до Протовчанської паланки 
Запорозької Січі і, вірогідно, було засноване в XVII–
ХVIIІ  ст., про що свідчать знайдені на його землях 
монети 1632  та 1775  років, низка легенд, пов’язаних 
з козацтвом. До середини ХХ ст. Сотницьке було за-
ховане серед плавнів Дніпра. Непрохідні болота трьо-
ма смугами відокремлювали його від прилеглих сте-
пів, тож село і досі зберегло давні традиційні риси, 
незважаючи на докорінні зміни в економічних, со-
ціальних та природних умовах життя селян. Під час 
повеней води річок Орелі, Чаплинки, Вурми заливали 
все навколо, утворюючи численні озера. Таке довкіл-
ля спричинило осібне розташування садиб на підви-
щених ділянках, які місцями формували скупчення 
садиб на кшталт коротких вуличок з однобічною за-
будовою. Двори перших поселенців уздовж правого 
берега річки Вурми виходили ворітьми на простору 
толоку, частину якої займала велика давня могила. 
На її схилах влаштували сільське кладовище. Садиби 
місцями наближалися до доріг, а подекуди ховалися в 
глибині ділянок. На середину ХХ ст. планувальна сис-
тема мала нерегулярний, безсистемно-вуличний ха-
рактер з «кутками»: Данилівці, Калиниківці, Лозувате, 
Грицківці. Перед Другою світовою війною в селі налі-
чувалося 60 дворів, у кожному з яких по 8-12 членів 
сім’ї. А тепер лишилося близько 30 дворів. У ХІХ ст. в 
Сотницькому була ще й дерев’яна церква, перевезена 
з іншого села і невдовзі продана в Петриківку через 
малочисельність парафії. Забудова с.  Сотницьке, за-
фіксована на момент дослідження, дає уявлення про 
архітектурний образ традиційного села Пониззя та 
відслідкувати трансформаційні процеси протягом 
останнього століття, які, втім, не набули кардиналь-
ного характеру.

ЖИТЛО Планування. Хати були двох типів  – «на дві 
половини» через сіни і «хата й хатина» через сіни. 
Стіни. В  основу стін добирали міцні сохи, врубані 
знизу у підвалини, а зверху – у платви. Між ними за-
плітали лозу, шелюг та очерет, з обох боків обмащу-
вали їх глиною. Траплялися й глинобитні стіни. Хату 
обов’язково білили, інколи підводили кольоровими 
глинами, а частину затилля (проти сіней) фарбували 
вохрою. Зовні хату обперізувала призьба. Стеля. Сте-
ля також робилася з лози, шелюги, рогозу чи очерету, 
кулі вкладалися на слижі й обмащувалися глиною з 
обох боків. Слижі вкладалися на стіни та на сволок 
(або на два сволоки, згодом). У  сінях старих хат не 
робили стелі, тож проглядалося горище. Дах. Чотири-
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схилі дахи на кроквах вкривали околотом із житньої 
соломи або рогозом, очеретом. Система опалення. 
Майже чверть «хати» займала піч, дим з якої виводив-
ся через «бурав». [Трансформації народного житлобу-
дування]. Переробки хат полягали в: заміні вікон (по-
вністю або частково); у деяких випадках заміні одного 
сволока на два; настиланні дерев’яної підлоги замість 
долівки; заміні покриття даху (останнім часом на ши-
ферне); підведенні під стіни підмурку; видаленні ста-
рих громіздких печей і призьб; обкладенні окремих 
хат зовні цеглою.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Усі споруди 
селянського двору виконані виключно з місцевих ма-
теріалів: глини, очерету, лози, шелюги, деревини. Це – 
хати, хліви, льохи, повітки; у заможніших – клуні, ко-
мори, сажі, конюшні. Господарські будівлі не білили, 
а лише обмазували. Планування. Хати ставили чолом 
до сонця, причілком рівнобіжно вулиці, за кілька ме-
трів від огорожі або ж у глибині двору. Клуня стояла 
відокремлено від двору на городі, а хліви, хлівці, по-
вітки утворювали маленький дворик  – загороду для 
вигулу тварин. Льох, комору ставили перед хатою або 
дещо збоку в полі зору господарів.

с. Улянівка
Записала З. Гудченко 27 серпня 1997 р. у с. Улянівка 

Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Клисака Василя Григоровича, 1908 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Село Улянівка засноване у 1927  р. переселенця-
ми з населених пунктів Петриківка і Лобойківка]. 
Лобойківка, [куток] Двадцята сотня  – ото я там ро-
дився. Мені уже пішов дев’яностий [рік]. [Ви те село 
пам’ятаєте?] Пам’ятаю. Село Лобойківка, Двадцята 
сотня. [Чому це Двадцята сотня?] Так було: Сотня 
чотирнадцята, Сотня дев’ятнадцята, Сотня двадцята. 
Потому шо ми в школу ходили, в Лобойківську школу, 
там приходська школа. Учителі водили в церкву Ло-
бойківську. Тоді вобще празнували ж. Віра ж в Бога 
не така... оце сечас, конешно, пішла вона. А тоді, було, 
нас учителі водять до церкви. О, ми говіли ж... Усе так, 
як положено. [Чому це на сотні було поділено село?] 
Сотня – шоб знали. От, як іде людина кудись у город, 
оце до Двадцятої сотні доїду, оддихну, коні оддихнуть.

ЖИТЛО Планування. [Хати будували оці старіші на 
дві половини?] Да, раньше була одна хата меньша, 
а друга – більша. Раньше були такі хати якісь. Веран-
да сквозна, хоч хата на дванадцять метрів, і  спереду 
веранда. [Не у всіх були веранди?] У той, шо він або 
начальником, або багатий. Фундамент. В  мене на 
низькому місці хата. В мене вода була в хаті. Поли я 
настлав. Оце третю хату строю. Одну, дві, а це – тре-
тю. На своїй жизні настроїв. Місто [місце] низьке. 
Сирость підходе, поли гніють, пропадають. Це тільки 
треба насип насипать високий і фундамент забивать 
хороший. А  тоді на фундаменті рубероєм застелять, 
а  тоді клади чи силікат, чи шлакоблок. Стіни. [Які 
стіни раніше будували?] Колись були тільки на сохах 
хати. Хати литі. А раньше на сохах хати. Сохи ставили 
і під соху – каміння, щоб вона не зогнила, шоб вона 
не сіла. І  хати стояли  – віку не було. Тоді ж було на 
сохах, крокви ставили, решетили, закидали глиною, 
решетили відтіль і відтіль. Решетили і мазали. Глину 

місили кіньми, соломи і закидали. Глиняні і решети-
ні [стіни]. А тоді веранду вкривали оцю сквозну. Такі 
сохи крашені. Одна таким цвєтом, одна таким цвєтом. 
Красота. [Розмальовували зовні хати?] Розмальовува-
ли. Було ззаді жовтою глиною або красною, або білою 
краскою. Саме главне – іззаді. Бо я в Очеретянці ба-
чив, в Зачепилівці в Харківській області бачив. Іззаді 
кажда хата жовта. А спереду – квітки усякі так, як ото 
баба поналіпляє на комині, на стінах. Так ото на хатах 
було всякі [візерунки] і всередині, і  [зовні]. Стеля. 
[Сволоки були?] Сволоки були. Сволоки, слижі були. 
Це зараз рівні стелі. А раньше були слижі. Прямо че-
рез півметра слиж, слиж-слиж. Один такий, один та-
кий цвет. Слижі. Розделували, да. [Слижі на сволоку?] 
Да. Було. [Сволок один був?] Смотря яка хата. Де два 
сволока, а  де  – один і слижі. Щас без слижів, рівно, 
а раньше тільки слижами. Дах. І було, [хата] або жилі-
зом укривається... Тоді шиферу не було. [Соломою не 
вкривали?] Соломою, було, як верх укривають – так, 
як кукла, як жінка красива. Бєдний построє димар 
високий, глиняний, очеретом укрита. Бєдность була. 
Раньше багато очеретом вкривали. Інтер’єр. Як уві-
йдеш в хату – комин розмальований. Це в кухні ко-
мин для печі. Комин в старій хаті роздєлано! В нашої 
баби розмальовано було. [Хто розмальовував – жінки 
чи чоловіки?] Тільки жінки, дівчата. Було ж, невістку 
возьмуть, сама вона роздєлує. Ше було колись, квітки 
й такі лєнти помальовані. Комин ше й лєнтою обліпе. 
Було, було. [Підлогу чим малювали?] Це хто пол насте-
ле. А то – соломою затрусе... [Не було такого, що ви-
мазали глинкою підлогу і ще й помалювали?] Не було 
цього. [На стелі малювання було?] Да, на стелі було. 
Ряднинки в кого де було, а то соломою затрусять, як 
бєдні. А як дужче зажитні – ряднинки натчуть, насте-
лять... Полів оцих я мало бачив. [Фарби де брали, щоб 
малювати хати?] Краску? Магазін же ж. [А ще давні-
ше?] Було, привозять. [Органічні ж брали барвники? 
Глини, може, якісь?] Були, були. Привозять, було, такі 
спекулянти. Воно і сечас є.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як колись місце для хати обирали?] Шоб 
земля була не клейка, а пісковата, шоб аж розсипала-
ся. А клейка – це вже і для пахання вона не годить-
ся, і для стройки вона не годиться. Піскуватіша і для 
пахання лучча. Вибір місця для криниці. [Як обира-
ли місце для колодязя?] Колодязь вибрать так... У нас 
сусіда був, так колодязь чотири рази копав. Викопа 
колодязь – недобра вода. Четвертий колодязь аж ви-
копав. Ото так узнаєш. Нічим ти не взнаєш, тіки ко-
панням. У мене – один, два, третій викопав. Ніяк було 
взнать. Викопаєш, нап’єшся... Або солона [вода], або 
не можна її пить. Це ті, шо другу, третю воду захвачу-
ють [тобто, дістають глибших водоносних шарів] – да, 
ті можуть взнать, шо це вода добра. А так – місто [міс-
це] не взнаєш.

Записала З. Гудченко 27 серпня 1997 р. у с. Улянівка 
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Канівець Наталі Микитівни, 1902 р. н.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 

легенди. [У селі пан жив? У нього будинок був?] Буди-
нок. [Одноповерховий?] Мабуть, один. Було й скотини 
багато... Для кухарок була друга [будівля], отдельний 
дом. Більш такого не було, шоб отдельно кухаркам був 

ПЕТРИКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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дом. Топоніми. Як з Опішні їхати на Зіньків, балка є. 
Я  в цій балці жила. [Як вона звалася та балка?] Там 
Мирки... Мирко – це фамілія. І їх там небагато жило: 
Мирки, Канівець... Небагато тої фамілії. А то – Мир-
ки. «На Мирках» звалось. [Які ще кутки були?] Литва 
була. Де я жила – Мирки, а то була Вигонівка – коло 
вигона недалеко. А  потом  – Коновалівка. Трохи от-
дельно Устиновики.

ЖИТЛО Планування. [Яка хата була у батька?] Невелика 
хата була. [На дві половини?] Та ні. Дві маленькі. [Сіни 
посередині?] Сіни? Коло хати прироблене. [У  сінях 
двоє наскрізних дверей чи одні?] Одно. Стіни. [Стіни 
із чого?] Помазані. [Рублені?] Ні. Не скажу. Дах. [Хата 
покрита соломою?] Під соломою. Інтер’єр. [У  Вас у 
селі не було звичаю хати розмальовувати?] Не знаю я 
такого... [Всередині або зовні малювали вінки, квіти?] 
Наче, не було у нас в селі... В Опішні були, може. [Ви 
не бачили ніде такого?] Не бачила. [У  Вас хати були 
миті всередині?] Були. Я пішла заміж, мита була хата. 
А потом обмазали глиною ше жовтою, а тоді побілили. 
[Сволоки миті були?] Сволоки миті. А потом обмаза-
ли. Як оббили та помазали, то й сволоки помазали. 
[Були мальовані скрині?] Скрині? Були в людей, но в 
мене не було. Ше старші од мене. [Не було такого, шо 
замісь скрині  – бодня?] Була бодня з салом, заріжем 
порося. Вже й заміж пішла, то була. Заріжем, посолим, 
поскладаєм у бодню і поки й поїмо. [Придане дівці у 
бодню не клали?] Ні. Бодня з салом. Такого я не знаю.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Сім’я вашо-
го батька була заможною?] Бідна. [Які будівлі були у 
батька на подвір’ї?] Сарай. [Називався сарай чи пові-
тка?] Сарай. А  тоді повіткою звався. Була й корова, 
було й всього. Не було комори. [Для свиней саж був?] 
Воно під одним накриттьом, невеличенький сарай, 
була й корова, поросята були. Огорожа. [Огорожа з 
чого?] Хворостини, де й тини. [Жердинами?] Шалей-
кою пооббивані. Більше хворостяні. Ліси таке недале-
ко. А потом їх повирубували.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Церква була?] Була, 
потом у революцію розібрали... Багато порозбира-
ли, не тільки в нашом селі. [Церква була дерев’яна?] 
Дерев’яна. [Скільки було верхів на ній?] Верхів? Один, 
там хори, так як оце тут у церкві хор... Штук три чи 
чотири... [Дзвіниця при церкві, чи окремо?] Окремо. 
[То тоді три верхи]. Я вже й забулася.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Школа одна була?] Дві. Була 
церковна, була і земська школа. Там большинство 
хлопців вчили. А  тут, де я  – дівчат. [Окремо вчили-
ся? Чи були разом?] Там було дівчат, но мало. А тут не 
було хлопців, де я.

с. Хутірське
Записав М. Бех 3 червня 2019 р. у с. Хутірське 

Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Деки Миколи, 1954 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Розкажіть про своє село]. Це якраза переход 
від Петриківка до Мала Петріківка, а от уже вулиця – 
то це Хутірське. І от це якраз тут дальше по цій вулиці 
йде два села – с. Хутіське і с. Мала Петриківка. [Так це 
Ви із Хутірського родом?] Да. А живем ми, якраз по-
будувалися в Петриківці, в центрі, поблище до робо-

ти, до підприємства, то там находимся, а зараз більше 
часу находимся тут, як кажем, займаємся отим всім 
[етнохутором]. В  нас оце сезон весняний, оце весна, 
травень місяць, приїджають екскурсії. Топоніми. [Чи 
можете описати село, яке воно було раніше? Як нази-
валися кутки у селі? Про річку розказати?] Ну, річка, 
тут у нас річка Чаплинка, значить, це в нас до шійсят 
восьмого – шийсят дев’ятого року тут сніги, постійно 
була. Зима була більш така стабільна, то сніги лежа-
ли, садки занесені були снігом у нас повністю, і цього 
снігу вистачало, щоб річка була повноводною якраз. 
А  ще раніше біля кожного, біля хати, яка виходила 
до річки, там люди копали копанки  – це біля річки 
там копанка, і там якраз підходили родники. І в оцих 
копанках жінки стирали і там брали воду для горо-
да, поливали. І  того якраз ці родники наповнювали 
річку, і річки не заростали очеретом. А це після того, 
як почали в Чаплинці будувати, там був кирпичний 
завод, і нада було дорогу робить, перегородили вже, 
зробили, і вода почала застоюватися, і води вже мало 
стало уже, і вода почала цвісти. До речі, це у Чаплинку 
нашу уже два роки проводять, це поглиблюється рус-
ло річки, і углубляють, весною вона, було, не широка, 
і вода повинна бути більш плинна. Ну, і річка, ну, дід 
мені розповідав, бо жив біля річки, і сіно косили в річ-
ки, і  рибу ловили. Мій дід каже: «Їде один бричкою, 
а  на брички борони везе. “Ти куди їдеш?”. Каже: “Та 
їду рибу ловить!”». А це борона, така металева боро-
на на брички, я ще памятаю такі кущі, поки вода ще 
ширутіні, тоді заходили, брали цю борону, зоносили в 
воду, кидали її, і конячки витягали на берег. І оце в тій 
ширутіні буде карасі. [Які були кутки у вашому селі?] 
До речі, якраз моя бабуся Неоніла, вона якраз жила на 
Спод – був куток такий, і там якраз річка була.

ЖИТЛО Стіни. [Розкажіть, будь ласка, як будували ко-
лись хати? Можливо, знаєте, як вибирали місце під 
хату?] Вибирали місце  – сіяли пшеницю. Якщо на 
цім полі пшениця гарно родила, через те, шо там єсть 
такі місця, шо вони там вже нище рослини погано 
ростуть. Потім видно було: якшо гарна пшениця, то, 
значить, харашо тут строїть. Тоді, значить, збирались 
толокою, і на вуглах по діагоналі копались дві ями. І в 
ці ями заливалася вода і кидалася глина, і брались такі 
швабри, і два чоловіка ставали із двох сторін і цю гли-
ну колотили. І вже станочки були готові, заложені ста-
ночки, стояло вже. Брали, заливали, чоловіки брали 
відра, набирали ту глину. Брались такі відра, до відер 
прив’язувались такі благенькі, як ціпки, та тими від-
рами із ціпом набирали глину і подавали, виливали в 
оці станочки. І жінки затопкували, солому кидали, ну, 
цю глину ріденьке, ну, як сметанка. Ця глина майже 
була для з’єднання, а так стіна була майже з соломи, 
якшо розрізати стіну. Ну, ці стіни теплі і вони, ну, про-
блема була в тому, якщо волога підходила зимою, то 
солома пропадала, вона начала трухнути і потім на-
чала вона, вже міцності не трималася, і  глина так-о 
трошки розповзалася, і хати в нас були такі – до низу 
розширялися. [Що робили, щоб волога не підходила 
до хати?] Ну, що робили, стріх. Робили, по-перше, такі 
довгі стріхи, шоб дальше відводити воду. А  до речі, 
фундаменти були тоді, то щоб хата не просідала, то 
брали змочували те місце, де стіна має бути, брали це 
місце і змочували водою, і такими трамбовочками це 
місце трамбували. І воно канєшно, якшо там постій-
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но вода, а якшо вода не підходила, то це місце – воно 
получаєця вже як фундамент стає. До речі, ми вико-
пували, Ви знаєте, така тверда оца, вона так спресува-
лася так добре. Я находив такі фундаменти. Ну, і так 
само, оце ж збиралися в віхідний, в суботу збиралися, 
старались стіни піднят і потім вже півдня відпочива-
ли. І  так збиралися через неділю  – дві, як стіни під-
сихали. І ото десь за два, за три віхідних робили хату. 
Ставилися стовпи, потім ставилися доски, по доски ці 
ті’ки виливаливалось, ломами потім піднімали і ото 
так ото. І вона стоптана густенько стояла. Я вже так, 
з  свого опита, краще, шоб стіни були рівніші, я  вже 
робив щити, вісімдесят сантиметрів висотою робив 
щити, це так моя була ідея. І ми як ставили в стовпах, 
закріпляли ми їх, ну, і потім вже ті’ки затоптували, ми 
їх не трогали, день-два стояли, а потім знімали щити, 
вже потім переставляли, не зразу. Ну, це так одинако-
во стіна, доволі важко було утримати, хоть ті стовпи, 
трошки воно нахилялось, за щот мазки вже вірівню-
вали стіни вже потім. Я так думаю, що ці традиції не 
можна забувать, це все наші батьки. Ще ціни, от, диві-
ця, от ми тут побудували оцю хату – це матеріали не 
дорогі і доволі, до речі, це екочисті матеріали. В  цій 
хаті прохолодно влітку, взимку тепло. І під цю хату ми 
зробили фундамент, сучасний фундамент, я  думаю, 
якщо должно. [Чи поширені тут хати, які будували 
каркасним способом?] Я знаю. Я бачив оцю хату, збе-
реглися деякі такі хатки. Будували, в  основному, на 
сохах. Оце ставилися, вони по углах були, і біля каж-
ниго вікон і дверей ставилися ці стовпи такі, сохи й 
стовпи, і між собою так вони з’єднувались. А вже чим 
ці хати були кращі – вони не просідали. І брали ліса, 
заплітались стіни. Робились стіни – така з лози роби-
лася. І брали звичайні вальки, глина місилася, кіньми 
замісювалася глина. Заміс такий був: солома, глина, 
кіньми перемішували і збирали цю глину, домішува-
ли, з чого робили вальки і валькували. Валькування – 
це з однієї сторони вальки і з другої сторони вальки, 
таким чином. Ця хата краща тим, шо вона не так про-
сідає. Як я вже пам’ятаю, то вже таких хат не будува-
ли. Були хати із литими стінами, вони монолітні були, 
вона, стіна, була більш міцніша. До сіх пор такі хати 
стоять, вони щас їх там якоюсь плиткой обложили, 
кирпичем. [Чи робили у вас хати із саману?] З саману 
робили хати, вони більш не такі, вони більш холод-
ні, там саману, яка ширина саману того – десь двад-
цять – двацять п’ять [сантиметрів] всього-на-всього. 
А якшо стіна – вона не може буть тридцять – сорок, 
а  то і до пійсяти сантиметрів. Стеля. [Як робили 
стелю у цих хатах?] А стелі, воно ж було раніше, як я 
пам’ятаю, то робили вже ж слижі, вже старалися, шо 
не виходили од хати вони вже, старалися, шоб сволок 
був, сволок був. Був один сволок, а вже слижі – вони 
зверху. І  підбивалася драночка, підбивалася. То ж в 
отих хатах, шо слижі внизу, там як робилося: сволок 
був, на сволок ложились слижі, і вони були всереди-
ні кімнати, зверху ложився очерет, і потім мазалася. 
І в нас, получаєця, сволок було видно і слижі було ви-
дно. А потім почали вже дранку били, доски розпус-
кали і прибивали дранку, і потім вимазували. Краще 
мазать, до очерету дуже важко глину цю примазати, 
це однозначно, а  планочки бились  – вони на відста-
ні, і воно, глина верхня од нижнього стикалось, лекше 
було примазувати, і рівний потолок. Потолки робили, 
рівні шоб були. [Чи накладали глину зверху дощок?] 

Там воно ж на горіще накладалось. Зразу накладали 
горище, ложили ж оцю дранку. Дивіця, от, як ранше 
будували, я так думаю, шо там слижі були, сволок був, 
на сволок ложили слижі і на слижі вже ложили очерет, 
і мазали там. Там на горіще це змазували, однозначно 
змазували. А вже ж як пізніше будували, то там уже 
трохи змінилося, дивіця, билася дранка, потім накла-
далося горище зверху, на горище накладалося санти-
метрів двацять і більше глина, солома. Горище це на-
кладалося, а потім вже знизу мазалося, замазувалося 
це все. Ну, там горище накладали. Горище накладали 
і мазали вже. Дах. [Як робили дах?] Ну, а ми це про-
бували вкривать, оце ми самі вкривали ці стріхи [спо-
руд етнохутора], то тоже начали узнавать, ніхто не 
знає, як укривать уже ш. Хтось знав, хтось чув, а так 
ми самі опитним путьом оце ж начали, із середини 
почали вкривати, то ми тут, бачите, підрізали, то ми 
так докладали, а потім підрізали. А потім вже дальше 
вже нема такого, вже не різали, тут вже ми розтяжку 
робили. Як кажуть, то самі вже опитним путьом, не 
було такого вчителя. Інтер’єр. [Чи розмальовували у 
вас хати в радянський час?] Ну, ото в радянський час 
якраз моя дружина працювала на підприємстві. Оце в 
сємісят шостом році вона розмалювала. І до нас якраз 
приїздили, деякі гості приїжджали, то їм цікаво поди-
витися хату було. Ну, і так, хто працював на підприєм-
стві, допустім, в того хати були розмальовані. В осно-
вном, всередині, зовні не малювали, а всередині. А от 
коли ці хати, які вони були оздоблені, то я не пам’ятаю 
цих хат, не бачив отих хат, який був розпис тоді, то я 
не пам’ятаю. А вже ж в радянський час однозначно.

с. Шульгівка
Записала З. Гудченко 28 серпня 1997 р. у с. Шульгівка 

Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Піскун Марії Федорівни, 1926 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як цей куток називається?] Причепилівка. [Ви на цьо-
му кутку народилися?] Ні, нижче. [Ваш куток як нази-
вався?] Перехресний. [Назвіть ще кутки в Шульгівцы]. 
Тут, де я... А так... Вообще кутків так немає. Оце краї 
тільки: Перехресний куток, а оце – Причепилівка. Там 
була той ... Їх позносили... Поділ. [Ото там, де вулиця, 
що то за куток?] То Кучерявка вулиця. Це красіва була 
вулиця. Я на ній все врем’я депутатом, мене вибирали. 
То найкрасивіша в селі була вулиця. Тепер вона Черво-
ноармійська. [Ото, де ярмарка колись була, як місцина 
називалася?] Щас я припомню. Я  у сільраді секрета-
рьом робила. Вершина... Це та сторона села називалася 
Вершина. Посудівка – то само собою.

ЖИТЛО [Розкажіть, яка садиба у Вашого батька була]. 
Дванадцять десятин землі було в нас. [Хата яка була?] 
А  в нас хата була обнаковенна, глинобитна, на со-
хах, мазана. Батьки собиралися строїтись. Все було 
приготовлене, але забрали в колгосп. І конюшню по-
строїли. Так воно все пропало. Планування. [Та хата 
була на дві половини?] На дві хаті. Дві хаті здорові. 
Одна більша, друга чуть меньша. Ще так, як ото чу-
лан, посередині сіни. Ну, як раньше хати. Інтер’єр. 
Лави ще стояли. Ми ще з бабою Катьою споминали, 
які ті лави, які ті мисники, яке все. Це як я приїхала з 
Донбасу після [Другої світової] війни, ще мисник той 
був. А вже ж знаєте, побувала скрізь, побачила, треба 

ПЕТРИКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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вже лучче якось прибрати. Так я взяла, знаєте, поли-
ця була така довга, миски ж виставлять такі красіві. 
Бо мій дідусь занімався... Знаєте, раньше возили... 
Ідуть в Кіровоград, там накупляють посуду всякого, 
оце гончарством занімалися. Накуплять там макітри, 
горшки, тикви, шо там є, миски всякі красіві. При-
возять і тут продають. Тоді вп’ять їдуть. Сундук був. 
[Він мальований?] То скрині розмальовані, а сундуки 
чорні і тільки напереді красівий цвіточок. Узорчик 
такий красівий. А скрині розкрашені всі. Ось у баби 
Каті є. Вони вже старі, пшеницю вона в їх держить. 
[В неї розмальована?] Розмальована. [У Вашому селі 
всередині хати розмальовували?] Раньше комени роз-
мальовували. І  в нас, я  помню, [малювання] було у 
великій хаті. Прибираєм чисто... Нас було шестеро ді-
тей, двоє померло, а четверо живі й досі. То у тій хаті 
чисто, то й на комині, де карнизи називаються, цвіт-
ками отако [розписано]. Тепер же обої, а раньше шпа-
ляри були. Ото обклеюємо хату, попід стелею тими 
[«шпалярами»], красіві такі вибираємо. І на коменах 
цвіти такі або півники, хто шо видумає. [Малювали 
чим?] Краскою. [Купованою?] Купованою. Робили із 
бузини, по-мойому, і ще з чогось, я забула. Знаю, шо з 
бузини. Вона така фіолетова, красіва [фарба]. Тоді цієї 
смородини не було, нічого не було, з чого можна крас-
ки робити. [Підлогу не розмальовували?] Ні, мазали 
просто глиною і соломою затрушували. Тепло було. 
Каждий день же не мели його. Соломою затрусили. Як 
уже солома притерта, міняємо.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Була в нас 
повітка така велика, довга. То там ото і вівці були, 
і свині. Хлівець для свиней отдєльно. Скотина – воли 
були, корови там стояли. А  у дворі така будка... Ну, 
воно тепер сараями звуть, а ми будкою її звали. На дві 
половини. В одній половині кладова була. Ну, там усе 
сберігали, кошелі в нас були на хліб. Хліба багато було. 
А в одній коні стояли, так як конюшня. Погріб був, ко-
лодязь був з журавлем. [У дворі стояв?] У дворі. І така 
верба була біля його. Груші, верби, осокори в селах же. 
Воно і тепер кажуть, як нема дички-груші в хаті, це 
не хазяїн. Це раньше так казали. [Клуня велика була?] 
Нова, здорова така клуня... [Які стіни в неї були?] Отак 
построєне, як оце, як оце погрібник. Отак стіни по-
строїні, вкрите. [Обмазані стіни?] Все. Готова була. 
У  нас машина своя, тато молотили, молотарка була. 
[У клуні було двоє воріт?] Нє. З однієї сторони були 
широкі двері. Здорова вона була, що гарба заходила 
туди. [Сохи всередині стояли?] Обізательно. [Скіль-
ки, Ви не пам’ятаєте?] Я не знаю. Стояли. І шалаш у 
нас же кроме того був, тоже здоровий. В шалаші в нас 
всєгда кавуни. [Довго зберігалися ці кавуни?] Довго. 
Ми ж їх акуратно збирали, зносили. Воно ж там ря-
дом – город, шалаш.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Скільки було верхів на 
церкві?] Три по-моєму. [Дзвіниця окремо була?] Дзво-
ни там були разом. Була вона дерев’яна. Обложена ка-
менем. Дерев’яна зсередини. Красіва церква. Там [за 
радянського часу] був зсипний пункт, і магазіни, і шо 
хочте було, і  склади. А  потом уже розбили. Жалко, 
церква красіва була.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Школа у вас оця була земська?] 
Оця школа... В  нас іде, фіра була, то спалили. А  ця 
школа сохранилася. А ще була, де ото пам’ятник сто-

їть, була школа. То була хата до церкви. Там матушки, 
батюшки жили. Там я занімалась у тій школі. Там було 
два класи. А тоді її розбили, церкву ото розбили.

Записала З. Гудченко 28 серпня 1997 р. у с. Шульгівка 
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Гавриленка Самійла Давидовича, 1908 р. н.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[Були у Вас у селі млини?] О! Оце ж як Лєнін об’явив 
НЕП з [19]20-го году, так тоді дядьки як почали млини 
робить, оці вітряки. Пошти, ну, у п’ятої частини дядь-
ків були млини. Хто такий заможніший, хто спеціа-
ліст по цьому ділу... [Які вони були?] Дерев’яні млини. 
[Де були розміщені вітряки?] У нас тут гори такі... Те-
пер їх трохи розмило, то ж посадили сосну. Олійниця. 
[Олійниця була в селі?] Тут на вершині тоже [стояла]. 
Дуб отакий утовшки. Це вона з дуба. І  така довжи-
ни – метрів із шість. А може, більш трошки. І тоді за-
копується два стовпи дубові. Там аж на кінці роблять 
таке перехрестя. Закопують з півтора метра, глибше, 
метрів до двох ці стовпи закопують. І тоді перехрестя 
отак. Провертять дірки і дерев’яні гвозді з дуба. А тоді 
ото придавили те, шо в землю буде, утрамбовували, 
каміння туди вкопували. Більше двох метрів вглиб 
закопували. А тоді ж дубову, «колода» називалась. Та 
тоді дірку вертіли зверху. Як вона так лежить, дірку 
вертіли під низ. А тоді до оцих же стовпів, шо поза-
копували до трьох метрів по моді, шоб воно держа-
ло, закладали... Тут така желєзяка. Товсте таке. А тоді 
тут тоже така, те, отаке вдовжки... А  тоді дірка про-
верчена. А тоді отакий стовп, таке, як свердлець. Ну 
таке, як винт. А тут же, під колодою, йде... Воно внизу 
ото йде... А тут зроблена тоже із того, із дуба таке ви-
довбане... Тоді внизу просвердлена дірка аж під дно. 
А тут зроблено таке... Воно із товстих таких прутів з 
жиліза, така діжечка невеличка. Тоді отак густо поза-
бивать, та поприкліпувано. [Скільки було в селі олій-
ниць?] Оце в нас була в Обрівській сотні одна на село. 
А тоді в [сусідньому селі] Сорочиному. Сороченська 
сільська рада була отдєльно.

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Сурсько-Михайлівка *
Записали Н. Швайба та В. Ликова  

у червні 2009 р. у с. Сурсько-Михайлівка  
Солонянського р-ну Дніпропетровської обл.  

від Шевченко Олександри Григорівни (Ш. О.), 1937 р. н., 
та Петриченко Марії Трохимівни (П. М.), 1917 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Топоніми. [Ш.  О.] Оце село було зразу не 
дуже велике, ну, розкидане. Воно поділилося було на 
три часті. З того боку був мого ж чоловіка дід, посе-
редині – Падиші, а з цього боку – Коржі. [Біля річки 
Сури] – оце ж Коржі. Вони всі жили недалеко од річ-
ки. Старалися, щоб же ж поливать, як город, городи-
на. Усе росте ж: і капуста, і буряки, і помідори – все чи-
сто ж поливали. То коло річки, щоб од річки недалеко. 
А тоді вже тут розжилися, тоді пішли за гору, за степ. 

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2010. Т. 8. 362 с.
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Оце дальше, як їхать до «Маяка», то поле розкидане. 
А вже там над річкою тоже вони начали ділить, брать 
собі, бо тут мало було. І  багатенько до їх ішло... Ну, 
це було до войни. [Які тут були хутори навколо села?] 
Ну, то вже кругом села тоже оселялися люди. Ото ж 
Пищалівка. Ну, видно ж той, так того фамілія. Пища-
лівка. Попід горою, де наше село, і воно далі тягнеться 
так, даже пересікає ту дорогу криворізьку. Отак село 
тягнеться далі, ото так – то Пищалівка. А далі, не ху-
тори, а Кархутори. Кар. Зразу Кар, чого-то так назва-
ли, отой був. А щас назвали, поблизу там Миколаївка, 
його прикрило Миколаївкою зверху.

ЖИТЛО [П. М.] Після війни зразу нічого не було в нас, 
а була землянка. Землю викопали. І бочки бoли з-під 
горючого. Оставили їх тут. У нас тут батюшка був, так 
його син, Микола, так він пришов подивиться, як ми 
живемо o землянці. І сказал: «Найдіть квартиру! Люди 
чи собаки в такому живуть?». Походив-походив голо-
ва: «Хто пусте до себе чотири душі?». Ніде не найшов. 
І став мій батько строїтися. В нас сначала були сараї, 
а це вже як прийшли з города, хати стороїли. Я роби-
ла в колгоспі. Давали підводу. З города ліс привозили, 
ходили по дворах, лісу шукали. Не було ж лісоскла-
дів. Як война була, всі склади порозтягали, порозби-
рали люди. А брат же був у колонії. А нас десять год 
не було тут, як розкуркулювали ж. Земля перегуляла. 
Як прийшли, посадили картоплю, кукурудзу. Як уро-
дили кукурудза і картопля! Такі качани! Мій батько с 
братом возив в город і ходили там по дворах, міняли – 
де яка дощечка на хату. Ото таке було. І  ото строїли 
хату. Стіни. Єсть викладають, з глини місять, місять 
таку глину і викладають, а єсть літню ллють хату. Раз-
водять рідку глину, і заливають в корито, додають со-
лому. Тоді топчуть ногами. Людей просять. Люди по-
магали. Ходять топчуться. Утопчується тоді. Як трохи 
просохне, піднімають ці риштовання. Тоді ще не один 
раз, бо за один раз розпадеться. Нада, шоб просихало. 
Хто як. Був такий чоловік, якій кладе. А  ще кладуть 
хати  – чабер називається. Викладають. Так це може 
класти, скільки хочеш. Уверх викладають кругом же ж, 
де вікна вставляє, кладеться. А в нас на сохах – дере-
во таке – на сохах. А тоді я, як робила в колгоспі, за 
горою у нас кустарник – дерева такі, як оце вишня – 
так я рубала, а тоді глиною закидала. Обмазувала, за-
кидала, просихало, а тоді обмазували глиною з січкою. 
А січка – це як солома, тільки перерізана. Перерізана... 
Дрібна. Дах. А кришу плотник робив. З дерева. А звер-
ху шифером покривали, бачите? Черепиця так, шифер. 
Раніше була черепиця, робили таку черепицю, самі 
люди робили, а ми купували... Був один чоловік, у ньо-
го станки єсть цегельні, піску тоді в станок закладає, 
а тоді піднімає і вона висихає. Це цементована черепи-
ця називалась. Він сам це робив. Ні, у нього були ро-
бочі, конєчно. Сам він не може робить. Хто допомагає 
строїться, люди платять! Даром ніхто не буде робить. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [П. М.] Оце ж 
конюшня, сарай, будка – це все було під однією кри-
шею. Конюшня – це де стояли кони і корови. І сарай 
був. Це називався помєщєніє. Як оця хата, а  тільки 
перегородки. А дальше будка там, дальше сарай. Ко-
нюшня, тоді сарай. Туди закачувалися косарки, у сараї. 
А будка – це такий закром поперегороджуваний. Там 
мука в закромі: там пшенична, там житня, а там про-
сто помол (пшенична). А там оце були кури, гуси – це 

повітка називалася. Постройка, куди знизу заганяли 
гусі, а наверху там, на багетах, там кури сідали уверху. 
А лабаз – це коло построєк коло конюшні, там кури 
тоже сідали. Лабаз до постройки стояв. А ще у мене 
постройка була нова – ото такі балки були дерев’яні. 
Там різали скотину, підвіювали, забивали там. Оце 
там – клуні називалися – ото тамочки убивали скоти-
ну, підвішували і драли. Ото таке було.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[П. М.] У фундамент клали гроші, щоб добре жилось 
там. Сєрєбро, конєчно. Вже хабар же не покладеш... 
Це я чула таке, що клали гроші, як строїться. Нo, може 
двадцять копійок, може рубль, я  знаю скільки тoди 
класти? Да, це таке чула. 

Записали В. Ликова та Г. Лєснікова  
у червні 2009 р. у с. Сурсько-Михайлівка  

Солонянського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Добровольської Галини Петрівни, 1923 р. н.

ЖИТЛО Тоді було таке время, шо строїли після войни. 
Ми в [19]57-му строїлися. Це раньше ми почали стро-
їтися, а в 57-му вже закончіли. Так тогда таке дружнє 
село було! Ото, як десь хтось строїться, всі йшли йому 
помагать. Родичі, конєшно, ж ішли помагать. А так і 
люди ж це хто ж тоже строївся, таe люди приходили. 
Його гукали, не гукали, а вони йшли і помагали. Так 
ото ми так гуртом і построїли хату. Їм обід готували 
обізатєльно. Обізатєльно і завтрак, і обід, ще й вечеря 
була. Фундамент. [Як у той час люди місце для будів-
ництва хати обирали?] Як інші місце під будинок ви-
бирали – я не знаю. Ми були в одном місці вибрали, 
вже вирили фундамент, викопали. У фундамент ми за-
кладали камні, гроші клали мідні. А потом я кажу: «Та 
ні, так далеко не хочється, я хочю в центрі, о». Нo, він 
тоді ото ж пішов у сільсавєт: «Ми хочемо построїти 
вищє хату». Коли туточки предсідатель колхоза каже: 
«Знаєш шо, стройся нищє, а я буду отут». Так ми й по-
строїлися. Ну, оце ж у 56-м начали, до 57-го. Ну, це щє 
не кончіно було. Це ми щє після того поли простила-
ли. Дєд мій був в командіровкі в Фінляндії, по заго-
товкє лєса, і ото відтіля як приїхав, так нам у колхозі 
виділив ше й ліс. Нo, і отходи ото такі, отходи оті десь 
начали завозить. Начали ото кругом строїться. Стіни. 
З шлаку стіни били. Стіни у нас з соломи. Воно таке, 
як сказать, отходи є, камінці малюсінькі. Ото воно 
в щіти заливалося, а  потом ізвістю, привозилася із-
вість і заливалася, а потом розбивали його. Спочатку 
фундамент же ж построїли, а потом щіти ставилися і 
стіни ото до окон виливалися. От і тоді, вже як посто-
ять вони тиждень, потом знімають ці щіти, ставляють 
вищє, і обратно такечки. За чотирі раза і зробили. От 
оці ж камішки тoди вбивали, а потом були такі ручки, 
шо ото били їми. Плахами били. Вони отакі невеликі 
були, отакі-во, а тут ручка була. В нас нема. Ми брали 
в сусідів. Ото там – перва хата, там щас Борис Івано-
вич живе, Плахотнічєнко. Оце отут строїв. Потом там 
на углу ще одна хата, отут іщє одна хата. Мабуть, три 
підряд їх строїли. Стеля. А криша в нас – рейка по-
ложена так, а потом балки такі круглі, кругляки отут 
отак робили. Такі кругляки із-під низу були, рейки 
такі квадратні. Тоже з дерева. Ну, там глина, солома. 
Дах. Ну, а потом же і зверху шихвер клали. Це на по-
толок. А  зверху от тоді укривали шихвером. Отаке. 

СОЛОНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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Планування. Три кімнати було там. Нo, десь 42 ква-
дратних метри, 9×6. Ну, так, тоді якось так прийнято 
було строїти. Це ж такий карідорчик, оце, як захо-
диш – передня, отуди спальня, а туди зала. Хто стро-
їв там більшу, в  залі ставили ше ту спальню. Ну, а в 
нас не було срєдств... Інтер’єр. В залі щас там буфет 
стоїть, шифанер, два дивана, стіл. Рушників у мене 
не було. Я  не вишивала рушників. Вишивала карти-
ни. А вже візерунки над вікнами – це плотнік робив. 
Він всім робив отакі візерунки. Ставні на вікнах у нас 
були. Ну, мода така була тоді. У нас на причілку оста-
лись ставні. А ці протів сонця, так вони розсохлись і 
посипалися, так ми їх познімали. Ну, ось це їм 52 года.

Записали В. Ликова та Г. Лєснікова  
у червні 2009 р. у с. Сурсько-Михайлівка 

Солонянського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Гаркуші Клавдії Михайлівни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Стіни. В нас же стіни литі. Як лить стіни? Ко-
пають такі ями. Колотять там глину, а тут роблять такі 
щити, щити деревяні, і тоді ллється ця глина, кладеть-
ся солома, а люди топчють, топчють, топчють. Так ми 
це на 4 раза. Раньше й вальками робили. Нo, вальками 
хужі. А стіни обкладені плиткою. Оце ж, ага, це мого 
чоловіка брат робив. Він не один робив в селі такo 
плитку. Не один. Хто заказували, він їм робив. Також 
був такий чоловік у нас, він по всіх хатах робив в селі. 
Та він щє й живий – Петро Драгун, отам живе на бай-
раці, за оцими озерами. Ось ставні, і оті орнаменти, 
ці прикраси над вікнами – це він робив. Планування. 
У нас прихожа, зала, кухня і спальня. Ікон в мене зараз 
немає, а були. Телевізор у нас в кухні стоїть. Там в нас 
і топка, і телевізор.

Записали В. Ликова та Г. Лєснікова 6 червня 2009 р. 
у с. Сурсько-Михайлівка Солонянського р-ну 

Дніпропетровської обл.  
від Татари Івана Івановича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Фундамент – з камня, я сам робив 
фундамент. Камінь привозили, обикновений камінь 
отой. Великі камні з кар’єра машини привозили. А тоді 
ж великий камінь розбивали молотом, а тоді робили 
ж... Ривчак рили, десять метрів чи п’ять метрів, чи 
скіки. Потом тoди засипали щебінь мєлкий такий чи 
кирпич, щось таке, скіки там, яка разниця. Чи півме-
тра чи менше. Потом заливку робили: глина з піском, 
і ото плотно заливали, воно одстоялось. Тоді вже на-
верх робили з камня фундамент, тоже на цементі, пі-
сок і глина. Камінь кладуть, тоді тіки заляпують. Воно 
держиться. Ото із [тисяча дев’ятсот] 49-го  году хата. 
Підвалини. А раньше робили не так. Робили так: дере-
во там єсть, в основном, тополя. Ставили стойки такі, 
дерев’яні стойки як фундамент, да, прямо на землі. По 
розміру, який там розмір, ставили стойки по вуглах, 
а потом і посередині били такі розпорки. А тоді зна-
чить коло річки камиш, очерет, кульки такі в’язали і 
ото ставляли зав’язані. Глиною очерет отой обляпу-
вали, тоді намазували товще-товще. Єсть і сійчас такі 
ще хати. Коло річки Корж живе, там стоїть старинна 
хата, там і фундамент єсть. А отут-о на горі була, як 
би ви були раньше, стояла довга хата, розвалялась. На 
глині, без фундамента. А  в тій, може, ще живі люди 
є, там були, жили. Я не знаю. А оце я їздив недавно, 

позавчора, думав, хто ж то, скіки вже я... Інтересно, 
скіки год їй? Вона ще, мабуть, довоєнна, ще до рево-
люції, мабуть, або з революції. Так там вся глина поод-
ставала, видно ті стойки, що стоять. Ото вона стоїть, 
но держиться, дійствітєльно стара. Стіни. [Як раніше 
стіни хати будували]? Ну, ото ж як будували. Шлако-
блок доставали, купляли шлакоблок, кирпич купля-
ли, а то в основном із глини. Оце гора тут у нас, бач-
те, там єсть такі кар’єри, де беруть глину. Машинами 
возили її. А тоді розкидали такий круг, соломи туди, 
гнилу солому. Кіньми місили ото, а тоді вальками кла-
ли. Прямо вальками клали. А для лампача треба фор-
му таку зробить, глини накидать, тоді викинуть. Щоб 
воно пока висохне, а тоді класти. А то прямо зразу. Із 
заміса беруть, скачав вальки, солому, ага – осьо стіна, 
туди й клади. Воно висиха на місті [місці] вже. Лампач 
лучший канєшно, литий робили лампач, такий хоро-
ший. А в основном глина йшла. А потом ото обкладали 
кірпічом, щоб не мазать. Я он плитами обклав, у мене 
тоже лампачова хата. А плити робили, отакі плити, сам 
робив плити. Цемент, пісок, форма така дерев’яна. Оце 
хата в мене, кухня. Так тесть o мене був там живий, там 
я робив, обкладав їм, сам і оббивав. Ото такі плити. 
Нароблю для себе цементових, а  потом там дирочки 
є, гвозді, рівненько шнурик натягуєш, забив. І тоді не 
мазать, побілив його і всьо. А раньше ж не було цьо-
го, каждий год треба було мазать, потому шо дождь, 
оббива ж його, кожура. А тут плитами, а хто побагат-
ший – кирпичом, шлакоблоком. В кого яка була воз-
можность. Дах. Кришу ото желізом, дурак, тоді по-
крив. Якби я думав, шо буду старий. Її треба красить. 
А тепер? Може, синок обіщав приїхать, та покрасимо. 
Хто желізом, хто шифером тоді, а  більше черепиця 
була. Жолобок, така черепиця робилась. Самі робили, 
вижигали, спеціяльні печі були, вона палена. А  тоді 
почали цементову робить – цемент і пісок. З цементу 
тоже черепиця, така знаєте, на подобіє таких пласті-
нок, як оце, тіки там ребра. Були такі, спеціально роби-
ли. Це колись приїзжали аж з Москви якісь чи відкіля, 
так сюди до Білая, ось тут у нас, де Бесараби живуть. 
Так, значит: «Дєдушка, покажи, де Мишко живе, Білай. 
Покажи, шо таке черепиця?». Каже, не могли найти, 
так і не найшли показать. В мене є черепиця така, якщо 
хочете, я можу вам показть... Цементову – так-тo мож-
на найти, ті шо я плитки робив, а цю – як ото горшки 
вижигали, знаєте, ото раньше горшки вижигали? Пєчі 
такі спеціальні були, гончари називалися. Так оця че-
репиця. Вона з глини, обикновенна глина, тіки треба її 
випалить. Воно пєч спеціальна і температуру давала, 
як кирпич ото роблять, так і вижигали цю черепицю. 
Якщо для інтереса вам, ви знаєте де в нас школа? Були 
там? А оту хату не фотографіровали для музею, шо ото 
розвалюється? То тоже хата давня, я прям не знаю, чи 
її після войни, чи до войни строїли. Вона давня та хата, 
тоже старенька. То з глини, мабуть, робили.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. А  тоді [У  післявоєн-
ний час] ото і кольця начали робить, щоб ото для 
води, і  для колодязя, а  тож не було. Так прям зруб 
дерев’яний, або так витяг та і все. Так начали вже ото 
приміняться.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
Мельниця тут була ще у [1]913-м  году побудована. 
Вона і січас ця мельниця єсть, тільки з неї зробили... 
Я там тридцять год проробив у їй. Муку молов, олію 
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бив тридцять год. Так шо я ту мельницю харашо знаю. 
Я  туди у мельницю як поступив, десь у 1952-м  году, 
а там старики уже були, старі, уже на пенсії. Так вони 
кажуть, що в [1]913-м году. Там був такий німець Вінс 
і Янс. Так один німець построїв, а другому продав ту 
мельницю. Там муку в основном мололи. А  тоді вже 
зробили, шо олію начали бить і пшоно пересівать. Так 
один построїв, а тоді продав і втік у Германію, бо ото 
воно заворуха в [19]13-м году, а в [19]17-м война, рево-
люція. І вони почули заворуху, оставили так. А тоді там 
пристроїли підкат ото такий. То вже пристроїли потом. 
А там була сама мельниця кирпичова, крита жилізом. 
Жилізо тоді зняли, шифером накрили. А була жестю 
крита. Так ото там стояв один станок – це той їхній, 
«Берлін» написано, така етікеточка. Так це скіки год і 
той станок наші уже тут поставили, совєтські, красні. 
Так отой станок дуже хороший, скіки год і подшипнікі, 
і усе. І він ото муку в основном молов, отой станок. Аж 
з Берліна привезли його, аж із Германії, і оце він стіки 
год був. Ото той станок в основном муку давав. Харо-
ша тоже мельниця, я  ото там робив раніше. Нo, щас 
уже розвалили. Станок розбили, одправили на брухт, 
його здали. Мельницю купив же той Анатолій Анато-
лійович Максименко. Там тепер олію б’ють вони. Тіко 
вони ж тоді били кружками, прес такий, а тепер [шне-
ком], і  отой прес. І  муку молять. Там такий каточок, 
станочок, не те, шо тоді було. Там же станки були які: 
закачували, отльожку давали, видержку, і  мука була 
шо надо. А тепер як воно, знаєте, як дерть роблять та 
і все. Ну, мука єсть. Щас ріже його, а тоді зовсім друга 
техніка, друга процедура була.

Записали В. Ликова та Г. Лєснікова у червні 2009 р. 
у с. Сурсько-Михайлівка Солонянського р-ну 

Дніпропетровської обл.  
від Костенко Тетяни Іванівни, 1935 р. н.

ЖИТЛО Я  ж в [19]57-му вийшла заміж. Спочатку ми 
втрьох жили з свекрухою. Хатка була манесенька: кух-
ня і зала. Нову хатку побудували у [19]60-х. В [19]63-м 
ми зайшли вже тoди. Начали будувать в [19]62-му, 
а  в 63-м зайшли. На Новий год і перейшли, кроваті 
перетягли. Не було в нас нічого такого. Ні гардіро-
ба, нічо не було, а тоді як сюди зайшли ми, гардіроб 
у мене був у батька, і  гардіроб ми раньше перевезли 
сюди. А ночували якраз 31-го чісла. Зімою й красили, 
зімою й білили, зімою все робили. Хату я сама розмі-
чяла. Я ж кажу, я розмєри знала хати, і нанімала цього 
[муляра], шо строїть. Плотніка і строїтіля нанімала я. 
От я по тому, по размєру я розбиралася, і я так і ро-
била. Отакий шоб він був. Шоб соотвєцтвoвав. Дліна 
10 [м], і з верандою 10. Стіни. Хата у мене з ракушня-
ка. І цеглою обкладена. А в середині, канєшно, валь-
кували. Валькували і мазали. Ну, мазать я нанімала 
мазальниць. А тоді я їм 6 рублів за день платила двом. 
Ну, думаю, хай вони там самі ділять, бо один луччє, 
другий хужє. Може, вони там ділили? Одна харашо 
робе, а друга хуже за неї, жінки ж. Мазали глиною і 
кізяком. Єслі глини небагато, так вона буде лопаться, 
ця мазка. Нo, вони вже знали розмєр, скіки відер кі-
зяка, скіки відер глини. Мій чоловік же тоже работав, 
він як подсобник був. Він подавав, приймав, колотив, 
а плотник, той строїтіль, сам уже тіки клав, а він все 
помагав. Він тоді не робив, він тільки помагав. Отже, 
планувала я сама, він до цього не мішався. Я розмєри 

oже знала по тому, по інструкції, шо як брала крідіт, 
вже мені інструкцію дали з розмєрами, все. І получа-
ла домік тоже я сама. Я сама розбиралася в усьому: де 
стропила, де двері, де те, де се... І єслі шо я не знаю, 
я сама питаю цього строїтіля: «Як луччє оте зробить, 
як луччє оце?». А чоловік – він до цього не мішався. 
Їсти готувала мати, свекруха. Моя мамка щє була в 
харошом состоянії, і  глину місила помагала, і  їсти 
варить помагала. І  батько щє тоді кой-шо підкидав. 
Як строїлися, то готовили, шо луччє, саме лучче. Нo, 
старалися. Він же робе! Конєшно, у мене такий стро-
ітєль був, шо любив випить харашо! Ну, він старався 
не пить удень, а вечором! «Вечєром, – каже, – тоді вже 
три порції». Він харашо пив, ну, й харош строїтіль! 
Знаєте, він за три неділі поставив хату і кришу! Сам! 
Йому помагав подсобнік  – чоловік. Но він харашо 
клав. Тут, як поставили цю хату, так усі удивлялися, як 
харашо поставили! Красивіша, ніж тут глиняні були 
рядом. А це красива була.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. Забор це вже ми третій 
поставили. А  на початку дерев’яний був. [Дерев’яні 
штахети були] 2  м дліною. Ще й такі стовпчіки по-
ставили, ну, деревяні, канєшно. Ну, а довгенько про-
держався. Він би щє стояв. Так знаєте, ідуть із клуба, 
ідуть із діскотєки. Собаки гавкають. А я ж сама жила. 
І вже до того, шо вже прийшлося знять його зовсім. 
А тоді ну шо ж? Обгородить – немає за шо. І прийшло-
ся, рабицю взять (ну, сєтка така). Ото рабицею обго-
родилися. Забор поставили, то й калітку поставили, 
то й ворота хароші поставили.

Записали В. Ликова та Г. Лєснікова 5 червня 2009 р. 
у с. Сурсько-Михайлівка Солонянського р-ну 

Дніпропетровської обл.  
від Просянкіної Раїси Федорівни, 1938 р. н.

ЖИТЛО Оце я живу у куркульській хаті. Тут колись жили 
куркулі. Цій хаті вже сто десять років. І  ото як роз-
куркулювали, то одбирали раньше. Одбирали, а  тоді 
виставляли на продаж. І  оце купили цю хату батьки. 
А вже як німці прийшли, тоді ці куркулі свої хати за-
бирали назад. Ну, в нас такі попалися, шо вони нас не 
вигнали зовсім з хати. Єсть такі – вигонили. Ну, а вони 
були в одній оце половині, а матері дали у другій поло-
вині, а батько вже на фронті був. Отак ми якось, мати 
з ними дружила... А тоді вже як німців вигнали, тоді ж 
обратно хати оддавали. То оця баба і ходила до матері, 
дружили вони. Ну, таке було время. Уже зараз цього не-
має. Фундамент. Лили фундамент. Рили рови, ну, такі 
ж неширокі, сантиметрів п’ятдесят. У рови кидали чи 
бітум, чи як він називався, камні. А  ці камні тоді за-
ливали тоже глиною і цементом. Хто багатший, той це-
ментом, хто просто глиною. У кого цементом [скріпле-
ний фундамент], то й довше стоїть же хата. Стіни. Сті-
ни у цій хаті – вона дерев’яна. Раньше ж воно, видно... 
Тоді вже посля ввелися хати лимпачеві. А  це [в  цій 
хаті] брьовна такі ставили, тоді перекладини робили, 
а в ці перeкладини ложили... Я вже як одвалювала там 
та заново мазку робила, так ото бачила. Перекладини 
дерев’яні, а сохи оці, видно, дубові, бо, ану, сто десять 
год простоять! І якби не ця дорога, шо воно такі маши-
ни дуже великі їздять, так вона б іще сто год простояла. 
А так двигтить хата. Оце як лежиш у хаті, так їде така 
машина, так наче тебе аж колише. Оце дубова основа, 

СОЛОНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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перекладини, а всередині очерет. Отак видно ложився 
очерет, а тоді відтіль і відтіль валькували. Вальки ро-
били просто з землі. Земля і солома, і ото валькували. 
А тоді вже замазували глиною снаружі, зсередини ото. 
Лампачеві хати  – це вже після войни стали робить. 
Ну, глина і солома, і  робили такі ящички  – метр на 
п’ятдесят, і товщина десь отака, ну, метр, ма’ть, сорок 
сантиметрів. Ото заливали і такі копали ями. Колотили 
туди глину і добавляли шо єсть, і солому, і ото ногами 
топчуть-топчуть. І оце така крута глина, не така шо... 
Ну, брали відрами, я ще помню, брали відрами. І оце 
такі робили ящички і ллють тoди. Оце «лампач назива-
лось» – з глини. І добавляли землю, як не хватало гли-
ни. Зараз і не знаю, у кого тут є ще лампачева хата. Ще 
лили хати. Ну, такі опалoбки ставили, доски збивали 
дерев’яні такі широкі, метра чотири чи п’ять, відтіль і 
відтіль ставили. На фундамент ставили, а тоді оце за-
ливали. Так само як оце лампач робили, тіки оце про-
сто вже хату так лили. І вона тоді вже була суцільна. Це 
у моєї сестри, ця шо вмерла, так лили. В [19]58-м годі 
ми сестрі строїли хату оце отакo. Ото заливали, а тоді 
постоє там, поки воно укріпиться трохи. Хоть чи сире, 
ну, вкріпиться. Тоді знімали, воно швидше висиха. Тоді 
вище ставили і так, поки виллють. Ставили коробки 
такі, шоб на вікна, на двері, а  далі йшли і виливали. 
Стіни ото так виливали. Називалося «вилили хату». 
Ще при матері [ця хата] була мазанка. А тоді вже, як я 
стала жить, уже як мати померла, було тоді таке, шо всі 
обкладали плитками хати. Ну, й я купила [плитку]. Це 
десь у [19]75-м годі пішло таке, оце почти всі начали об-
кладать плитками. Її не тут у селі [робили], а звідкільсь 
привозили. Дах. А криші – вже тоді шифер був. А до 
шифера була черепиця. Раньше з глини, якось її випа-
лювали і робили самі черепицю. Спеціально були такі, 
що вміли робить і тоді, видно ж, продавали. Очеретом 
уже ж після войни не вкривали. До війни вкривали, 
а після війни вже не вкривали очеретом, уже ж шукали 
лучше. Планування. Раньше, то робили дві [кімнати у 
хаті], а зараз же роблять три. Ну, як оце у мене, так дві 
було. Кухня у їх отдєльно була. Друга хата була для кух-
ні, а це була як перва – «світлиця» вони називали. Сіни 
були перві, а тоді заходиш в одну хату, а тоді в другу. 
Інтер’єр. Перва хата [опалювана кімната]: з лівої сто-
рони була піч, така, ма’ть, на півтора метра. Піч і пли-
та була рядом. Ну, димар же то один, а піч сюди була і 
плита. У пічі там і пекли, і готовили, і все раньше. Це 
опосля вже пристроїли оцю плиту, а раньше ж тільки в 
печі: і варили в пічі, і пекли, і все. Бoли рогачі такі... Як 
[господиня] каждий день топе, так вона вже знає, який 
хліб на вид, чи він уже готовий чи ні. Ми, [діти], спа-
ли на печі. Старші ж, батько та мати, спали на кроваті, 
а ми на печі. Всігда піч гаряча і ми на пічі там. [Яким 
було внутрішнє облаштування світлиці?] Іконів багато 
було. В мене тільки дві осталося, діти порозбирали, а то 
було багато. А в моєї матері так вобщє було багато ікон. 
Ікони були у світлиці, в новій хаті, в оцьому кутку, що 
на правий бік, на восточному. А-а, [скрині] були! І у ма-
тері був такий сундук, розрисований такий. Цвіти були 
намальовані. Іззаду тільки не був, а так з боків був роз-
рисований. І отак як одкриєш, так з-під низу тоже був 
розрисований. Стояв недалеко од іконів, по цій сторо-
ні. Раньше ж не було оцих гардеробів, а були сундуки 
[для зберігання одягу]. Видно ж, такі були спеціалісти, 
[що робили їх], а тоді продавали і ці купляли сундуки. 
Рушники висіли і на іконах, і на портретах. Я знаю, ще 

щось за картини в матері були. А де вона їх брала? Чи 
якийсь ходив малював? Ну, раньше багато було руш-
ників. Кругом їх чіпляли. А кровать стояла у світлиці, 
одна коло того [сундука], а друга рядом, тіки над вікна-
ми. Нo, це вже вікна поміняли... Три вікна було і одне 
сюда, а  там була глуха стіна. Система опалення. Ну, 
раньше ж топилося... А чим вони топили – чи дровами, 
чи соломою більше? Так у їх же була ще така комнатка 
невелика, там оцей дід старий жив. Там не було плити, 
а була груба і оце стіна. Тут вони наносили і із сіней то-
пили грубу, щоб там же було тепло. А ото де конюшня, 
там була іще одна комната. Там раньше, як при німцях, 
то ми там жили, а тут багачі жили. А тоді, як вони ви-
бралися вже, тоді зробили там конюшню, а тут стали 
жить. А тоді була там комната, так ото з сіней сюди на-
носили, топили грубу, щоб було тепло і в цій хаті, і в 
тій хаті.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У багачів отут 
[У  дворі] ще сарай стояв. Напроти хати був великий 
сарай – більший, як хата. Отут сарай, а то погріб. Гли-
бокий погріб був – на тринадцять ступеньок. Оце вони 
тут зберігали все. Оті покоси, що косили, вони звози-
ли – оце вони [зберігалися] у клуні. Ото молотили ці-
пами, коли їм время. Да, це ж ви й не знаєте, що таке 
ціп? Велика така палиця, на два з половиною метри, 
а  тоді таки й на метр палиця. І  ото такими, що воно 
якось оце як перекручується. Я ще помню, бачила його. 
І ото тим розмахуєш ціпом і б’єш-б’єш... Прямо в клуні, 
там вони і били. У цих куркулів була своя бричка, пара 
коней, ма’ть, була. Та було, ма’ть, три корови в їх. Ну, 
оце ж багато було ж постройки, то було ж де їм ставать. 
Окремо вони стояли. У войну ще воно таке розрoшене, 
но стояло. Була тут одна, тут друга хата [приміщення 
для худоби], третя. Криниця. Оце ж у мене колодязь. 
Уже як я сюди перейшла, у [19]70-му, ні, позже, ма’ть, 
у  [19]75-му це мені викопали. Там, де неглибоко, де 
вода близько, шо можна так зачерпнуть, то називається 
«криниця». А це колодязь у мене – тут тринадцять ме-
трів до води та три метри, мабуть, води. В мене непога-
на вода, до мене ходять люди по воду. Оце до мене ходе 
по воду [одна людина] отам аж з того перекрьостка. 
У їх чогось не стало води і оце в сусідів не стало. А це 
вродє появилася така, шо пить не можна, так вони хо-
дять до мене. Пересихає, єсть це ж родник. Я знаю, чого 
він пересиха? Чи вже вибрали воду, чи я й не пойму, 
чого це не стає води... Оце був у нас колодязь – отам, 
туди за яблунею  – но вода нікудишня, сольона! А  це 
скільки тут, і десять метрів, ма’ть, нема [між старим і 
новим колодязями]. Викопали  – тут вода нормальна. 
А тут рядом ось чи родник такий [солоний] попався?

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. Ставили ще на вугли, ну, ті що роблять, бутилку 
з водкою – «приливали». Це ж називається, як «при-
ливають». Ну, ще ставили хліб, сало. З одного вугла, 
з якого первого начинають – оце так, як почин. Оце ж, 
щоб усе було в хаті на добро, на щастя. Не помню, чи 
гроші кидали, чи не кидали отуди у фундамент... Вхо-
дини. А як побудують хату, то первого пускають кота, 
тоді петуха, а тоді вже хазяйни заходять. Це так дав-
но і чуєм, і зараз так роблять. Це по старинкє, видно 
ж, і зараз так. Хто тільки входе чи купе хату, так тоже 
такий звичай. Вибір місця для криниці. [Як обирали 
місце, де слід колодязь копати?] А ото де спориш, це 
так люди кажуть. Де росте спориш, там і вода хароша.
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с. Никифорівка
Записав С. Сіренко 9 липня 2009 р.  

у с. Никифорівка Артемівського р-ну Донецької обл.  
від Говтви Євгенія Юхимовича, 1921 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як розміщено будинки щодо ву-
лиці?] Отак, як на цій вулиці, що Ви пройшли, – вікна-
ми до вулиці. [Скільки вікон було?] Та разно. [Скільки 
кімнат раніше було?] 2–3. [Як їх називали?] А Бог його 
знає... Передня [кімната], кухня і зала. [У якій кімнаті 
зазвичай жили?] В усих. У кого яка сім’я. [Ґанки біля 
хат були?] Були. Підвалини. Знаю, що те [дерево осно-
ви], що внизу, – то підвалини. Стіни. [До Другої сві-
тової війни хати будували з дерева?] Да. У тих хатах, 
що до війни, вони були більше мазанками. Ставились 
дрючки – каркас. Потім доставляли бровнами і вма-
зували з двох сторін. [Чим мазали?] Глиною. Місили і 
соломою. Робили [хати й] «хворостянки». Тоді чуть не 
все село таке було. Оце стоять стовпи, а тоді в стовпи 
вставляють глиці, потім заплітали хворостом і вмазу-
вали з двох сторін. [Стіни товсті були?] Да. Хати теплі 
були. Після війни – з цегли. Хто побудував дерев’яні 
[хати], то потім пообкладали цегли. Глинобитні не 
будували. Дах. Вкриті були соломою. [Чи знаєте, як 
соломою дах вкривати?] Не знаю. Треба брати потов-
стішу солому. Я бачив, як крили. Їм подають, ходять 
спеціалісти і топчуть. [Як спеціалістів називають?] 
Крильщіки. Тоді внизу акуратно прорізали. Ще чо-
мусь мочили у воді. Рідко хто очеретом вкривав. Сис-
тема опалення. У кожній хаті була груба, і була піч, 
щоб пекти хліб. Інтер’єр. Долівка  – з  глини. Знаю, 
мати помаже долівку і травичкой посипе. Чибрицем – 
на Тройцю.

ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН

с. Веселе
Записала І. Крюченко 3 листопада 2004 р.  

у с. Веселе Волноваського р-ну Донецької обл.  
від Осепчук Галини Миколаївни, 1939 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. Рушників ми, з мамою та бабусею, ви-
шивали дуже багато. Вишивали і хрестиком, ну, більш 
гладдю, бо вони потрібні були скрізь. Десь тільки по 
двадцять рушників було вишито у нас на придане у 
кожній дівчини у сім’ї. Було дуже багато рушників, 

* До 2016 р. – Артемівський район.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

які ми вішали у «великій хаті»: над дверима вішали, 
над вікнами. А щє у нашій хаті усі стіни були обвішані 
фотографіями, ну, та [на світлинах] бабушка з дідом 
були, дятьки, тьотки, сестри, які вже повиходили за-
між. І  от, над усіма весіли вишиті рушники. Рушни-
ками покривали спечений хліб на столі, глечики з мо-
локом, сметаною, маслом, сиром. На свято покривали 
рушниками стіл, на них викладали посвячене в церкві.

Записала І. Крюченко 8 липня 2012 р.  
у с. Веселе Волноваського р-ну Донецької обл.  

від Хоцької Анастасії Павлівни, 1933 р. н.

ЖИТЛО Планування. Хата була «велика» і «мала». Ну, 
оце у хаті, напримєр, як заходиш, – сінечки, це як зараз 
веранда або коридор. А тоді – отак двері у «малу хату», 
а на другу сторону, із сінечок, – конюшня, де держали 
корову. У кого корови не було (бідно жили), називали 
цю хату «коморою». А за «малой хатою» йшла «вели-
ка хата», велика  – це як празнична. Зерно зберігали 
на горищі. Долівка завалькована на горіщі, і там, ото, 
кучі понасипаєш, і так воно, ото, зберігалося. 

с. Златоустівка
Записала І. Крюченко 12 квітня 2010 р.  

у с. Златоустівка Волноваського р-ну Донецької обл.  
від Мащенко Олени Харитонівни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Стіни мазалі глінай. Самі саман дєла-
лі, папа кадась, пакойний, здарова така форма була, 
і то пастроів папа мой був. Дуже бєдная сімя в їх була, 
дуже бєднякі – багата дітей. Дах. Криша покрита була 
саломай. Ета я уже як трошкі послє голада паднялась 
(дєті паднялісь чючють), дак уже ми пєрєкрилі, отак, 
шихвєрком, а то була пад саломай. Як вітер (раньше 
булі, якєсь такє, віхрі), як падиміца ураган – і  зняло 
мєнє кришу. Я пришла з работи, [а] мама сідіть плачє: 
«Криши нєма...». Давай каго-нєбудь наймать да са-
ломкай пакривать апять. Нагарєвалась... А тєпер уже 
ж падбілі шихвєрком.

Записала І. Крюченко 6 липня 2012 р.  
у с. Златоустівка Волноваського р-ну Донецької обл.  

від Лямцевої Валентини Вікторівни, 1941 р. н.

ЖИТЛО Планування. Дві «хати» такі раньше строїли 
і  пристраювали до неї [до власне житлової частини] 
конюшню. І корова, і телятко, і порося є в загородкі – 
вся худоба була при хаті. Дах. Хати ж тоже тода кри-
лися із соломи. Камиши скручували такими кучками і 
складали снопик до снопика. А солома ж раньше длін-
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на була, і ото ж так кладуть на рейки снопи, а наверх 
опять рейки, а потом опять солому. І отак до самого 
верха скирдували, і [дахи] не протікали. Інтер’єр. [Як 
підмазували стіни всередині хати?] Глину розводили, 
іще мама моя отак підводила грубінь, отак, попід стє-
ночкою. А тогда ж глина така красна була, і оце ж ві-
хоть [для мазання] такий. Тоді ж «гола» хата була. Хіба 
як щас, понаставляно?! І вечорниці ж тоді ото – зхо-
дять усі в одну хату, сємки лускають, пєсні співають. 
[Де спали маленькі діти?] Люлька була отака длінень-
ка і квадратна, а дно було із мішковини. [Як прасували 
білизну?] Наматували на качалку, длінна у нас качалка 
така була, наматували ж на неї. От, свекруха моя як 
викачає рубєльом бєльйо ось так  – ух-ух-ух, так аж 
блистить більйо. Качали на столі. Столи ж раньше 
були кріпкі, дубові. І ти знаєш, простині ж тоді були 
льняниє. Як викачаєш, так прямо блистять простині. 
Вони їх, отак, складали учетверо, по ширині оцій ка-
чалки наматують, а тоді отак рубєльом – гух-гух-гух... 
І одежу так само присували, складали її, наматували 
на качалку. А щє ж були жилізні утюгі, откривалися 
отако-го, жар туда ложили. А то такіє тяжолиє-тяжо-
лиє, вони у нас довго валялися. На плитку ставили – 
він нагрівається, і тоді гладиш.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Підвали були 
земляні. Із землі копали, додали з дерева отакі-во [гіл-
ки] і тоже ж то з акації прути накладали, шоб земля 
не просипалася, а тада [накидали] зємльой. І підвали 
холодні були  – сметану туда ставили, молоко, шоб 
холодне було, ряжанку. І  в колодце опускали, як у 
кого колодци були. А то всьо в підвалах було. Огурци 
у бочках солили і капусту шарами. А ще клуні були, 
вони ж не протікали. Їх робили із камиша або соломи. 
Клуня тоже двухярусна, потому шо ж висока. Пєрвий 
ряд становили – шар соломи з рейками або камиша, 
і другий ряд так, як і криши [хат]. Могли в три яру-
са покласти, тоді вона [покрівля клуні] була щє вища. 
Солому на клуні або на криши брали з пшениці, бо з 
жита солому – худобу кормили, вона ж кормящя.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
А мололи муку на мельниці. Худобі мололи отут-во, де 
тьотя Саня живе. Тут мєльніца була, там – фураж мо-
лоли. А млин ось цей, наш вітряк, – мололи тут їсти. 
Мірошником був у нас Спортесний.

с. Малинівка
Записала І. Крюченко 6 липня 2012 р.  

у с. Малинівка Волноваського р-ну Донецької обл.  
від Цикалової Людмили Тимофіївни, 1947 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Яким було планування старих 
хат?] Ну, ще сінця такі були. В одну сторону було вхід 
у «хату», а от сюди [навпроти] – вже і конюшня. [Де 
зберігали зерно?] На горіщах зберігали зерно. Отак, 
прямо кагатами насипали. І сємки там зберігали, і ку-
курудзу. Все, ото-во, етіми кагатками. Воно лежало, 
горіще було завальковане, сухе. Інтер’єр. [Як при-
бирали хату?] Прибирали в понеділок хати – переми-
вали все, підбілювали, а  як же, вибілювали, долівки 
спускали. Тряпочка така була – «віхоть» називається. 
Її із старого матеріала брали і розтирали нею отак. Со-
ломку тоді ми наверх постеляли. Помажуть, висохне 
воно, а тоді соломкою потрусили, ми щє качалися тоді 
там усі. [Чим прикрашали хату всередині?] Вішали 

рушнички над портретами та іконою. Був у бабушки 
такий рушник над іконою, і лампадка там висіла, і над 
карточками [світлинами], де от родітєлі у парі. Картки 
висіли між вікнами, там, над окном, і над усіма висі-
ли рушники. Вишивки всякі були: і птички вишивали, 
і квіти.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Тік. [Де ра-
ніше молотили зерно?] Як уже привозили снопи до-
дому, сухе вже везуть на тік. Ложуть його на землю. 
А тада ж катки були, отам, коло Вані Любіча, у Тарана 
і досі каток лежить. І оце ж, бичков запрягають, і бич-
ки тянуть, а він же ж отак, каток, молоте зерно. Каток 
був оце такий, ну, як цементний, круглий такий. І під 
нього ростеляють колоски, а каток отакого котеться і 
молоте. А то щє бабушка розказувала, шо ціпки такі 
на палках були, і їми били. Такі довгі палки і на пал-
ки якось же ш придєлували ціпки. І ото ціпком таким 
били, шо каток не перемолов. Млин. В оцей вітряк з 
усих сьол возили муку молоть. У мірошника помошні-
ки були, конєшно, помогали йому, – самому ж тяжело. 
У нас мололи простий помол 1-го сорту. Робили і жит-
ню муку. А бєлу муку – ми їздили в Івановку, там мі-
няли. І міняли там саму пшеницю, бо там «вальцівка» 
була. У нас, на мєльніци ж, був грубий помол, а там – 
вищого сорту.

Записала І. Крюченко 8 липня 2012 р.  
у с. Малинівка Волноваського р-ну Донецької обл.  

від Ткаченка Володимира Івановича, 1941 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Якими були розміри старих 
хат?] Хати були разні. І  дванадцять метрів дліни є, 
і  сєм метрів дліни – хто як построє. [Як називалися 
кімнати в таких хатах?] Оце, як зразу в хату заходишь, 
оце, у нас, корова була зразу  – конюшня. Корова ж 
отелилася – теля було в хаті. Соломи настелили. Надо 
спать у корови: соломи розтелимо, і там спали собаки, 
коти – все було вмісті. У другій [власне житловій] кім-
наті було оце, як сволок у нас, і була мотузка до нього 
прив’язана. Стіни. [Із чого будували хати?] Строїли 
з цегли. Копали яму, туди завозили рудяк, самогону 
нагнали людям, а  тоді биками місили глину, соло-
му. А тоді, ото-во, були усі хати із соломи. Не тільки 
ми, тут багато... І  це називається «саман». Були такі 
дерев’яні станки на чотири цеглини. І ото туди приво-
зили хлопці на тачках [суміш глини із соломою], а жін-
ки накладали, утоптували. Долівку робили з рудяка і 
соломи. Замісили кіньми, помазали. Дах. А криші по-
кривали соломою, камишом. Отак якось скирдували і 
до самого верха. Солому возили і крутили її отако-го, 
не зв’язували її – нічого, вмочали у воду і ложили її, 
отако-го, вилками, розправляючи граблями на криші.

Записала І. Крюченко 8 липня 2012 р.  
у с. Малинівка Волноваського р-ну Донецької обл.  

від Ткаченко Зінаїди Онуфріївни, 1943 р. н.

ЖИТЛО Планування. Інтер’єр. [Як називалися кімна-
ти старої хати?] Оце заходиш – конюшня була, і коро-
ва там була, і теля біля неї, у загородкі. А тоді двері у 
«малу хату». Заходиш – тут була піч, плита. А потім щє 
була «велика хата». Ну, а у «великій хаті» стояла кро-
вать, одна чи дві, смотря скільки дітей було, колиска, 
може, весіла. [Як мазали стіни всередині хати?] А сті-
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ни мазали жорствою – це, значіть, білою глиною. Ну, 
обикновенна жорства, тільки біла. І  тоді, коли вона 
висохла, оце ж помазали її, погладили, а  тоді ж, оце 
ж цією вже білою глиною, побілили. [Як прикраша-
ли всередині хату?] Розвішували рушники, де ікона, 
над рамочкою, де фотографія. У нас було багато фото-
графій. А от щас – мати моя (її фотографія), і над нею 
рушник її вишитий висить. Система опалення. А піч 
робили із самана, або ще її «цегла» називають, так, як і 
хату. А тоді ото таке кольцо, шину залізну таку встав-
ляють. Внизу був підпічок, а тоді піч оця йшла. І вони 
цеглою отак, по оцій, залізній, шині, вилажували, шоб 
там пекти хліб. А тоді вище ж і надпічок був, і там – 
далі – комин на горіщі. Лижак був – діти в основном 
там спали, і тепло там.

Записала І. Крюченко 8 липня 2012 р.  
у с. Малинівка Волноваського р-ну Донецької обл.  

від Зарудньої Марії Яківни, 1927 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. Вішали раньше рушники у Святому 
углу – отаку віконочку невеличку, і оце рушничок ве-
сить. З окацій шпичачки – придавиш ото [ніби цвяха-
ми] края рушничка. Система опалення. [Як раніше 
топили в печі?] Була у нас піч, і ранше топили у пічі. 
І  такий рогачік був. Дров накладеш отаковочки,  о! 
Сперва кладеш, отаковочки, дві товстенькі і довгі пал-
ки, а потім, отаковочки, на них клали короткі дрова, 
і отак під короткими дровами був отвір, куди затика-
ли солому і бомажку. І ото, запалив під той – і пішло 
горіти. І ото варили борщ, картошку, хліб пекли. А як 
розгорілися, зайнялися дрова, і оці дрова вже, ну, оцей 
жар візьмеш, оце, отаковочки, поб’єш-поб’єш, стано-
виш казанок прямо на жар, і оце варили їсти. І не зна-
ли, оце, газу ніде нічогісінько. Угля не знали. Палили 
полиньом. Підеш, ото, чі в балку, чі десь у поле, збереш 
в’язку, принесеш отакого [на спині]. Полин горить. Де 
товстенький, пальца на чотири, – довше горить. Єто 
так і дід, ото, підкладає, а баба варить їсти.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Де раніше 
зерно зберігали?] Раньше були такі закрама у конюшні 
або у сараї були. І  там стояв ящік такий  – «закрам» 
називається. І ото туди насіння, пшеницю насипали. 
Були щє в сундуках. Люди сундуків не жаліли, а прямо 
туди засипали, оцевочки, зерно.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Тік. Марфа 
розказувала, шо, оце, раньше тік був, де зараз живе 
Борис Мельник. Ранше дєлали тік великий такий. 
І  коток, ну, коток не буває деревяний, а  як, ото, це-
ментний. Запрягають волів або четверо коней, рос-
теляють, оцевочки, озимку цю і молотять вони. Воно, 
ото, так котиться, і лузається оця пшениця. А потім, 
оце, вилками витрушували оцю солому, от, і станови-
ли віялку. Деревяна віялка з залізним [обладнанням] 
всередині  – такі коліщатка зубчасті. І  ото насипаєш, 
і воно крутиться, і віє ото. Віялка стоїть, а її отак кру-
тили руками, і отак – отой за той – хорошо одвівали. 
Ну, а  потом, ото, з жита бадилки палили, бо з жита 
солома тверда, так люди топили її у печах. Ото ж так 
само і озимку, і гречку віяли. Млин. [Де мололи зер-
но на борошно?] Возили на вітряк у Золотоусівку і на 
Сухі балки, ось де Яни, а за Янами – Сухі балки. Там 
була вищого сорта, а в Золотоусівки – першого сорту, 
мука прямо така біла.

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН *

смт Дробишеве
Записала Н. Стішова 4 липня 2003 р. у смт Дробишеве 

Краснолиманського р-ну Донецької обл.  
від Шкарлет Марії Мефодіївни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Дах. Хату накривали соломою. Били лати, до 
чого чіпляти малій, а  тоді в’яжуть снопики, і  понад 
краєм прив’язуються, а  тоді дальше перебирають 
кучкою і подають, а він [майстер-пошивайло] кладе 
одне на одне аж до кінця. Граблями перебирали, а тоді 
руками подавали і на драбину подавали нав’язаними 
пучками. А тоді угорі в’язали і лозою запихали (а то 
як буря бува, то верх зриває, а то лозу затикали). А ті-
кло, що не дай Бог. Планування. [Скільки було кімнат 
у Вашій хаті, як вони називались?] Ото як заходиш, 
то у сіни. Прямо  – здорова комната. З  хати був по-
гріб. В інший бік – стіна, загорожено очеретом, то там 
корова, порося, ягнята чи поросята. А  на іншу сто-
рону – «хата». Літом жили на дві комнати, а взимку – 
на одну, щоб менш палити. А палили соняшниками, 
соломою, гноєм, дровця в лісі вкрадемо. Інтер’єр. 
[Які меблі були в житловій кімнаті?] У  «хату» захо-
дили – столик стояв, коло столика казанок стояв для 
парасят (туди всі крихти скидались). Тоді лавка така 
широка із стєнкою і кровать дерев’яна стояла, де папа 
з мамою спали. За кроваттю – лежанка, а всі інші на 
печі спали. Підлога глиною вимащена, а зімою поло-
вою пшоняною зсипали, а літом – полинню. [Де посуд 
зберігали?] На столі, де отой зразу стояв. [Який посуд 
був?] Глечики були – у них добріше молоко і сметана 
добріша. Миски глиняні, ложки дерев’яні, чавуни, ко-
рито, відра, рогач (мали великий, середній), лопата, 
що хліб у піч сажають. [Освітлювали хату чим?] Ка-
расинові лампи і олією. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  нас за ха-
тою був хлів. Там перегороджено  – там були гуси, 
кури, кози.

с. Зелена Долина
Записала З. Гудченко 1998 р. у с. Зелена Долина 

Краснолиманського р-ну Донецької обл.  
від Коваленко Г. Г., 1912 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді 
та легенди. Колись це село називалося Злодійовка. 
Якийсь злодій тут жив, так розказують люди, раніше 
він убив якогось багатія, а сам утік сюди й оселився. 
А тут шлях на Валуйки йде. Чумаки їздили, а він їх об-
бирав. До нього долучилося ще два таких, як він. Сис-
тема забудови. Було в нас 120 дворів, тепер – менше. 
Людей в каждому дворі двоє–троє, а тоді було 10–12, 
до 20 чоловік. Вулиця була однобічна [тепер садиби з 
двох боків]. Це ж Гора називалась, а це – Низ. Отут, 
в одному дворі, жило 39  душ ще до революції: дід і 
баба, батько й мати, хлопців було  – всі жонаті, були 
ще сестри – 3 чи 4. Потім дід усіх поділив, всім [хати] 
построїв. Топоніми. Ярок Солоний, Крутий Ярок, 
Зьорнишне, Липове, Прокляте, Середнє, Комишкува-
те  – ліски такі були. Кринички звалися: Один Ярок, 
Водяне, Пустий Лужок. Був хутор, що звався Серед-

* До 2016 р. – Краснолиманський район.
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ній Хутор. Ним управляли Середняки, а власник жив 
у Петербурзі і приїздив раз у год у Слав’янське. А  в 
Слав’янському йдуть з монастиря зустрічати його. 
Привезуть з охрестами, і  він 10  тисяч грошей пода-
рить на монастир.

ЖИТЛО Батько мій жив у селі скраю, займався хлібо-
робством. Заказали в лісі у лісника хату. Він там на 
місці зробив. Оддали йому пару волів. Перевезли, 
склали, обмазали і все. В хаті – одна кімната, а через 
неї – друга. Сволоки в хатах були по одному, а в кого – 
два. В хаті була глиняна долівка. Хата була на стовп-
чиках навколо стін  – завжди був навєс, присьба під 
навєсом. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  батька у 
дворі стояли: хата, клуня, комора, повітка. Клуня мала 
одні двері, стовпів усередині не було. Стіни – плете-
ні з хворосту, обмазані тільки знаружі. Комора була 
рублена, залізом крита. Спереду дашка не було, а  у 
людей дашок – і ззаду, і навіть з трьох боків – дрова 
там ховали. У повітці – коні, воли, вівці, корова. Це 
ніби сарай, а там пристроєне [приміщення] на стов-
пах під соломою. Кругом накидано бур’яном, соло-
мою на зиму, од вітру закладено. Ні вікон, ні дверей 
не було – так зимувала скотина. В нас сажа не було, 
а  в людей були рублені. Дуплянки [вулики] стояли 
на землі, вдома, а як тепло, вивозили на бахчу, десь у 
поле. Оце бабушка тут живе, то в їх з природи... Ще до 
революції їхній дід чи прадід з своїми вуликами пішов 
у монастир. Там і помер.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ БУДІВЛІ Кузня. Кузня 
одна в селі була, як я знаю, стояла у дворі в чоловіка. 
Стіни дерев’яні, обмазані кругом.

с. Крива Лука
Записала З. Гудченко 1998 р.  

у с. Крива Лука Краснолиманського р-ну Донецької обл.  
від Єфімової Євдокії Дмитрівни, 1920 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Кажуть, шо тут були турки, татари, а ото там, 
де живе Крива Катька, кладовище було. Там багато 
татарів [поховано]. Кажуть, шо тут битва була, бага-
то людей загинуло. Крові багато [пролилось]. Того – 
Криваві Луки. А зараз – Криві Луки. Топоніми. Кут-
ки в селі: Яр, Бесадівка, Баклажонівка, Бакловин (тут 
жив якийсь князь Бакловин). Як довго не було дощу, 
йшли молилися в степ з корогвами і батюшко, співа-
ли. В степу був хрест придорожний. Якраз там дорога 
перехресна, туди й ходили з корогвами.

ЗАБУДОВА ДВОРУ На садибі діда була дерев’яна 
хата  – не мазана, а  мита, зовні тільки мазалася. 
[Дах] – під залізом. В хаті з сіней були входи в одну 
«хату», в  другу і в «хатину». Господарські будівлі. 
Стайня була (вівці були). Комора окремо з дерева ру-
блена «в замок». Саж був у дворі. У нас була косарка, 
сіялка і олійня. І нас написали – «заможний середняк». 
Але у нас, до спілки, був ще один чоловік  – Трохим 
Глухий.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
При входинах сначала кішку несуть, шоб кішка перша 
переночувала. А входять з іконою Божої Матері. Свя-
тить хату батюшка. 

с. Шандриголове
Записано в с. Шандриголове  

Краснолиманського р-ну Донецької обл.  
від Щербини Ганни Іванівни, 1904 р. н. 

З польового щоденника З. Гудченко 1998 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село велике, розкидане. І хоча зараз забудова 
підпорядкована вулицям, відчувається, що село вини-
кло шляхом займанщини, окремими кутками. В центрі 
було велике поле, де двічі на рік відбувалися ярмарки.

ЖИТЛО Стіни. У батька була хата. Скільки ж вона стоя-
ла?.. Це й вона привезена звідкілясь, і казали – рублена. 
Снаружі була побита не планками, а шпичаками. А все-
редині – оті щепки позамазувані. І нагорі отак. Ото як 
начнеш літом [підмазувати], саме жара, та оті щепки 
повипадають. Як хату роблять, то наймають, мазати 
кличуть за могорич, обід готують. Планування. В хаті 
дві кімнати: сіни, хата чимала, там закуток такий, две-
рі. Там кімната. Система опалення. З  кімнати і з цієї 
хати – піч руська і лежанка, на піч лазили. Плита від-
тіля була, із тієї хати. Інтер’єр. Долівка була. Вимазуєш 
каждої суботи. Я невелика була, то вчили мазати та ще 
й підводить гарно. Є така тряпка, підведеш...Підводили 
тим самим, що мазали. А тоді піском із сиплять. Так гар-
но... А до Трійці, було, полином ізсипають і щебречем. 
Коло печі припічок заводили красною глиною і на печі 
красною глиною. Рушнички повішають... Батько був са-
пожником. Як зима, – у хаті шиє, ще й співає: «<...> Дуб 
зелененький на яр похилився, козак молоденький чо-
мусь зажурився <...>». Дах. Хата крита соломою. Призь-
ба. Зокола хати була присьба. Так дошки помощені і без 
накриття. Щита не було сюди. Стовпчики були з одного 
боку, де двері і два вікна, а з того боку – одне було, і в тій 
хаті одно. [У с. Шандриголове на час обстеження збе-
реглося ще декілька традиційних слобожанських хат з 
піддашшями на стовпчиках. Одна з таких хат має під-
дашшя на стовпчиках з трьох боків. На передньому фа-
саді прибудовано «рундук», звідки вхід у хату – рублену, 
обмазану зовні і зсередини будівлю]. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. Отак – вулиця і нагору – 
вулиця. Як сніг, то як замете ту вуличку, то ми їздим 
по заборові. Ви ж його не відкинете. У дворі ворота 
отак, а хвіртка вище – там, де колодязь. Криниця. Ко-
лодязь у дворі був. Забор, отак, поставлений з дощок. 
Часто колодязі копали разом з сусідом через забор. 
Господарські будівлі. А  тоді ж тік був, і  ворота так 
були. Поле було окремо, а тут, у дворі, не садили ні-
чого, тільки вишеньки. У батьковому дворі хата була, 
сарайчик маленький  – повітка називається, конюш-
ня, де кінь і корова під одним дахом; невеличкий саж. 
Підняв кришку, а там корито стоїть – дерев’яний са-
жок. Клуня була городжена, під соломою – крокви на 
стіни кладуться, а туди – солому. Клуня – невеличка, 
без стовпів, стіни плетені й обмазані з двох боків.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [У  селі відтворено це-
гляну церкву, зруйновану в 1930-х роках. Параметри 
церкви визначені по старій фотографії. Її поставили 
метрів за сто від первісного місця культової будівлі.]

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Була школа церковна і земська. 
Була корчма. На празники, на храм крутили карусе-
лі, влаштовували ярмарки. Продавали і сир, і м’ясо, і 
крупи, скотину.
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як обирали місце для хати?] Як молодик, 
казали. Колись було, вибирали те дерево на якімсь мі-
сяці, [і тоді воно] стоїть, стоїть. 

МАР’ЇНСЬКИЙ РАЙОН

с. Єлизаветівка
Записано 1975 р. у с. Єлизаветівка  

Мар’їнського р-ну Донецької обл.  
за натурними дослідженнями. 

З польового щоденника З. Гудченко

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Громадський центр. Новий 
громадський центр був сформований у ході рекон-
струкції поселення у 1970-х роках. Його розташували 
в центральній частині села – біля головної вулиці, яку 
розширили влаштуванням кордону біля парку та не-
глибокої відступки від червоної лінії забудови з про-
тилежного боку вулиці. Простір центральної площі 
утворився окремими, але взаємопов’язаними спору-
дами: Будинку культури зі спортивним залом, прав-
ління колгоспу, а також комбінату побутового обслу-
говування, торгівельного комплексу, аптеки. Усі вони 
долучені до паркової зони. Перед Будинком культури 
встановлено пам’ятник загиблим у Другій світовій ві-
йні воїнам-односельцям та монумент двічі Герою со-
ціалістичної праці С.  Бешулі. З  протилежного боку 
площі розташована школа та сільрада. Позитивною 
рисою громадського центру Єлизаветівки є вдало 
знайдені параметри громадських споруд, їх ритмічна 
побудова, співрозмірність простору площі. Об’єкти 
монументального мистецтва, елементи благоустрою 
та озеленення сприяють естетичній виразності серед-
овища. В  1977  році с.  Єлизаветівка було відзначене 
премією Ради Міністрів СРСР за проектування і бу-
дівництво. (Лауреати: О. В. Авербах, В. С. Сергєєв. – 
Донбасцивільпроект).

НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

смт Нікольське
Записали Л. Боса й О. Таран у вересні 2018 р. у 

смт Нікольське Донецької обл.  
від Єрьоменко (Леуцької) Валентини Василівни, 

1941 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Селище Ні-
кольське  – колишня станиця Азовського козацького 
війська, яке було утворене 1828  року під час росій-
сько-турецької війни 1828–1829  років вихідцями із 
Задунайської Січі. У 1832 році козаки із сім’ями посе-
лилися на північно-західному узбережжі Азовського 
моря (колишні землі Кальміуської паланки). Військо 
заснувало (на території сучасної Донецької  обл.) дві 
станиці – Микільську (селище Нікольське) і Покров-
ську (с. Бойове Нікольського р-ну). Першим наказним 
отаманом війська був Й. Гладкий (1832–1853) – остан-
ній кошовий отаман Задунайської Січі, який ініцію-
вав повернення «турецьких запорожців» в українські 
землі. Літ.: Енциклопедія історії України: Т.  1: А–В  / 
редкол.  : В. А. Смолій (голова) та  ін. / НАН України; 

Інститут історії України. К.  : Наукова думка, 2003]. 
Оце чого ще досі та хата стоїть дідова? Дідова – «ко-
зацька», бо там була цегельня, там робили цеглу таку 
кріпку і черепицю робили. Черепиця була двох сор-
тів. Хто був багатший, той черепицею крив. Це у бід-
них, як моя мама, соломою [хата накрита] була. А хто 
чуть багатший, хто робив на конях у колхозі (а  на 
конях це було вже прєстіжно, конюхом там, знаєте, 
більше получали «паличок» цих – трудоднів), [ті по-
кривали черепицею]. [Залишились цегельні від коло-
ністів?] Ні, німці-колоністи  – то друге, тільки вони 
дальше. А наше Нікольське – ми туди ходили за гли-
ною красною, там такі залєжі, там такі ями  – глину 
брали. [Тільки можна цеглу було робити чи ще якісь 
вироби?] Тільки черепицю і цеглу. Хата з цієї цегли 
козацької. А потім ми цеглу вже брали, з Маріуполя 
привозили. Ми були козаками – мама розповіла – за 
діда, за прадіда. В  хату (дідову) потім поселили на-
чальство. [Це та, розвалена?] Ні, [вона] стоїть (треба 
фотографію знайти) на краю села. А якого часу хата? 
Козаче військо розсипалося у 1865-му. А  вони по-
строїли, може, у 1860-му. [Що збереглося зараз?] Ну, 
хата стоїть. І колодязь стоїть. А млин, конєшно, спа-
лили. Старенька хата, но жить можна – люди живуть. 
А наша, ця, – розвалилася, ззаді (хати, де зараз сиди-
мо), яку ми в [19]46-му строїли. Ось книжка, церковна 
книжка – 1862 рік. Як построїли козаки церкву, – і там 
стали регістріровать всіх дітей. Ідут рождєнія, бракі і 
смерті. Оце все козацькі сім’ї, які приїхали з Гладким, 
і тут, з козацьким військом, організували це село – по-
строїли станицю. Вона, спочатку, була станиця Глад-
кий, [у 1924–2016 рр. – Володарське], а потім вже ста-
ла Нікольське. Тут була пустошь, сухе місце – ні коло-
дязя. І Гладкий приїхав, каже: «Давайте візьмем це, ми 
тут шось зробим». Вони стали колодязі рить, вітряки 
строїть, цегельню, церкву построїли. Тут було військо 
і на морі, і на суші. Верхи всі, на конях, а море рядом, 
охороняли від нацменів всяких, черкесів. І наш родич, 
шо на Кубані, він був у команді, був сотником. А дід 
був просто козаком. І  цей дід Яков, він був у цьому 
війську, він получив землю, потім поділив між дво-
ма синами. [Греки раніше приїхали сюди?] Так, тільки 
вони дальше були, село Нова Янісоль заснували, це кі-
лометрів 20 чи 30 звідси. [Тепер – cмт Велика Новосіл-
ка, районний центр Донецької обл. Засноване 1779 р. 
під назвою Великий Янісоль (від Єні-Сала)]. [Грецькі 
села великі були?] Да, раньше. А потім попереїжжали. 
[Німецькі колонії теж там є?] Німецькі села ще далі. 
[Чи популяризуєте ви тут своє козацьке походжен-
ня?] Ми тут робили свято козацьких родин. Ми за-
читували усі прізвища козацького походження. Люди 
плодились, а засновників було приблизно дванадцять 
родин.

ЖИТЛО Фундамент. Спочатку робили фундамент – за-
сипали жужалку з заводів. Уголь перегорає, – остають-
ся камєшки. Деревом топили, а потім вугілля кам’яне 
перегорає, – остається жужалка. Домєнниє пєчі, сталь 
плавили і відтіля машинами привозили цю жужалку 
і засипали. Ну, хто мог, ще цемент. Рідко в кого був 
цемент, конєшно, після війни все йшло на Дніпроге-
си, на государствєнні постройки. На людей ніхто не 
обращав вніманія, особливо на селі. Стіни. [Як та із 
чого зводили стіни хати?] Спочатку рили ями такі ши-
рокі і там, посередині, – углублєніє. Туди солома, кін-
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ський кізяк, глина більше. Ну, в кого не було, і земляні 
[заміси] робили – не могли глини достать. Но земля 
хуже, глина кріпша. Потім робили круг такий [керат] 
і весла, запрягали волів, інколи коні крутили. Заміс 
робили приспособлєнієм таким, шоб не місить нога-
ми. Потім його різали (були такі рами), заливали це 
все, шо накрутили. Воно сохло неділі дві, потім рами 
витягували. Самана 10  на 25 [сантиметрів], ну, такі. 
Більший був, ніж цей кірпічик государствений, крас-
ний. Складали, сушили доміками – щоб вітер [прові-
яв]. Всьо! Цього року саман тільки заготовили. В  це 
літо не вспівали все зробить. А  потім саман вже го-
товий. Як саман був готовий, за літо можна було хату 
построїти  – ми построїли. [Чи існувала колективна 
допомога під час будівництва стін хати?] А тут толо-
кою робили хату. Усі родичі збираються – називається 
«толока». Починали саман робити всі їхні родичі – всі 
помагали. [Чужі люди, сусіди, куми приходили?] Ну, 
канєшно, приходили. Всі родичі сходяться. Наше – ха-
зяйське – завдання було тільки покормить їх. Варили 
борщ, як пороблять (усі заморяться). І мазали [толо-
кою], горіще закладали, робили откоси. Дощечка рів-
ненька – на вікнах откоси [натирати]. Замужем я теж 
навчилася. Муж каже: «Валя, ставай на откос!». А по-
тім шпарували – пісок і кінський кізяк. Це вже другий 
раз мазали. Рівненько, як штукатурка було. Я  сама. 
А  кінський кізяк держить. [Скільки разів мазали?] 
Пальця на три накладали. І тоді получалися завжди. 
От, у мене хата [у перерізі стін] вузенька – тут шлако-
блок і кірпич, а сусідська була – у них от такі [широкі] 
підвіконники: саман і потім ще цегла. [Ви називаєте 
саморобну цеглу ще «лампач»?] Ніколи не чула. Вікна 
самі [робили], мій батько столяр. Боже, і  шифанєри 
робив, і це робив, і табак вирощував – в нього табак 
такий хороший. І трактор водив, комбайн водив, во-
дітєлєм на автобусі працював – все вмів: золоті руки. 
На вікна дерево доставали, розпилювали. Була в нас 
лісопилка. Возив, робили рами, стєкло вставляли. 
[Як зовні стіни хати оформляли?] Хата «обличкова-
на» була під вікна, казали. Коли дощ йде, щоб саман, 
хоча б, знизу не розмокав. Називали «обличкована». 
Вікна обкладали і все. Сплошного кірпічного доміка 
не було. [Прикраси зовні навколо вікон робили?] Ну, 
в  нас не було такого. Це я знаю, шо в городі більше 
були ставні. Ну, ставні прості, в  нас не було такого 
різного, от як на Західній Україні вирізають все кра-
сиво. У нас такого не було, потому шо бєдность була. 
Після війни хто там занімався цією різьбою, поніма-
єте? [Орнамент із цегли робили?] Я  не знаю. Поло-
винки, там, робили, оббивали, спеціальна така кіроч-
ка була. Кірочку ставлять  – цюк!  – оббили, зробили 
форму якусь. А  щоб різали дерево [вирізьблювали 
візерунки] – такого не пам’ятаю. Ліпнина появилася 
пізніше, як появився цемент. Стали багачє, тоді стали 
ліпнину робить. А тоді, в [19]46-м, я закінчила шко-
лу у [19]58-му році, бідність була. Стеля. [Стеля яка 
була?] Підбивали дерево прямо зверху. Сволока такі. 
Спочатку пиляли дерево, у нас же тут «защітки» [лі-
сосмуги] всякі, в  общем, доставали. У  нас же було 
лєснічєство – виписували, доставали. Як же його на-
зивали це дерево... Ой-ойо-йой! Що з одной сторони 
з коркой, а  з другой чисте... Дерево підбивали, а по-
тім вже на нього мазали. [Позначки ставили? Може, 
хрестик?] Нічого. Знаю, шо гвозді забивали. І оце, як 
свято, бабушка відро пече пиріжків з капустою, від-

ро – з квасолею, відро – з повидлом. І на сволока віша-
ли, забивали гвозді. Нєльзя було трогать до святків. 
Вона там, шо раньше трошки напекла, – на сволоках 
усе висить. У кого фарба була, – сволока красили. А на 
горіщі колоди-сволока [були розміщені] отдєлєніями. 
Між ними насипали – там пшениця, там... Дах. [Яким 
був дах?] А  дах, конєшно,  – солома і комиш. Різали 
комиш, точно так же заздаля, зв’язували. У  нас річ-
ка – там дальше комиші були, там. І в нас був комиш, 
а хто бідніший, той соломой [хату крив]. Комиш – він 
більший, солому уплотнять треба. Ще дерево розпус-
кали на полосочки – дранка, навхрест, а потім мазали. 
Підбивали гладенько. [Дахи на скільки схилів були?] 
Ну, як у мене – покатий. А був рівний трьохугольний і 
всьо. А потім до нього вже йшли дерев’яні штучки, на 
які солому кріпили. [Солому як кріпили, Ви бачили?] 
Та ні. Наша робота була трави нарвать: курям нарвать, 
козам нарвать, корові нарвать – мішками таскали. [Не 
чули про «квітку», що ставили на кроквах хати?] Нє. 
[Димар який був на даху?] Робили з красного кірпіча. 
Система опалення. Пічі в нас не було, у людей – була. 
В  нас  – надворі. Мене ще сусідка вчила хліб пекти. 
[Як називали таку піч? Може, «кабиця»?] Ні, казали 
«піч». А у свекрухи піч справжня була. Там, у неї, діти 
спали – хлопці. Ото ляжуть – тепло, плитка топиться, 
теплота на печі. [Чим опалювали? Чи використовува-
ли як паливо сушений кізяк?] А місили й ногами. Як 
у кого єсть достать биків чи там що, а нє, так місили 
ногами. Всі залазили туди, мені казали: «Валя, в тебе 
нога здорова, тільки місить». І ми розстеляли на землі 
і топтали: «Валя, йди топтати, в тебе ноги якраз під-
ходять». Тільки топтать гімно, ну, так казали. Да! І оце 
ми топчемо, воно висиха кілька днів, а  потім ріжем 
його на карти. Батько ріже, не пам’ятаю чим, чи со-
кирою, чи... І ми складали їх «колодязем» – як дітки 
складають кукурузу, коли граються, – щоб сохло. То-
пили цим «кірпічом», що від коров оставався. А взим-
ку топили, не у всіх було вугілля. Після війни – одні 
вдови. Хто міг там те вугілля купить! Привезуть – та 
такі гроші... Возили з шахти. Інколи привозять – хто 
мог, той купляв. Рідко купляли антрацит. Топили цим 
«кірпічом», що від коров оставався, мусор один. Топи-
ли сначала «кірпічом». Дерево – дадуть нам ділянку, 
де спилять або вже напиляне, і  ми вивозим. Дадуть 
нам лошадь  – на підводу наклали цих гілок. І  гілка-
ми розтоплюєм, потім ложили вже цей «кірпіч» тва-
ринницький, а потім вже, у кого був, засипали уголь. 
Топили цілу зиму. Заносим сапетки великі, плетені із 
лози. «Кірпіч» цей ламали на куски. Він квадратами. 
Наламають, наб’ють і надо було уже звечора нанести. 
Він бистро прогоряв, і зранку уже холодно в хаті. Всі 
вкривалися, бо вже вистигла хата. Інтер’єр. [Які хат-
ні побутові речі залишилися у спадок від мами?] Оце 
макітерка. І ще був такий друшляк, знаєте, шо проти-
рать помідори, такий же самий глиняний, не змогла 
я його зберегти. [Скільки цьому горшку років?] Ну, 
мама моя [тисяча дев’ятсот] чотирнадцятого року – це 
сто років уже точно є. У бабусі була скриня – кований 
сундук, і все там лежало-лежало. Вона козачка, церкви 
вже в нас не було, вона кожної неділі ходила, братів 
своїх провідувала. Оце божник тоже. В Західну Укра-
їну їзде мій син і привіз мені. Оце ікона. Як вона до 
мене попала? Коли тітка ще була жива, була в неї така 
ікона висока, вона каже: «Бери». А треба мішок, везти 
в автобусі, і я не взяла. Коли вона померла, я говорю: 
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«Не хочу ніякой спадщини від тітки, тільки ікону хо-
тіла взять». Невістка: «Я б тоже взяла ікону...». Ну, і шо 
ви думаєте, її син пропив ікону за бутилку водки. Так 
мені було жалко, я чуть не плакала. А це я приїхала 
до другої тітки. Вона каже: «Як я вмру, візьмеш оцю 
ікону, Валя». А друга тьотя, Оля, каже: «А чого вона 
буде ждать твоєй смерті, подари щас їй». Завернула в 
наволку. Я молюся кожне утро.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Ваша хата, яка розва-
лена, вона з 1946 року?] Да, стіни стоять іще, але вона 
вже все. [Скільки там кімнат було? Яке планування?] 
Ну, планування: зала і спальня, потім кухня. Два було 
заходи в хату нашу українську. Через сіни заходиш – 
там світлиця, велика кімната, спальня. А відтіля захо-
дили через конюшню. Конюшня, а потім вже йдеш на 
кухню й далі. Господарські будівлі. Щас я поведу вас 
[по своєму двору]. Ось тут, у мене, туалєт наружний, 
я  й зімой сюди ходю. Давайте я вас [проведу] одразу 
у клуню. Ви знаєте, шо таке клуня? Це в мене гараж, 
я називаю його «клуня», тому що машини вже немає, 
чоловік помер. Заходьте. Оце  – бабусіне. Бачте, скі-
ки кіс на гачках? Цибуля сушиться. Обереги. Я дітям 
даю, роздаю. Ось, недавно, до мене приїжджала з Ки-
єва племінничка, я  дарила й цибулю, й часник. «Оце 
тобі оберіг – над дверима повісить». Тепер, бачте, ось 
кабаки, пожалуста. Це я заносю в хату, воно так кра-
сиво стоїть – урожай. Мені: «Валя, ну шо ти?». Це – дар 
Божий. І хай воно собі стоїть. Оце тоже чоловік зро-
бив таку коробку. Як буде холодно, я  занесу усе це в 
вєранду. Засуха була, й цибуля получилася в нас пагана. 
Тільки це арпаш (сівок), а  сорокозубка... А  це в мене 
на сіміна. Я одразу шо роблю – чи картошку викопаю, 
я  одразу відкладаю на насіння. Спочатку на посадку, 
потім – на їду, мілка – там курям, роздать там. Мину-
лого року я там трошки продала, потрібні були гро-
ші – онук учиться, надо було помогать, а так я нічого 
не продаю. Людям  – пожалуйста, приходьте, нарвіть 
сливи, вишні. Ну, люди у нас не всі такі, єсть ліниві і 
не хочуть. Як би я їм готове дала, то харашо. Я давала 
раніше. Приходьте, рвіть і сушіть. Бачите, трави, я за-
ймаюсь скрізь. Бачите – бузина, липа – все-все там по-
надписане: це [дві тисячі] сімнадцятий рік, це вісімнад-
цятий. Жасмин, бояришник, у ящиках – [рік дві тисячі] 
сімнадцятий. Як проходе два-три года, я убираю сухе, 
курям даю. [Де Ви збираєте?] Збираю дома. Листя з ви-
шні – дуже добрий напій з неї. Чаї готовлю, я вам дам 
[із собою], могу заварить трошки. Листя бузини, листя 
яблуні, листя чорной смородини, гльоду («бояриш-
нік» називають)  – оце все я сушу. І  потім я заварюю 
декілька трав – штук десять. Три дня – більше нільзя 
[заварені трави витримувати], цінність цих трав [втра-
чається]. Оце в мене зерносховище. Тут спочатку курі 
були. Бочка з зерном – пшениця, ячмінь. В цьому році 
засуха, і  з зерном дуже сутужно. Таке пагане зерно – 
сім мішків тільки. Трави насушено й намелено, в мене 
машинка є така – траворізка. І оце все я насушила, і зі-
мою це буде допоміжний корм до зерна. Надо якось 
находить виход. Бачте, пусті картопляні ящики. Тому 
що малий урожай, а я в ті роки по 60 відер копала. Ну, 
я сажу огород не тіки для себе – [собі] рядочок. Дочка 
в городі. Я для них все: й бурячок... А, курі! Оце курі в 
мене – білі й такі. Курятничок сьодні не чистила. По-
білений. Курятничок побілила. [Для чого його білити?] 
Санітарія, щоб було чистенько. [Курник. Ви не кажете 

«курятник»?] Ну, так. Стояла корова, стояли кози, ві-
вці, якщо єсть. Тут, у мене, були гуси, там – утки, свиня 
була, коза. Он – козлятничок. Бачите, криша? У колхозі 
«стайня» називалася, а так – нє. Зімой діти бігали [в ко-
нюшню], де корова. А батько мій, покійний... Це була 
його робота – він завжди вичіщав. Мама доїла, я теж 
рано навчилась доїть. Я  в школу ходила, доїла, мене 
просили допомогти в колхозі дояркам. Руки в мене 
здорові. Бачите? Це не грязь, не звертайте уваги, горіхи 
я чистила – два відра. Такий буревій [позбивав], при-
йшлось мені сидіть чистить. [Назви «саж», «хлів» Ви 
чули?] Саж – для свиней. Надворі були. Хтось держав 
свиню усередині (курятника), а то були сажі надворі. 
Узимку їх обмазували, утепляли глиною, соломою. До 
Нового року, до Різдва, завжди [свині] вирізували. Рід-
ко хто до Паски держав, бо там уже літо йде, погано 
м’ясо тоді зберегти, да. Зарізали на Різдво, тут сало 
посолили, все поїли. На літо оставляли. На роботу шо 
брали? Яйця, сало. М’ясо ніхто не брав, може, в кого 
й куриця була. [Утеплювали будівлі для худоби очере-
том чи кукурудзою?] А то так обставляли прямо. Оце 
кукурузиння підіпруть, і  всю зиму [воно стоїть] так. 
А ще іспражнєнія від корови сушили, розкладали. Оце 
в мене погріб. Яблука сушені, черв’яки майже ніколи не 
заводяться. Бачите, глід колючий.., яка деревина. Ні в 
кого нема. Ну, там в одному місці є, на вулиці росте. 
А в мене крупний. [Для чого він?] Лікарський – від сер-
ця. Він крупніший, але в цьому році дуже суха погода, 
і він не налився. Тут я вам трошки розкажу. Бабуся моя 
любила любисток, я  його тримаю заради бабусі. [Ви 
не використовуєте?] Кругом використовую, усім роз-
даю. Ось у мене молода цього року, – візьміть вирвіть, 
понюхайте,  – селера зелененька. Я  все поливаю. Ста-
ра – прошлогодня, а це – цьогорічна. Це розрісся тар-
хун. Ми кладемо його, як приправу. [До м’яса?] Та до 
всього: і до риби, і в картошечку можна, в суп кладуть. 
А мій родич робить самогонку, так закрашує. В мене 
25 дерев у саду. Я сама займаюсь, бо 12 років як я по-
ховала свого чоловіка. Я живу сама, усе це обробляю. 
Яблуня, бачите, яка. Хотіла спилять – там була тріщина 
здорова, а вона розрослась. Коли горизонтальні віття у 
дерев, вони краще родять і краще цвітуть. Тільки одна 
в мене випнулася, ще при чоловікі, і пиляла, а вона все 
одно. [Ви самі все підпилюєте?] Нікого не просю, все 
сама! Ще чоловік помирав, я кажу: «Вітя, як же я буду 
бєз тєбя...». – «Нічого, ти все вмієш». Тільки позавчора 
спалила усе віття, хоч навела порядок. Перекопала все 
сама, хоча в мене нога травмірована, сорок років уже. 
Але я все потіхоньку роблю. Тому шо як я не буду дви-
гаться... Ви самі знаєте. Ну, шо вам ще показать таке? 
У мене свої трави – це петрушка, а там, у мене, – кро-
пива. [Навіщо?] Я супи варю! Капусту майже не беру, 
тому що мені дорого матеріально. І там, у мене, кропи-
ва, ось, у мене, петрів батіг, ось де пустирнік – всі тра-
ви свої. Он, у мене, звіробій, рута, тільки вона трошки 
засохла. Як котовник – коти її дуже люблять. Так шо, 
оце я все сама. Є ще в мене бузина, маленький кущик. 
Оце всі дерева. Терновка завжди родить, слива, і  оце 
абрикоса, лимонка [груша]. [Які сорти слив у Вашому 
саду?] Називається «казахська». [«Угорку» у вас не роз-
водять?] Немає, он єсть у сусіда. [Ви називаєте сушену 
сливу «чорнослив»?] Я завжди сушу, я покажу скільки 
насушила. Для мене це дешевше. Ну, і вік вже у мене – 
77 років. Оце сама все пересажувала. Виноград повівся. 
Все закрив горіх і не дає рослинам моїм [розростатись].
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
У фундаменти, на углу, кидали гроші. Я не бачила, но 
казали. «Ти кинув мєлочь?»  – «Кинув». А  потім уже 
наймали камєнщика, хто тут у нас були мастєра, кла-
ли. Входини. [Входини у вас робили?] Обов’язково. 
Ну, там першого пітуха пускали або кішку. Звали всіх 
гостей, водку-самогонку гнали самі із буряка, з пше-
ниці, з усього. І угощали, готували, точно так сюрпу 
варили, картоплю. Усе своє, такого – ковбас-сирів – не 
було, шо щас закуски всякі, все таке.

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Золоті Пруди
Записала З. Гудченко 1998 р. у с. Золоті Пруди 

Олександрівського р-ну Донецької обл.  
від Філонової Ганни Михайлівни, 1902 р. н.,  

переїхала з батьками під час голоду 1921 р.  
з м. Токмака Запорізької обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Тут продавав якийсь пан Романько землю, 
а [люди] з Токмаку купляли і сюди переїхали. Багато 
ставків було. Система забудови. Вулиці – це вже пря-
мими зробили (Набережна, Школьна), а це одна була. 
По той бік ставка жили кацапи. Там вони построїлись 
не при мені  – раніше. Тут живуть українці. На Пас-
ку на вулиці, коло двору, ставили качелі днів на три – 
гойдалися. Стовби такі товсті закопували, були доски, 
верьовки. Двоє стають і гойдаються. Хлопці, дівчата 
сходилися, гармошка грала.

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ Хата батька  – із саману, 
вальки качали. Одна хата з одним сволоком і сарай 
при хаті. Криниця. Не дуже їх [колодязів] багато було. 
І в нас був, і в сусідки був. Робили їх такечки, без зру-
бу. Обвалиться – заваляють, новий копають. А зверху 
становлять... дерев’яне. Відро чіпляють. Отак крути-
ли. І в сусідів такий. Вода була глибоченько. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква була одна – здо-
рова, цеглова, з червоної цегли, а друга – біля сторож-
ки – невеличка, [парафіяльна].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
Коли вперше входили у хату, гукали домового: «Домо-
вий, домовий, ходім на нове хазяйство!». Календарна 
та родинна обрядовість. На Хрещеніє воду свячену 
принесуть, в конюшнях посвятять, коров, в колодязі 
воду, в  погребі. Кругом хати обписували крейдою  – 
який ростом сам, щоб таке росло жито. Таку риску 
робили кругом хати на стіні. А в хатах хрести писали. 
Як хату [господар] обводив, в  одній руці  – пиріжок, 
а в другій руці – крейда.

Записала З. Гудченко 1998 р. у с. Золоті Пруди 
Олександрівського р-ну Донецької обл.  

від Кременчуцького Павла Максимовича, 1911 р. н., 
родом з м. Токмак Запорізької обл.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Пів села з Токмака наїхало сюди. 
Земля була хароша. Пан жив. Населяли сюди. Купля-
ли землю. Мій батько купив 41 гектар землі в Очере-
тяному за 3  км. Тоді було лісу, лісу... Ой-ой-ой! Аби 
гроші. Кілометрів 30–40 від нас ліса йдуть. Плануван-

ня. Батько жив добре. Хата при місці, раньше строї-
ли, сарай: налєво – хата, направо – сарай, криша одна. 
У батька хата була під черепицею, а огорожі дерев’яні 
були. А у більшості господарств хати крили очеретом. 
Господарські будівлі. В сараї стояли 4 коней, корова. 
Комору окремо строїли. Вона була земляна, саман, під 
соломою. Клуня була з одним в’їздом. Посередині  – 
стовпи, щоб кріпше було, стіни – дерев’яні. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряків було четверо: один – на цій стороні, а три – отам, 
на Золотих Прудах, Старе село. Мололи муку, дерть – 
все. Стовпи такі товсті і на тім столбу, як на шарнірах, 
було. Як вітер, – узяв за дишло, повернув його, а потім 
закріпив, щоб не хиталося. І меле. Вітряк придєланий 
на хрестовині. Кузня. Кузні робили більше з глини. Со-
лома, глина. Перемісять, саман нароблять. Чотири куз-
ні по селу було. Криті черепицею, соломою. Одне при-
міщення – метра чотири дліною, метра три шириною. 
Наковальня стоїть, інструмент: клєщі, зубило, молоток, 
свердло таке, шо вертіть. Кустарна робота була.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Місце для хати вибирали так: гріли ско-
вороду, становили [у різні місця]. Де під сковородою 
мокріє, там не строїть. Кажуть, буде мокро в хаті.

Записала З. Гудченко 1998 р. у с. Золоті Пруди 
Олександрівського р-ну Донецької обл.  

від Марії Петрівни, 1926 р. н.

ЖИТЛО [Житло розкуркулених селян]. В 1930-му году їх 
[селян-середняків] розкулачили. Корови, коні, моло-
тарка – воно у них усе своє було. Хоч і невелике, а своє. 
Дома хороші, кирпичні стояли. Як ото німецькі коло-
нії построєні. Німецькі колонії виділялися. В них своя 
земля була, вони хазяйнували – шо хотіли, те й роби-
ли. До їх ніхто не касався. От і куркулі так само жили. 
В  їхні будинки з Чернігова понавозили людей. Вони, 
представники влади, не сказали їм, що порозкуркулю-
вали тих людей. Сказали, що ті померли в голодовку.

с. Михайлівка
Записав С. Сіренко 8 липня 2009 р.  

у с. Михайлівка Олександрівського р-ну Донецької обл.  
від Сущенка Анатолія Миколайовича, 1948 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Скільки кімнат у старих хатах 
було?] 2–3. Обізатєльно – сіни. [Веранди прибудовува-
ли?] А веранди – хто хотів, то робив. Фундамент. [Фун-
даменти раніше робили?] Обізатєльно, з битового кам-
ня. Від 20–30 сантиментрів. Я не знаю, звідкіля його [ка-
мінь] привозили. Стіни. [Із чого будували стіни хат?] 
У кого які срєдства були. Обично, тоді більше було са-
манних хат. Ну, то ж саманна – з глини. [Дерев’яні житла 
були?] Вот диривяна стоїть [вказує на власну хату]. [Яка 
хата краща була – з дерева чи із саману?] Та ні та, ні та. 
З самана просідає, розкисає, через 5–10–15 год валіться 
буде. Диривяна – так само. А кирпічна – є кирпічною. 
У кого дєньгі були, то і [із цегли] строїв, а не було, то 
з самана ліпив. Система опалення. [У 1950-х роках ще 
печі були, чи вже плити ставили?] Ну як? Обічно, пєч... 
Обикновена чугунка – пєчка. Печей тут рускіх не було. 
Тут не прийнято було такі печі строїть. Обикновена піч-
ка з чугунними конфорками. Інтер’єр. І збоку лежанка. 
Два чоловіка на ній спали постійно.
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СЛОВ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Долина
Записали М. Бех і В. Іванчишен 5 жовтня 2017 р.  

у с. Долина Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Ганус Галини Олександрівни, 1926 р. н., родом 

із с. В’язова Краснокутського р-ну Харківської обл.

ЖИТЛО Фундамент. [Як вибирали місце для фунда-
менту хати?] Місце ми вибрали, шоб тверденьке було, 
шоб не сіпалось нікуди, шоб рівно стояло. На углі в 
нас хата була. Їздили [під час Другої світової війни] 
танки кругом, канави були такі, в коліно, осінью, така 
грязь була. Ото, як снаряд через село, то знаєм, шо бой 
буде. [Чи клали фундамент під хату?] Фундамент, ямку 
копали там. Обкопували, таке перемісювали, з  со-
ломою тоже. Стіни. Нас німець вигнав. Село спалив 
усе. Ми вернулися  – самі комини були розбомблені. 
Не було нічого живого. В мене ні хати не було, нічого. 
Одна поліцейова хата на все село. Жили в землянці ми. 
Землянки поробили, як тільки повернулись з війни. 
А потом вже хати місили. Сперва землянка була. Ми 
там підкопали, з дерева були такі, клали. Батько вже 
прийшов, помагав. Там накачаєм находок дерев’яних 
і везем додому. Бабі 95  год, сиділа там сліпо, місили 
глину ножечками. [Хто саме місив глину?] Ми з ма-
мою ногами місили. Соломи туди. Бочонком воду 
привозили. Там колодязь був з коритом. Там скотину 
напували. [Як знали, скільки потрібно соломи, води, 
глини?] Знали. Ну, сипали і ногами місили. А тоді ви-
кидали вилами наверх. [Хто саме викидав?] Ми, самі. 
Я  і мама викидали. Батько воював  – не було. Кухня 
стояла по сусідстві, дід жив і баба. Баба вийшла з ону-
ками, а дід остався. Вона як саманова получилась. Ну, 
солома і глина. [Як виготовляли саман?] То саман ро-
били з глини. Місили глину, ящик такий і саман. А ми 
так, на стєнку, раз обійдеш, через день ше раз кладеш. 
11 раз пройшли ми санком тим, і хата в нас получи-
лась. Ми блоки мочили водою, а глини натоптували. 
[Ногами?] Нє, руками натоптували. А тоді отак: всьо 
з водою, мокрі. І  харошо. Постоєш, отак пересунеш, 
ше натоптуєш один. І ото, так обійдеш кругом. [Яким 
чином рівно виставляли стіни?] Стіна ж широка така, 
як ящик. Рівно ставили. Натоптували і пересували 
далі-далі. Через день-другий раз кладем, бо він стуже-
віє там трошки. Уже тверденьке стало. [Чи приходи-
ли люди помагати?] Кажне собі робили хату. Усе село 
спалене було. Ото одна поліцайова хатка. [Чи були 
випадки, коли колективно будували в одного госпо-
даря, а потім в іншого?] Були, люди приходили. І до 
нас приходили. [Як кликали людей допомагати?] Самі 
приходили. Бачуть, шо ми уже начинаєм строїтись, 
і приходять. [Чи Ви ходили комусь допомагати?] І ми 
ходили, помагали. Ой, а чого я тепер без ніг осталась 
[образно говорить].

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Сарай був 
довгий в нас, білий такий. І  кури там були, і  зразу 
кухонька була, потом кури посередині, потом сви-
ням було, свині там лежали. Вікно таке було, виріза-
не вікно – туди навоз викидали. Там построїне було, 
вони [свині] там лягали на сонці, повилазять. А тепер 
нема нічого  – кирпіч, половинки валяюця, та й усе. 
Син розорив сарай, той, шо там живе, в Краснополлі. 
Цілі [цеглини] повибирав, продав, а те лежить, валя-

їця. [Який погріб був?] Ну, такий, драбина стояла у 
нас дома. Такий похідний [погріб] був. А то такий, по 
драбині і туди, і відтіля. [Погріб будували чи копали?] 
Копали. Лопатою яму викопали. А потому стіни були 
цементовані. Цементом помазали. Глина й цемент. Як 
хто, так і білить там. Ми не білили, він так сіренький 
був. [Чи приходив хтось допомагати копати погріб?] 
Самі копали яму. Самі і накидали. Все робили. А тоді 
зверху, земльою накидали трошки. Спочатку накри-
ли таким хмизом. Жилізом, ну, таким-сяким. А  по-
том земльою накидали зверху. [Чи наймали спеціаль-
них майстрів для будування?] Нє. Це ми кажний самі 
робили. 

с. Краснопілля
Записав М. Бех 5 жовтня 2017 р.  

у с. Краснопілля Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Цукурової (Майдан) Анастасії Єпіфанівни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Тут вистрояли ми з матер’ю, вдвох, маненьку 
таку хатечку, маненьку (он її перенесли, поставили 
тамечка, ми тут добавили сараю). [Ось ця хата, що 
цеглою обкладена?] Оце така була хатка маненька в 
нас. Ну, вдвох з матер’ю зліпили як-небудь. [Із  чого 
зводили?] Дерево, коровами, давали таким, шо хати 
струють, давали дерево, помагали. Підвалини. І  ко-
ровами їздили, привезли на підвалини, на вгони, на 
встановку, і  давай, ето, ліпить, плотників найняли. 
[На підвалини яке дерево брали?] Ну, як яке  – тов-
стеньке! Дуб, дуб, дуб! Дуб і на встановку, дуб – кру-
гом, тут тіки дуб. Ясенок, дуб у нас, у лісі, – більш ни-
якого немає. Ото натягали з матер’ю і зробили собі 
хатинку, і отут жили вже. Стіни. [Хати будували 
лише з дерева чи ще й обмазували їх глиною?] Боль-
шинство – з кирпичів строяли. Оце вже після войни, 
як уже замирилась война, большинство з кирпичів 
були хати. Ну, а хто дерев’яну робив [або ж] ліпили 
з глини. Та мало, мабуть, дерев’яних робив. Абрами 
там і Чорнецькі – кирпичні ж [хати], кирпичні. Іва-
нов – дерев’яну робив, обложена, то ж тоже він стро-
явся. [Як клали дерево? Одне на одне?] Планкують – 
планки прибивають, гвоздиками невеликими такими. 
І тоді глину місять, глей із соломою. І ліплять стіни. 
Висохла хата – тоді поновляють її. [Рублені хати були 
у вас?] Ні, не було. [Ми йшли, по дорозі бачили.] Де 
рублина?! А, то хата давня, давня-давня, вже і вой-
ну вона пройшла, простояла. [Після війни почали їх 
планкувати?] Та їх планкували і тоді. Ну, не знаю я 
за це... Та, мабуть, вона і та планкована. [Ні-ні, вона 
рублена. Видно, що рублена.] А як рублена, так шо, не 
планкують?! А вона ж, глина буде отпадать... [До чого 
планки прибивали?] Наіскось, наіскось. [А дерево як 
стояло? Лежало чи його вертикально ставили?] Ну, як 
рублена, так же ж лежить дерево, рублена, і там запи-
люїця на вуглах, і укладаїця воно. А планки ж б’юця 
наіскось. [Прибивали] до цього ж дерева, до рубле-
ного, якшо за рублене стали балакать, – наіскось (тут 
ухвате, там ухвате). А  тутечка щєлі, дірки є  – глина 
заліпляє все. [По-іншому ще будували?] Може хто, 
наверно, дід там, шо з Маринкою жив. Там гараж зро-
блений. Так там просто отакі ті... Ну, і як він робив 
тамечка – я не знаю, шо воно таке. Зроблено так, ті 
кубики такі, і  глиною пообліплюваний. І стояло, ну, 
тріщини має воно – розсунулось, розсипалося. Воно 
нікому не нужне...
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с. Маяки
Записала Л. Орел у грудні 1997 р.  

у с. Маяки Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Хмельової Федори Павлівни, 1925 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Оце в нас [долина]  – Царина називається. 
[Чому так назвали?] Бог його знає. Так там розкопки 
робили – череп’яні горшки [знайшли]. Тут турецька 
земля була, турки жили, і  викопували горшки випа-
лені. Кажуть, що це було козацьке село. Топоніми. [Як 
називається куток села, де Ви живете?] По-вуличному 
у нас Ратуша називається. [Чому така назва?] Отут був 
сєльський совєт, а  раньше казали «ратуша». [Ще які 
кутки є в селі?] Глинище, а тоді – Лощина, Новоселів-
ка. Як колхоз був, там втора бригада була, то назвали 
Втора Москва. Тепер друга вулиця  – Астраханцева. 
Командір був Астраханець во врем’я [Другої світової] 
войни (наступали од Донця), він погиб тут.

с. Никонорівка
Записала З. Гудченко 1997 р.  

у с. Никонорівка Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Ліжунової Т. М., 1921 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як ми строїлися, гроші клали у фундамент – закладали 
фундамент. Тепер, основу як стягають, це обізательно 
могорича становлять тим, що стягають... Лізе один на 
горище, з кожуха вовна, гроші туди і вмащують у Свя-
тий угол, щоб тепла і щаслива була хата. Входини. Ба-
гаті батюшку привозили, щоб освятив подвір’я і хату. 
А  бідні водичкою свяченою покроплять і входять. 
Щоб входить у хату, треба перший стіл внести і щоб 
накритий був, хліб і сіль. Голий стіл ніколи не несуть.

с. Пискунівка
Записала З. Гудченко 1998 р.  

у с. Пискунівка Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Діброви Уляни Петрівни, 1909 р. н.,  
Спигальської Анни Іванівни, 1920 р. н.,  

та Спигальської Ніни Іванівни, 1940 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Оце наша [частина села]  – Середянівка називалась. 
Отам  – Єрок і відціль  – Єрок. То  – Хапківка, а  то  – 
Собачовка. [Чому село називається Піскунівка?] Піс-
кунівка – Піскун якийсь був... Чи курортник?.. Який 
тут курорт? Як тут самі гончарі. [Які місцеві назви є?] 
Це – Малий Байрак, по цю сторону яру. Після війни 
розкопували городи, дак находили там такі дуби мош-
нєйші. Закопаний був великий ком воску. Навєрно, 
там колись були пасіки у людей. Ліса у нас невеликі: 
Широке, Довге. А так поля: Вовче, Попове, Грунське, 
Райгородське. А ще раніше тут проходив Турецький 
вал – туда, до Райгородка. Отут, у нас, є Висока моги-
ла – турки насипали. Там були захоронєнія.

ЖИТЛО Планування. Як хати у нас робились? Оце по-
полам перебивають – це хата «велика» звалась. А оце 
оп’ять пополам – сіни і передня. І сіни здорові. А вже 
[кімната], де топить, вже тіснувата. А ця – «здорова» 
хата. В цю хату двері і в ту хату двері із сіней. Стіни. 
[Більш давні хати із чого зводили?] З дерева, «рублені» 
звались вони. Хата у батьків [Діброви Уляни Петрів-

ни] була рублена, як у кацапів. У 1910 році наше село 
згоріло все. Пацани яєшню пекли, а вітер був, і це все 
згоріло. Так тоді у каждім дворі [спорудили] таке, як 
оце в нас (крейдяне, пиляне) [житло]. Ото так начали 
строїться землянкою. Стеля. Сволочки були, а сволок 
посеред хати був широкий, вимитий гарно. Який ба-
гатий, то хата більша, і два сволоки лежить. Хліб на-
печуть да на сволок положать. Дах. Крили соломою 
або, пізніше, роюзом. Сіяли жито, в’язали околот, ним 
крили. Під залізом була одна хата на село. Інтер’єр. 
Полиця вверх дверей, койка, жердка, цибулі вінки  – 
цілу зиму висить у хаті. [У більш давніх хатах був піл?] 
Це було. От, я не знаю, чого раніше так? Невістку – у 
хаті в передній, помийниця під кроватем... Це тут не-
вістка. А старі – у тій хаті. Оце в мами дід був. Неві-
стка вбира кровать своїм – скатерті, усе своє... А дід 
там спить. А бабуся – на печі. Вона задишкувата була. 
[У хатах малювали?] Та колись-колись. Мама казала, 
ото піч цвітами там... В нас же земляні поли були, так 
у моєї подружки сестри «паркет» робили. Глини різної 
[розведуть] і розквадратують – квадратик такий, ква-
дратик такий. Призьба. Була призьба з стовпчиками з 
двох боків, на призьбі спали. Призьба була широка – 
полностю сядеш.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Через дідів 
двір все село біжить, як лід поламався і пливе. А город 
був насаджений до самої кручі – там латочка була кар-
тошечки. А біжать дивитися: несе йолку, як на Йордані 
були. Дід на цій ділянці жив [на березі р. Сіверський 
Дінець]. Сарай був, «кошара» називалась, де вівці. Ко-
рови, кури держали. Клуня у діда мала стіни крейдяні, 
невисокі, ворота з одного боку. А  отут  – сторопила 
високі. Ото, де сторопила, стовпці посередині стояли. 
Кошелі плетені у діда були. У людей амбарі були для 
зерна. Там зерно, мука – то ж закрома. А в його кошелі 
зроблені: як стіл, лозою заплетене, середина глиною 
мазалась. То [у кошелі] зерно засипали. Вони стояли у 
сінях чи в коморі, як є. [Ви кажете «амбарі». А «комо-
ри» називали?] Комора – це в сінях була. Там робилась 
перегородка, то комора. Таке все виносили туди, шо 
їсти. А амбар – чотирьохстєнний, залізом критий, ру-
блений, на стоянах (камні такі). Галерейка була. Там 
повні закрома: мука, зерно. Сараї були для скотини. 
Тин високий такий. Оце одна стіна, мазана і крита ро-
гозом чи соломою. А то кругаля, до самих воріт, тин – 
плотяний, кізяком ліплений. Худоба серед тої загороди 
ходить, їсть там. А зараз утепляють, худоба мокра все 
вийде утром. А тоді так не утепляли. Я не знаю. Чи ху-
доба не така була... В моїх дідів обох була пасіка. Оце 
в того, шо сто год прожив. «Дуплянка» звалась. Миска 
череп’яна здорова була, накривалась. Помню, як він 
її перевертав, а  там, ото,  – язики меду. Чоловік мій 
держав пасіку, умер, так я годів 20 держала, поки за-
хворіла. Так і перевелось. У нас вже рамочні [вулики] 
були – здорові, длінні. Дуплянок не було. А то люди 
вішали у лузі дуплянки до дубів. Було й таке: в дереві 
дупло, там, ото, носять мед бджоли, зімують, було.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. До війни у селі стояла 
гарна дерев’яна церква  – у  війну згоріла. На Паску 
колиски робили, гойдалки,  – за яйце поколишешся. 
Каруселю до нас возили – на храми. На Івана Богосло-
ва, весною, храм і в жовтні – другий. Кругом церкви 
наставляли лотків, торгували [крамом і солодощами]. 
Школа [поруч] приходська була.
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ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Куз-
ні були, [водяні] млини, вітряки. На [р. Сіверському] 
Дінці мельниці були [з дощаними стінами]. На зіму 
водяний млин прибирали, бо розлив. Водяний млин, 
а казали «байдак». В млинах борошно тільки мололи. 
Круп’яних не було. Міст був. Ходили на ту сторону, 
їздили кіньми. Косили, перевозили, а тоді не стало. На 
горі вітряки стояли два.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Хату як закладали, – гроші клали у вугол і зерно клали. 
Як крокви ставили, так оцю перепоночку платочками 
обв’язували. Як вже побільшала я [Спигальська Анна 
Іванівна, 1920 р. н.], то вже такого не робили.

с. Прелесне
Записала Л. Орел у грудні 1997 р.  

у с. Прелесне Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Дем’ян Лідії Андріївни, 1930 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Відомості про заселення довколишніх сіл]. 
Були козацькі села. І потім села військових службов-
ців. Петро Перший – тут і село Петровське. Служиві 
люди були, приписані до царського двору. Село Хрес-
тище мало якісь інші закони: воно не козацьке, не крі-
пацьке... Тут є Дробишеве – тут вже населяли, Росія 
населяла селян. Тут, по Донцю, болгари орендували 
багато землі, вєнгри орендували, німці. Тут землі дуже 
хороші. Кілометра чотири колонія німецька була. Під 
час революції [1917  р.] предложили: або виїжджати, 
або принімати наше подданство. Хто принімав по-
дданство, ім на Волгі була республіка Поволжжя ні-
мецька. А потом під час [Другої світової] війни їх ще 
дальше, в Казахстан [відправляли].

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Монастир. Слав’яногорський 
[з 2003 р. – Святогірський] – самий ближчий монас-
тир був. Слав’янський монастир мав хозяйственний 
двор. Пасіка здорова, землі багато, ліс. Вікони вони 
писали, майстерня була. Була така овальна печатка 
[на іконах]. Як продавалась з печаткою, значить ікона 
була освячена.

З інформаційної довідки І. Тішиної,  
директорки Музею народної архітектури,  

побуту та дитячої творчості  
в с. Прелесне Слов’янського р-ну Донецької обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Cело Прелес-
не розташоване в мальовничій місцевості Донецького 
краю. Вдалині видніється овіяна легендами гора Кара-
чун. Навколишні степи та дороги топтали коні скіфів, 
печенігів, хозар, половців та козацьких загонів. Зовсім 
недалеко – «Донецька Швейцарія» – Святі гори, Свя-
тогірський монастир – край, відомий історичними по-
діями та курортами, який з давніх часів приваблював 
в ці місця письменників, художників та багато про-
стого люду. В селі зберігається пам’ятник садово-пар-
кової архітектури ХІХ ст. – маєток та парк поміщика 
О.  Ф.  Бантиша. На подвір’ї  – 300-річні дуби, тополі. 
Під віковими деревами  – будинок-флігель, в  якому 
жив відомий письменник Г.  П.  Данилевський, автор 
багатьох історичних романів. Поруч з парком протікає 
р. Сухий Торець. Річка, озеро, поле, листяний і хвой-
ний ліс представляють унікальний куточок природи. 

[Відомості про діяльність музею]. Музей народної ар-
хітектури, побуту та дитячої творчості в с. Прелесне 
Слов’янського району Донецької області  – єдиний в 
східному регіоні України. Створення музею розпоча-
лося у 80-х роках ХХ ст. В ці роки значно виріс інтерес 
до народної культури, а також прагнення зберегти на-
ціональну самобутність. Саме такою благородною ме-
тою керувався Олександр Іванович Шевченко (1926–
2010)  – краєзнавець, художник, організатор дитячої 
художньої студії «Синій птах» (1973–1988) у селі. Під 
його керівництвом діти не тільки вчилися малювати, 
а й знайомилися з історією нашого краю, з народним 
мистецтвом. Разом з групою ентузіастів і учнями він 
здійснював краєзнавчо-етнографічні експедиції по на-
вколишнім селам, під час яких були виявлені пам’ятки 
народної культури та зібрані предмети матеріальної 
культури, народні пісні, казки. Проводили в студії зу-
стрічі із старожилами села. Потім свої враження пе-
реносили за допомогою фарби на папір і робили ви-
ставку малюнків. Комплекс просто неба складається з 
пам’яток народного будівництва: хати, комори, кузні, 
вітряка. Об’єкти, які були звезені з навколишніх сіл 
Сидорове, Бригадирівка, відреставровані і музеєфі-
ковані. Колекція музею нараховує більше двох тисяч 
музейних предметів. Вона поповнюється і сьогодні. 
До складу комплексу також входять зали, де експону-
ються зразки народної творчості та побуту населення 
Слобідської України: вишивки, народні картини, одяг, 
меблі, музичні інструменти, вироби гончарів, різьбя-
рів. Тут також представлені малюнки дитячої народної 
студії «Синій птах» та їх ровесників з Америки, Німеч-
чини, Болгарії, Чехії, якими вони обмінювалися. Робо-
ти учнів експонувалися в багатьох містах України і на 
міжнародних виставках дитячої творчості, вони від-
значені медалями, дипломами і преміями. В 1975 році 
студії було присвоєно звання «Народної». З 2009 року, 
продовжуючи справу О. І. Шевченка, відновив роботу 
гурток дитячої творчості «Синій птах» за програмою 
«Українське народне декоративно-ужиткове мисте-
цтво», розробленою за сприяння Донецького обласно-
го центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. 
Діти мають можливість своїми руками створити ви-
твір технікою килимової вишивки, освоїти різні види 
народного мистецтва: писанкарство, лялькарство, ке-
рамічну іграшку. В музеї до 90-річчя з дня народження 
О. І. Шевченка відкрито світлицю, в якій експонують-
ся живописні твори, а також матеріали, що розповіда-
ють про його життєвий та творчий шлях. У 1992 році 
музей одержав статус державного, став філією Доне-
цького обласного художнього музею. Щорічно му-
зей приймає близько чотирьох тисяч відвідувачів з 
різних куточків України, бувають гості із-за кордону. 
Екскурсантам надається комплексна програма відвід-
ування музею, а саме: поєднання оглядової екскурсії з 
майстер-класом із виготовлення традиційних україн-
ських ляльок-мотанок, писанок, набивних картин. На 
базі закладу проводяться народні (Миколая, Різдво, 
Стрітення тощо) і музейні свята, зокрема щорічний 
обласний фольклорний конкурс народних колективів 
«Весняне намисто».

ЖИТЛО Інтер’єр. В  експозиції  – побілена хата кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. з дахом, вкритим очеретом. 
Центральне місце в хаті займає вибілена і розмальо-
вана за мотивами настінних розписів народних май-
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стринь піч. Поруч з піччю – мисник з керамічним по-
судом, а під вікном – великий стіл, за яким збиралася 
вся сім’я. Дерев’яне ліжко застелене смугастим ліж-
ником, з-під якого видніється вишитий білий підзор, 
оздоблений ажурним вирізуванням. Під вікнами  – 
ткацький верстат, мальована і різьблена скрині, при-
значені для зберігання посагу нареченої. У  Святому 
куті – ікони, прикрашені вишитими рушниками з чер-
воно-чорною вишивкою. Інтер’єр прикрашають дух-
мяні трави, що розміщені на долівці і під сволоком.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Рівень до-
статку господаря підкреслювала споруджена непо-
далік від хати комора, в  якій зберігали запас зерна, 
сільськогосподарський реманент та речі вжитку. Ко-
мора кінця ХІХ ст. зібрана з товстих дубових брусів, 
ретельно припасованих один до одного, з  підлогою 
і піддашком, що опирається на чотири стовпчики. 
В експозиції – знаряддя праці, столярні інструменти 
(свердла, пилки, стамески, рубанки, фуганки), вироби 
майстрів по дереву (сани, лавки, діжі, ярма), пристрої 
для прядіння і ткацтва.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. Ця 
зрубна, початку ХХ ст., однокамерна споруда обладна-
на знаряддями праці та набором ковальських інстру-
ментів. Через широко розчинені двері видно горно і 
кувадло з маленькими і великим молотами, казан з 
водою для гартування металевих виробів. На дошках, 
прикріплених до стіни,  – лещата, пробійники, об-
жимники, зубила, обценьки. Млин. На подвір’ї музею 
стоїть двоповерховий вітряк, якому майже 200 років. 
Корпус чотирьохкутний з піддашками, рублений із 
дуба. Тримається на стільці з двома великими колода-
ми, на яких повертається за вітром всім корпусом. На 
вітряках мололи зерно на борошно. Під тиском вітру 
оберталися крила, закріплені на дубовому валу і при-
водили в дію велике дерев’яне колесо і шків, з’єднаний 
з кам’яними жорнами. У вітряку розташовано експо-
зицію землеробських знарядь праці того часу. На пер-
шому поверсі – плуг, борона, обгортач (для обробітку 
ґрунту). Це досить громіздкі знаряддя і для роботи з 
ними запрягали три–чотири пари волів. На другому – 
знаряддя для збирання врожаю, його обмолоту та пе-
реробки: серп, коса, ціп, вила, граблі, гармаш. В руч-
них та ножних ступах товкли крупи для домашнього 
вжитку.

Записала Л. Боса 1, 7 травня 2020 р. 
 від Світличної (Ковтун) Валентини Пантелеївни, 

1947 р. н., проживає в с. Прелесне Слов’янського р-ну 
Донецької обл., родом із с. Майдан  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  

Дистанційне інтерв’ю

ЖИТЛО Фундамент. Фундамент під дерев’яною і кир-
пичною хатами одинаково, одинаково робили. Тільки 
на дерев’яну нижчий робили. Там на три кірпічини 
зроблять. Раньше, ще раньше-раньше було тaке ка-
міння здорове, може, де Ви бачили його... От, оце ро-
били із камня. Потом же ж, не знаю, його немає, чи 
чого, стали робить із кирпича, обнаковенного кирпи-
ча. Хоч шлакоблочна, хоть полублочна, хоч кирпична, 
хоч кирпично-саманомва [хата], всьо равно з кирпича 
робили. [Як фундамент закладали?] У рівчаки залива-
ли бут. Сначала бут заливається. Потом з кірпіча ви-

кладається фундамент [цоколь над поверхнею землі]. 
Ну, це як дерев’яна хата, – неділі дві в літнє время воно 
ж вистоїться. У  мазанках хундаменти не заливали. 
Ставили обаполи. Мазанки – теплі вони були. Стіни. 
До пана Бантиша перед тим, як попасти на роботу 
[у маєток у с. Прелесне], в село наше переходили, так 
начали тут усі мазанки строїть. Прийшли ж  – гола 
земля, ніде нічого немає. Де людям жить? Начали ці 
мазанки строїть [у  сусідньому с.  Майдан, що також 
був у володіннях Бантиша]. Ну, а  тоді ж на Майдані 
строїли, і кругом в усих селах, в основном, були ма-
занки. Та в усих були одні мазанки. [У всіх однакові 
були хати?] Всі були одинакові, тільки в кого більші, 
в  кого менші. А  потом же, конєшно, стали багатші. 
З дерева появилися [хати]. Ну, а мазанки були щє-щє-
щє... Я помню, з [19]48-го і в нас була мазанка. Це коли 
вони робилися.., я не знаю, в яких годах. [Розкажіть 
про будівництво стін хати після закладення фунда-
менту]. Тоді ставляють стовпи і роблять, ну, як кон 
[коли дерев’яна хата], а  як кирпична  – викладають 
зразу стєни. [Дерево з місцевих лісів брали чи приво-
зили?] Нє-нє, дерево в нас було аж із Михайловки, да-
леко. Тоже возили. [Розкажіть про дерев’яні хати. Це 
Ваш дідусь їх робив?] Да-да-да. Контур виставляє, 
стовпи сначала. На чотирьох вуглах, по боках. Коли 
виставили ці стовпи, вони укругову должни обшить 
рейками ж, шоб держалося ж все. Поняли як? Во! 
А тоді ж ділять – дві комнати. А тоді три робили, а тоді 
й чотирі... А тоді роблять, ділять на чотири і з середи-
ни опять же роблять стовпи, обшивають рейками з 
той сторони [і] з той сторони. А тоді обмазують. І так 
же само контур, як виставляють. Виставили – рейка-
ми обшили, планцювали і обмазують. Дядько мій ро-
бив між цими рейками обаполи, такі пусті кладуть, 
з лісу возили. А тоді планцують, шоб можна було об-
мазать. І з цій сторони, і з цій сторони. Ну, як – мазали 
кізяком і глина, й пісок. Мажемо ото. Стіни білили всі, 
ну, білили, обязатєльно. [У дерев’яних хатах стіни та-
кож білили?] Да, і в дерев’яних, в усих хамтах білили. 
[На зовнішніх стінах робили віконниці?] Ставні – Гос-
поді, хто їх робив до отих віконець. Нє. У кого були 
дерев’яні хати, то ті ставні робили. У  мазанках  – ні. 
[Як робили стіни хат-мазанок?] Мазанки «заплітали» 
очеретом, лозою. Потім вмазували. Їх же робили, уво-
дили дужчє в землю. Поняли? Щоб тепліші були. 
Зверху небагато ставили цих стєн. Більше вони врива-
лися в землю. Ну, це ще перві-перві. [Землянками їх 
називали?] Ну, казали. А як же, їх інакше і не назвеш – 
землянка, або мазанка. [Толоку робили?] Аякже ж. 
Навозили глини. Замісювали кіньми. Кликали людей. 
Гукали, ходили. У суботу – місили, а в неділю – роби-
ли. Угощали. Тоді часто строїлися. У нас, колись у селі, 
одночасно було три хати строїлися, і люди кругом по-
приходили. Перший раз мазали – кінський кізяк до-
бавляли і місили, а тоді поновляли під дощечку. Коли 
поновка висихає  – потім ізвєстю. Потім два рази 
крейдою. Я казала, люди сходилися з села, обмазува-
ли, воно висихало. А потім вже білили, ізвістю білили, 
а потом уже крейдою. [Тут для побілки крейду вико-
ристовують?] Аякже. У  Черкаську [у  смт  Черкаське 
Слов’янського  р-ну видобувають крейду]. Там же 
крейдяний завод і крейдяні гори. І  ото там довбали 
куски крейди. І викладали, ну, хто шо викладав, кому 
шо хотілось у дворі. [Хати з крейди будували?] Нє-нє, 
хати не робили. В кого було чим возить ту крейду, – 
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возиком возили з цієї Черкаси. А  Черкаське  – це не 
блигом світу, а кілометрів сімнадцять, ето точно. Ну, 
«не блигом світа» – не близько, а далеко. Ну, єслі в кол-
хозі давали парку – їздили паркою, кіньми привозили. 
А є люди, з возиками возили. Як поїде з утра, – і при-
їде вже по темному. Шо в той возик, багато накладеш? 
Ні. А возили ж, бо нада було возить. [Крейда – це був 
хороший матеріал для будівництва?] Хароший, харо-
ший. [Купували його?] Та нє, там гори крейдяні, люди 
самі довбали, рили. [Тепер також вручну видобува-
ють?] Зараз же ж зробили завод. І там уже спеціальні 
трактора работають – мєханізація повним ходом. Не 
те, шо раньше було. [Поблизу є крейда?] Нє-нє-нє, 
коло нас нема. Пісок недалеко – в Привольному. Ка-
рьєр був пісчаний. Возили кругом, по всих городах, на 
стройки йшло. Но його закрили. Там обнаружили ра-
діацію. [Пісок для будівництва привозили?] Да-да-да, 
всі строїлися, всі відтіля пісок возили. Стеля. [Як ро-
били стелю, горище?] А горіщє ж тоже – воно поплан-
коване, вальки з такої самої, як і обмазували зсереди-
ни. Укріпляли сначала верхні [простори] на горіщі, 
а потом підмазували потолок. Ставали й підмазували. 
Дах. [Який дах був?] Сначала кришу робили – чере-
пична. Може, помните, така черепиця кладеться не-
величка. А тоді ж ото пішло – залізна. Желізо, невели-
кі листи. Желізо можна було у заводі виписати, у сіль-
по купить. Ну, а тоді вже шифером клали. Соломою, 
очеретом укривали [мазанки]. Він [майстер-поши-
вайло] помагав, як приглашали. Він помагав же – по-
казував же, як надо правільно той очерет [до даху 
прикріплювати]. Його ж нада з цій сторони... А потом 
же очерет в’язали пучками, його омден коло омдного 
ставили між рейками. А тоді ж уліпляли глиною, шоб 
тепліші були мазанки. [У дерев’яних будинках також 
очеретяний дах робили?] Нє-нє-нє-нє, в  дерев’яних 
робили черепичну, а потім залізну [покрівлю]. Плану-
вання. [Яким було планування тих старих хат-
мазанок?] Ну, було ж  – у  нас дві комнати робили. 
В основном, дві комнати. Це зала була і кухня. Сіньця 
і кладовачка. У мазанці, ото ж, поросят зимою держа-
ли, оце ж в хатині. Там бодню ставили, ну, тут у первій 
[кімнаті] зразу, знадвору. А тоді виносили були. І ви-
носили, як ото уже воно постояло, у  банки його за-
кривали. З бодні брали, різали й їли. На роботу брали. 
Хто – більші, хто – менші. В кого сім’я здорова... От, 
у нас було шесть чоловік людей, і мама, папаша були – 
восємь чоловік. Нам надо було більшу ж робить ма-
занку. Сначала цей дід Іван тоже нам помагав, сначала 
була мазанка, а потім, як батько у заводі, а мама вмер-
ла, тоді вже нам завод построїв кирпичну хату. Сис-
тема опалення. [У  цій мазанці піч була?] У  нас не 
було пічі, а нєкоториє робили пєчі. В нас була обна-
ковенна плитка с коммином і лежаночка. Інтер’єр. 
[Яка підлога була?] Долівка. Як літом – травою [засте-
лимо] ото. Пахне трава! На луках накосимо, постели-
мо, так харашо... А  зімою сіно клали, шоб тепліше 
було. Ну, а тоді вже, як начали краще жити, тоді вже 
застилали дорожками. [Що на стінах було?] На стінах 
обично фотографії в рамочках вішали, вишивки – хто 
шо вишивав. Хто умів рисувать – картінки такі розві-
шували, рушнички. Хто вишивав рушнички. [На пе-
чах або на лежанках малювали?] Нічого, ніде я не ба-
чила, шоб малювали. Нє. [Чи розміщували в мазанці 
мисник, лавки?] Ой, ну, шо там тоді було! Шо тоді 
було! Було лавки, на лавках спали. Шо тоді були кро-

ваті, чи шо? Де вони були? Сіна настелемо, шестеро 
нас було. Спали в залі, наставлять, сіна наслали, ку-
файки покидали, шинельку, ну, то й були одіяльця 
такі, ото, байкові. Я не знаю, де їх брали, в нас були 
одіяла байкові. Конєшно, курей держали  – подушки 
робили з курячого пір’я. [Піл не робили?] Кого-кого? 
[Дерев’яний піл у кутку для спання?] Ну, як... Стіл у 
нас був, ми їли за столом. [Не стіл, а піл]. В нас не було, 
в нас не було. Може, в кого й був – не знаю. [Може, 
скриня якась була?] Сундуки. У сундуках була одежа. 
[У  всіх хатах ікони були, Святий кут прикрашали?] 
Обізатєльно, обізатєльно. В нас мазанка – були ікони, 
тоді ж перейшли ж ми, як построїли кирпичну хату, 
і ікони перенесли. Чотири комнати в нас було, в кож-
ній комнаті в нас була ікона, Святий вугол. У хаті три 
Святих угла  – де сонце сходе, де стає посередині, де 
заходе. Желатєльно, де сходе сонце, [у тому куті] ві-
шати ікону. [Освітлювалася хата вікнами?] Віконця 
повпиналися. Не видно було, зайдеш у хату. Як ото, як 
сонце, то було видно. А як зімою пасмурні дні – при 
лампі уроки ми вчили. Так, ой, це було страхіття... 
Призьба. [Зовні хати була призьба?] У мазанках, в усіх 
хамтах, були призьби. Призьби підвищені були. [Ши-
рокі?] Та можна сідать було. Сідаєм на той призьбі. 
Сидимо, ото сояшники вибиваємо, кукурузу лузаємо. 
[Галерейки на стовпчиках біля хати були?] В нас галє-
рея була, вже як кирпичну хату зробили. А в мазанках 
не було ніяких галерей. Тіки дві комнати і всьо. Тільки 
у кого більша, у кого менша мазанка. Менша сім’я – 
робили меншу, більша...

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що було по-
будовано у дворі біля хати-мазанки?] Шо було  – са-
райчик був для курей. В нас кури були. Тоді коза була. 
Було приліплене до того сарайчика таке [приміщен-
ня], шо зайдеш, козу заведеш і рачки лізеш, таке низе-
сеньке було. Окремо робили сарайчики, притуляли й 
до хати. Саж – де поросята. Для овець робили загоро-
ди. Під накриттьом вони були, коли лупилися. А тоді 
вже бігали в загороді, їм же не страшно вже нічого. 
А погріб який був – яма викопана, обнаковенна яма, 
драбину поставлять, а зверху укривали або очеретом, 
або соломою, або тугою, шоб зімою не померзло. Ну, 
шо тоді в погрібі було: картошка була, буряк, капус-
та, морква, ще огурці були в бочках і помідори. І всьо. 
Бульше не було нічого. Уже пізніше стали варення ва-
рить, бо вже тоді почалося таке. Стали робить поход-
нім погрєба, викладать їх з кирпича, но в нас був вило-
жений погріб, теплий був і хароший. Зімою – теплий, 
літом – холодний. Погріба робили з крейди. [Що ще з 
крейди робили?] Для курей курятники робили. Тоді 
курямтники були зімою теплі, харощі. Огорожа. [Ого-
рожа яка була біля мазанки?] Ой, Боже, сначала було 
проволокою кругом, стовпчики і проволокою обтяг-
нуто. Із лози заплітали заборчики. А тоді вже почали з 
того, із лісу такі, ото, палки сухі вирубували – зробили 
такий заборчик. Ну, а вже, конєшно, у сімідесятих го-
дах зробили шиферний забор.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Була церква в центрі. На 
Майдані була церква. Була церква, но церкву ту [Дру-
га світова] война розбила. Тут, у Прєлєстном, Бантиш 
строївся – тут її [церкву] спалили, а там, у Майдані, 
война розбила. [Коли спалили церкву у Прелесному?] 
Спалили, щас я Вам скажу. Вона проіснувала недов-
го. Чого спалили – я не знаю. [Це ще до війни було?] 
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До війни. Строїв церкву пан Бантиш в своєму маєтку. 
А зараз ми хрест на тому місці поставили. І положили 
плити, коли хоронили пана Бантиша. А його ж захор-
нили на цьом подвір’ї, де він жив. І положили плити. 
З вирубленими такими словами, значить: ну, год коли 
він родився, коли умер, і фамилія його. Значить ім’я, 
отчєство і «Бантиш».

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ У  нас [у  с.  Прелесне] магази-
нів було сначала два в селі, а  зараз уже четирі. Там 
[у  с.  Майдан] один магазін був на все село, була чє-
тирі класи школа  – первий-четвертий клас. І всьо. 
Більше нічого. Потім діти ходили з Майдана сюда в 
школу. А потом же стали возить, уже в послєднє вре-
мя. А то пішки ходили. Ну, шо в нас – школа, колхозу 
немає. Школа, дєтский садік, магазіни. І ото [у с. Пре-
лесне] музей. Скіки там людей робе. Дев’ять класів, 
було одинадцять, тепер девять зробили. Колічєство 
дітей мало ж. [У с. Майдан] було чоловік багато. Десь, 
я  Вам скажу, було п’ятсот сорок чи п’ятсот двадцять 
дворів. А зараз люди повимирали, хати порозбирали. 
Там, єслі єсть дворів двісті, то й харашо. І в Прєлєст-
ном таке саме. Криниця. [Колодязі де розміщували?] 
У нас були на вулиці, вони і щас є. [У дворах будува-
ли колодязі?] У дворах уже пізніше почали будувать. 
[Спочатку на вулицях були?] Да, на вулицях. На все 
село було три колодязі. І ото тягали воду, кому ближчє, 
з якого колодязя. А потом стали колодязі робить, но 
вода була в усих колодязях разна. Понімаєте, от, буває, 
постоє вода і  робиться, як марганець  – розова. Чого 
вона – хто його знає? Ну, брали, возили на аналізи. Вже 
пізніше, канєшно. Били або копали колодязі в другом 
місці. У другом місці, буває, шо сольона [вода]. От ми, 
напрімєр, у  трьох містах копали колодязі. Через шо: 
в одном колодязі була гірка вода, у другом була сольо-
на, як ропа, невозможно було ні пить, нікуди її. А вже 
третій колодязь – попали на харошу воду. «Макаритин 
колодязь» – там дуже хороша вода. «Мамрфина кри-
ниця» була на Майдані. Та зараз вона єсть. Ви знаєте, 
там такі родники були! Я от Вам розкажу за неї. Зна-
чіть, викопали, от, Майдан – воно тоже так йде село. 
Хати начинаються з підвищення, нижче йдуть. І от там 
викопали криницю. Там така вода була вкусна – били 
родники, страшне! І от, один год не було дощів літом, 
засохла і всьо. І  люди начали просить коло криниці, 
просить Бога: «Господи, ну, пошли дощу, криниці по-
замуювалися». І  люди начали просить: «Господи, ну, 
пусти, хай пройде дощ, [бо] голодовка буде». І шо Ви 
думаєте, як пішов такий дощ, такий дощ пішов, шо за-
лило всі луки. І сюди – до хат, до людей – добралося. І з 
цієї криниці текли родники, начали бить, не могли їх 
остановить нічим. В общєм, ну, це тоже розказували, 
я ще на Майдані жила. Там бабушка стара була, роз-
казувала, казала, шо ой, таке було! А тоді ж, як начали 
люди знову молиться: «Господи, останови дощ, оста-
нови воду». Уже боялися, шо вода піде в хамти, і їхні 
хати позатоплює, і все на світі. Ну, одмолили. Дощ пре-
кратився. Ну, а  тоді ж ото вода стала входить у зем-
лю, в землю, в землю. На луках – там тоже поменшало 
води. І до-о-овго була повна криниця води. Потом ста-
ла спадать, спадать... А «Марфина криниця» – навпро-
ти жила тьотка, і навпроти неї викопали криницю. Ну, 
і рішили: «Ну, як ми назвем, ну, як ми назвем? Та да-
вайте – раз коло Марфи, назвем “Марфина криниця”». 
Ну, й назвали «Марфина криниця».

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ У пана Бан-
тиша була олійниця, був млин  – було все. Це у При-
лесному. Ну, а потом же, коли його не стало, я кажу, 
зробили дом отдиха. [У  вашому музеї поставили 
млин, він із цієї місцевості?] Нє-нє, не місцевий, його 
звідкілясь привезли. [У с. Майдан був млин?] Нє-нє, 
на Майдані не було.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як Ваш дід вибирав місце на садибі 
для зведення хати?] Дід вибирав, щоб хата була світ-
ла. Щоб вікна зі сходу до самого заходу. А глуха сті-
на, щоб там, де сонце ні сходе, ні заходе. Закладини. 
Обізатєльно умазували мєлочь, укладали у вугли хати. 
Примєта така була: якщо в хату умазать мєлочь, то й 
будуть гроші. Входини. [Коли вже збудовано хату, 
входини роблять?] Коли будують хату і  переходять 
у новум хату,  – сім’я ж преходить. Переходить надо 
в хороші дні – субота, середа. Не на повному місяці. 
І не в празник. Перве-наперве, заносять кота. Занесли 
кота, да. Далі йдуть із хлібиною хліба, ложать хліб на 
стіл, вішають іконку. І  приглашають домового: «До-
мовий, домовий, іди зі мною». І  домовий переходе у 
хату. Вірять і зараз. Він невідимий. Казала свекруха, 
що коли будемо від неї переселятися, щоб не брали 
їхнього домового. Казала: «В  тебе буде свій, а  нашо-
го не забирай». То я з флігеля забирала, де ми жили. 
Бачити – я не бачила. Але всі так роблять. Якщо йому 
не нравиться, він буде торохтіть чимсь. Єслі людина 
заболіла і не піде на поправку,  – він буде сообщать. 
Кіт должен буть. Він хазяїн у хаті. Собака  – у  дворі 
хазяїн. Ну, строїли, жили сначала в манюній [хатині]. 
А хто жив у манюнькій на том кінці села – в центрі 
построяв. І переходили сюда. А тоді ж приглашали все 
село на гульбищє. [Які страви готували на новосілля?] 
Ну, раньше, ще раньше, шо тоді готовили: суп свари-
ли, вареники, кампот. Оце таке і бабушка мені казала. 
Оце такі входини були. Ну, а вже пізніше стали гука-
ти – родичів гукали. [Тепер також роблять входини?] 
А зараз не строють, тільки розоряють. Календарна та 
родинна обрядовість. Коли родиться дитина, клали її 
на якійсь підстилці головкою до ікон, а ножками – до 
дверей. Там нада знати ще якісь слова. У вікно не мож-
на дивитися, коли похорон, і  коли дитина родиться. 
Казали, на комині все висвічується, що жде людину. 
От, в одної [жінки], коли перший хлопчик родився, на 
комині побачила річку. Тоді син утопився, як виріс... 
То казали, що не нада дивитися. Перетягують дитину 
через вікно, коли перебирають кума чи куму. Я даже 
бачила. Ми перетягували Серьожку з кумою. Ростом 
був хлопчик маненький. І  він, знаєте, підріс. А  нам 
сказали старші, і ми стали таке робить. Народні уяв-
лення. [Чи чіпляли якісь обереги, щоб хата щасливою 
була?] Прибивали підкови.

ПАНСЬКА САДИБА [Інформація про колишній маєток 
землевласника Василя Васильовича Бантиша (1740–
1812), родича молдавського господаря Кантемира. 
Бантиша у XVIII  ст. було винагороджено за походи 
на Азов родючими землями на Слобожанщині]. Він 
просив, щоб не руйнували [маєток після жовтневого 
перевороту 1917  р.], щоб осталася пам’ять його. Ну, 
вона й осталася пам’ять. Тут красиво, тут природа 
яка! Він насадив там парк. Садовник у нього був та-
кий [вправний], таких понасажував цвітів! І  досі ці 
цвіти. Одна сторона парку у Прелесному, друга – аж 
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на [село] Майдан парк ішов. Звідусіль люди йшли до 
нього. Рідко, шоб такий добрий пан був. Він же желєз-
ну дорогу проклав. Станція є Бандишева. У Прелесно-
му [у його маєтку] став дом отдиха. З’їзжалися з усіх 
городів, тоді Совєтський Союз був, усі їздили сюди 
отдихать. А потом – чогось, не знаю я, чого, шо одмі-
нили й стали лагєря тут. Дітей, ото, брали на літо, ото 
три місяці – тут три заєзди було. Ну, тоже було ухоже-
но все, все було до діла зроблене. Басейн серед двору, 
діти купалися. Всiгда комарів тровили, бо в саду, зна-
єте, сиро, всігда ж комарі літом. Но їх тровили, і ніхто 
не страдав од їх. А зараз літають хмарами, не знаєш, де 
діться од них. [Скільки людей працювало в маєтку?] 
Колічєство я не могу сказать, бо вона й сама не знала 
чи не помнила – їй сто год було [бабусі, що розпові-
дала про маєток]. Вона працювала, її батьки працю-
вали там, у його. Вона тоже тоді три класи кончила і 
пішла з ж ними помагать, вродє. А потом збільшала, 
збільшала, стала вже там робить і робила, довго вона 
робила. Поки він жив, – поки вона і робила. [Чим саме 
вона займалася?] Вона була поварьом. Вона хліб пекла 
їм, варила борщі. Ну, вона, як розказувала, вобщє, да, 
вона готовила вкусно на те врем’я. Казала: «Борщу та-
кого ніхто не зваре, як я». І Бантиш всігда, як до його 
приїзджали гості, він усігда заставляв їй хліба напек-
ти, харошого борщу наварить, вареники вона варила 
с картошкой, с капустою, із сиром. Вона казала: «Я не 
вміла маненькі, а я такий, шо як узяв два вареники, – 
сів і наївся». А люди дуже довольні були. Він людей не 
обіжав, він людям платив завчасно. І даже люди, коли 
просили в його допомоги, то він – він і пшеницю да-
вав, і молов. У його млин був – молов людям на муку. 
Була олійниця – били олію. В його були кури, були гу-
сята, були свині. Було таке, шо коли празник який, він 
різав свиню і своїм робочим – оті, шо при дворі ро-
били [роздавав]. Ті, шо в полі, – ті ні, їсти він не мог, 
канєшно, дать, а  ті, шо при дворі,  – він всігда давав 
свинину, він всігда давав сало, м’ясо. Люди були дуже 
довольні. І старалися попасти до його сюди, у подвір’я. 
Там же і комнати були, і за кіньми доглядали, корови в 
його були. В його хазяйство велике було. І птиця була. 
Жили вони дружно. Вона каже: «Я ніколи не чула, шоб 
вони скандалили, шоб вони протіворєчили друг дру-
гу. Усе в їх, якось, було в лад. Батько сказав, шо треба 
отак і отак, значіть, то був для їх закон. Вони всі слу-
хали його. Все, шо він сказав, вони виполняли. І ка-
нєшно, шо робить, каже: “Я скажу, шо вони не робили, 
потому шо у їх же були найняті люди – все робили”». 
Ну, а так нічого такого вона не розказувала. [Бантиш 
постійно там жив чи лише навідувався?] Постійно, 
да. Три сім’ї їх було: сначала одна була, а потом бра-
ти ж приїзджали, він їм тоже побудував будівли – уже 
із кирпича, уже хароші. І  вони, ото, жили всі на цій 
території. [Перший будинок із чого був збудований?] 
Перва хата – із дерева, а потом обложили кирпичом. 
[Скільки кімнат було в будинках?] Багато. Багато було 
кімнат. От представте, як дом отдиха, заїзджаєм по 
путьовках, так? Нада було розмістить. Багато їх, там 
і кімнати. А як лагірь – діти приїзжали. Їдуть і їдуть 
автобуси – усі поміщалися, усім міста хватало. [На по-
чатку 1990-х років що трапилося із цими будинками?] 
Ніхто нiчого не знає, не стало лагєря. Як, ото, Чор-
нобиль, ото, зірвався, – і не стали дітей сюди [везти]. 
Воно, вродє, і далеко, но не стали дітей сюди, в лагєрь, 
одправлять. І так воно запустіло, запустіло... І шо тіки 

не придумували – буде і дом прєстарєлих, і опять дом-
отдих. Но ніякий хазяїн не взяв, не найшовся такий 
хазяїн, шоб узяв та й вложив гроші – ну, не найшлося 
нікого такого. [Що тепер там?] Зараз воно, канєшно... 
От представте собі, криша потекла – там я була в се-
редині помєщєнія. Дрова в сараї. Дерева... Їм більше, 
чім по сто год, вони ж трухлі  – падають. Гілки там, 
вєтки. Так я була в помєщєніі – в общєм, ну, шо? Кри-
ша, потолок там прогнивав, прогнивав – упав в одном 
зданії. Ну, уже нема того, шо було, як діти були з лагє-
ря. Еслі б узялась якась така людина нормальна, шоб 
построїла, все там возобновила, воно б, конєшно, було 
друге діло. Но ніхто не взявся. Це засновника, а діти ж 
його за кордон виїхали. Діти всі повиїжджали. Вони, 
чось, не захотіли у селі. [Ніхто з його нащадків не при-
їздив у маєток?] Ви знаєте, шо казала мені бабушка, 
шо довго вони спілкувалися тут із жителями тими, 
шо в них робили, з їхніми дітьми спілкувалися. Ну, як 
спілкувалися? Тоді ж телефонів не було – писали пісь-
ма. А приїзжать – не приїзжали. [Куди вони виїхали?] 
Не знаю, вона не казала. Вона ж була у возрасті, забу-
вається, все одно розказувала такого, за його харошо-
го мнєнія – був харошим паном.

с. Тетянівка
Записала Н. Стішова 30 червня 2003 р.  

у с. Тетянівка Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Лазаренко Катерини, 1906 р. н.

ЖИТЛО Планування. Хата мала [такі кімнати]: сіни, 
кладовка, «хатина» і «хата». Інтер’єр. Кладовка  – де 
стояли продукти. У «хатинці» була плита, піч – у «хаті», 
де всі ми були. Спали ми на долівці, на смужках (пря-
ли їх). А  на кроваті спали батько та мати. Меньші 
діти – на печі. Бабушка та дедушка жили отдельно. 

с. Хрестище
Записала Л. Орел у грудні 1997 р.  

у с. Хрестище Слов’янського р-ну Донецької обл.  
від Шостака Івана Федоровича, 1909 р. н.,  

та Шостак Мотрі Іванівни, 1915 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які хутори до вашого села належали?] Поляхи, Шара-
бани, Коломийці. Сад тільки остався. До [Другої сві-
тової] войни їх начали розганять.

ЖИТЛО Стіни. [Пам’ятаєте, які хати в селі раніше 
були?] Хати були дерев’яні, здорові хати були. [З яко-
го дерева будували?] З  дуба. [Із  кругляка?] Як попо-
лам. Отак розпилювали і хати [з брусів] такі робили. 
Стеля. Сволочки були. Отак [поздовжній] сволок, 
а отак – сволочки. Сволок посередині кладеться. [Сво-
лок був різьблений?] Ні, цього не вміли робить. Дах. 
Хати були під соломою, криті парками. І м’ятою [со-
ломою] крили. Обв’яжуть парками, а верх – роблять 
гребінь. [Очеретом крили?] Було, було. Інтер’єр. То 
миті [стіни] всередині. [Усередині стіни розмальовані 
були?] Це не тут. [Дерев’яна підлога була?] Не було. На 
Тройцю травою [долівку] сипали.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як у вас на-
зивають простір двору?] Подвір’я. [Клуні у дворі ста-
вили?] Ставили. Дерев’яні. Для збіжжя – клуня. У клу-
ні молотили і звозили снопи. Вона стояла поодалік, 
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через те, що як горіла хата, щоб клуня не згоріла. Клу-
ня могла бути в городі. Туди возами заїжджали. Клуня 
не стояла коло хати. Хліви стояли, комори могли сто-
яти, амбар. [Де худобу тримали?] В сараї. Сараї були 
дерев’яні.

Записала Л. Орел у грудні 1997 р.  
у с. Хрестище Слов’янського р-ну Донецької обл.  

від Омельченко Килини Андріївни, 1914 р. н.

ЖИТЛО Планування. [За Вашого дитинства багато лю-
дей у селі було?] Тоді багато було. Хати були погані 
такі, під соломою, хужі, чим в мене кухня. [Скільки 
кімнат було в хаті Ваших батьків?] Було так  – через 
сіни ходили. Сінці робились більші, а там друга хат-
ка. Це ще я й заміж ішла в таку хату. То «хата», а то – 
«хатина». [У  меншій кімнаті жили літні люди?] Тоді 
не розбирались. Жили всі кучою. А вже послі [Другої 
світової] войни настроїли дома хароші. Стали ми за-
житочні. В мене свекор був хароший. Чоловік в мене 
один був в батька. Це послі войни хату зробив мені 
свекор. Це [місце] мені колхоз давав, я  в колхозі за-
робила усадьбу. Оце мені свекор, був плотник, зробив 
мені таку хатку. Стіни. [Батьківська хата із чого зро-
блена була?] З дерева була. З дерева планкували, а тоді 
ліпили глиною. Ставилися по вуглах сохи і сторч ста-
вилися [стіни]. Який достаток був, так і робилось. 
[Були в селі рублені хати?] Оце в мого дєдушки була 
така, кажуть, рублена. Милась вона водою. [З  якого 
дерева її звели?] З дуба. Називалась «рублена». [Зна-
двору білили?] Білилась. Інтер’єр. А  всередині [сті-
ни] мили. [Перед якими празниками мили?] Роже-
ство, Паска, Тройця, Пречиста. Це в нас мились. Як 
начали культурно жить, стали мазать, шоб біленька 
[хата всередині] була. [Який сволок усередині кімнати 
був?] Товщий був сволок: в кого більший, в кого який. 
[Не пам’ятаєте, щоб в митих хатах малювали?] Не 
пам’ятаю. [Печі малювали?] Ні, ми мазали. [Де глину 
брали?] Тут. [Які меблі в хаті були?] Стояв один стіл та 
ослінчики. [Де спали?] Долі. На долівці спали. [Мож-
ливо, піл був?] Батько і мати на полу спали. А  нас 
було п’ятеро [дітей]. Клали [на долівку] таку матку із 
очерету, стелють отаку рядюгу, а  сіряком вовняним 
укривались, кожухом. Ми тепер по такому ходим, 
а тоді були раді, шо слали та вкривались ним. [Ікони в 
хаті були?] Були. Ой, бачите, маненька в мене. Робили 
рами. Видно, на досках малювали. [Які рушники в хаті 
висіли?] Були і красні персидські, їх уже ж тепер нема. 
Купляли люді. Красні такі, вибивані. [Де найближчий 
ярмарок був?] У Слав’янському.

ЯСИНУВАТСЬКИЙ РАЙОН

смт Верхньоторецьке
Записала Н. Литвинчук 3 липня 2020 р. 

у смт Верхньоторецьке  
Ясинуватського р-ну Донецької обл.  

від Волкогон Алли Костянтинівни, 1954 р. н.,  
родом з Кіровоградської обл., переїхала в 1965 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Топоніми. Вобщє, я  родом с Кіраваградскай 
області, не з Данєцка. [Чому Ви переїхали з Кірово-

градської області?] Там уже розпадалося все. Село 
вимірало, почти не було, а  тут родичі поприїжджа-
ли і батьків сюда переманили. Батько поїхав, йому 
дали роботу, дали машину, помогли з переєздом, все, 
його забрали «з руками, з ногами» на роботу, і пере-
їхали всі. Там, просто, не було перспєктіви вже, в том 
селі. Сполучення не було. Тоді, на те время, у [тисяча 
дев’ятсот] шиісятом году, в  селі, було, один учитель 
три класи вчив – первий, другий, третій. Оце один ряд 
сидів перший клас, тоді другий ряд  – другий, третій 
ряд – третій клас сидів. Єслі матєматіка – у всіх трьох 
була матіматіка, єслі чітанка  – у  всіх трьох. Ішло на 
виміраніє, всі тікали – кто куда міг. В Донєцку область 
я переїхала, як мені було десять год. В Донєцкой ку-
пили хату в шиісят пятом году, мені було, ото, десять 
год, одинадцятий. [Переїхали] в Ясінаватскій район, 
посьолок, тоді називався Скатаватая, і зараз станция 
Скатаватая, а  пасьолак Вєрхнєтарєцке називаєтця. 
[Чи ділили селище на вулиці, на кутки?] На вулиці. 
Вулиці ішли паралельно – одна вулиця другій. Розді-
ляла село річка Тарєц. Річка Тарєц розділяла дві поло-
вини. Одна називалась «руська» сторона, бо по-руські 
разгаварювали, а друга називалась «хахли», там була і 
школа своя, там по-українські разгаварювали. І  село 
ділилось на дві часті. Там було чьотирі і тут чьотирі 
вулиці, ну, вони ішли паралєльно, довгі-предовгі – по 
три кілометра й довші. [Які назви цих вулиць були?] 
Наша вулиця Міра була, друга, нижче,  – Калініна, 
вверху  – Лєніна, Мічюріна. А  на тій стороні була 
Октябрська, Пєрвомайська, Камсамольськая і Калхоз-
ная. [Чи були інші, народні, назви цих улиць?] Ні-ні, 
не було, не було. [Чи ділили селище на кутки?] Ні-ні. 
Зараз же ж война йде, порозбомблювали половину, 
половина потікали, половина побросало, половина 
порушнувало, і  так... Пустинне тепер стоїть. Напів-
розрушене село. Там, получяєтця, до магазіна роз-
рушине, до центра, а за центром – там не стріляють, 
бо на ту половину не долітає. Оповіді та легенди. То-
поніми. Це робочій посьолок, тут панів не було, воно 
застроїлося, і  одні роботяги там жили. Пани були 
бліже к городу. В Донецкє був англічянін, пан Юз, – 
[Юзовка], оце в Пантілєймоновкє  – Пантілєй... Ну, 
вони бліже городу. У  нас тіки були роботяги. [Чому 
така назва селища?] Ну, раньше був англічянін Оват, 
значіть, він заселився у ціх стіпях, получяєтца Данєц-
кіє стєпі, і син єво пастроіл оце станцию Ясінаватая і 
назвал: «Я син Овата», станция називаєтца. А тут був 
пустирь. Ну, у нас мєснасть не ровная, а холмиста. Ну, 
отак на один бугор станеш, униз спускаєшся, а другий 
бугор тобі видно, з нашої сторони видно ту сторону, 
шо там роблять, потому шо нерівно йде. І тут, на цьом 
пустирє, пасся скот, цього Овата, і так люди сюда ро-
бить же ж приходили, і  там заселялися, і  так назва-
ли: «Скот Овата». А  тоді соєдінили вкучю і назвали  
Скотоватая.

ЖИТЛО Ми [коли переїхали в 1965  р.] стареньку хату 
купили, а  тоді построїли. [Чи наймали спеціалістів 
будувати хати?] Наймали, наймали. [Як їх називали?] 
І камєнщікі, і плотнікі були, да. Вони робили на желєз-
ной дорогі, а мєжду смєнами ото приходили строїть. 
[Це бригади такі були?] Да, да. Планування. [Скільки 
в хаті було кімнат?] Ну, як ми купили хату, так було 
три комнати: сіни, кладовка, тоді в хату заходиш, була, 
ну, як... Прихожа, кухня і зал – на три хати було. Ну, 
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в основном, у всіх так були, у всіх так: сіни, кладовка, 
кухня. А тоді вже поробили й спальні – кухня, спальня 
й зал. Всі зали були на вулицю. У нас всі хати стояли 
залами до вулиці. Тобі з вікна видно на вулицю дорогу. 
Ти в хаті находишся і дорогу видно. І всі так постро-
єні були, не тіки наша хата, а всі так строїлися. [Чи є 
багатоквартирні будинки?] Ну, багатоквартірні в нас – 
дом для учітілєй, дом для калхознікав двухетажний, 
їх, получяєтьця, там чєтирє дома двуетажних. Вони 
в центрі всі потроєни, вокруг центра. Двухетажниє 
дама стоять. [Чи є приватні кількаповерхові будин-
ки?] Єсть, ну, єдініци там. Єсть, каториє «крутячки» 
построїли там, ну, на каждий вулиці єсть два-три 
дома таких, а  то, в  основном, обичні. Призьба. [Чи 
були біля хати призьби?] Призьба була. Як ми купи-
ли хату, то призьба була під хатою. Воно так широко 
було, накриття, такі стовпи [піддашку] стояли, держа-
ли оце ж накриття, і внизу широка ця призьба була. 
У старій тій хаті, шо ми її купили, то була та призьба, 
да. Воно виходило на вулицю, воно не в двір, ніку-
да... Оце вікна, тіки шо над вікнама, допустім, метер 
щє іде криша, напущіна, хата, стіна, трошки дальше, 
а це напущіно дальше, і внизу фундамент виложений 
дальше. Отож воно метер над кришою виступало, до-
вша криша була, над залом, оце ж тут, получяється. 
Фундамент. Я кончіла вісім класів і уїхала, мамка од-
везла мене вчитця, а вони заходися строїть хату, в іюні 
місяці вона мене одвезла туда, в Казахстан, і верну-
лась назад. І вони за літо залили фундамент, і вигна-
ли стіни до осені, шо за літо ввійшли в одну комнату 
жить, шоб у кухні не оставатця. Ну, вони на старому 
місці [будувалися]. Ту хату знесли, а нову поставили. 
Не переносили нікуди. На старому місці. Ту вивезли, 
а нову поставили. [Із чого робили фундамент?] Із кам-
ня. Кемєнь. Стіни. [Якою була придбана вами хата?] 
Хата з самана була построєна. У ніх же ж там, в осно-
вном, саман, і обложені кирпічьом всі. І по сьодня всі 
вони там такі. Тоді ще не була обложена кирпічьом. 
Уже тоді ми, як строїли, всі ровно строїли саманну. 
Ну, а пізніше стали строїть уже са шпал. Шпали, ото 
желєзнодорожні шпали, шо на путях, на них прикрі-
пляєтца. Нєкоториє са шпал строїли. Ну, в нас зараз 
саманна хата, тепла. В основному, раньше всі з самана 
робили, з  дерева не робили, і  з кірпічю тоже. [Якою 
цеглою обкладали хати?] У  кого на шо хватало гро-
шей. Білий дорожчий був, красний дешевший був. 
Поетому, хто обкладав красним, хто обкладав білим. 
Колгосп строїли доміки. Ті строїли всьо врємя с кір-
пічя, роздавали людям. Цілі улиці єсть построєні кол-
хозни. [Чи звали толоку, коли хату будували?] Да-да-
да. Звали на толоку. Оце ж як саман робили, то кажде 
васкрєсєніє люди сходилися  – згукували їх. Місили 
кіньми ж оце глину із соломою, тоді такі форми були, 
чьоловіки кидали туди глину, баби ліпили, оце ж ку-
лаками отак, а тоді стелили соломку і раз – підняв, два 
штуки єсть, воно по два штуки, по два штуки самани, 
вони здорові такі. За неділю вони підсихали, тоді під-
німали їх стоя, тоді складали їх у такі пірамідки, шоб 
воздух провітрювався мєжду ними, не всплошну су-
шилися. І так: скіки нада було штук, на яку хату, сті-
ки раз робили. За неділю навозили глини, навозили 
воду, солому і знову в неділю робили. І так одне літо 
готовились, а на слєдущє літо строїлись. [Куди скла-
дали готовий саман?] Єслі це було напротів двору 
(у нас був напротів двору вигон такий, не дуже вели-

кий, ну, вигон був, і на том вигоні його складали вже), 
тоді вкривали його там соломою, тоді толлю вкрива-
ли його, прикладали камнями, шоб не зірвало зімою, 
не унесло, і так хранилося. У двір не переносив ніхто. 
[Чи мазали стіни всередині?] Мазали, штукатурили 
і білили обикновенно. І  білили глиною, продавалась 
така глина спіциальна, добували цигани її десь у тому, 
і робили такі кулі, як мячі, і попід дворами її продава-
ли, вона була така з голубізною, вона з пісочком така 
була. От її, там, кусочьок одіб’єш у відро, і така, оце ж 
як розведеш, то ни ізвістю не білили, ни мєлам, а бі-
лили глиною. Єсть такі шахти, як оце пісочні шахти 
або глиняни шахти, а то білоглиняни такі. Чи «копан-
ки» вони називались, чи «шахти» – я вже не знаю, як 
правильно. Цигани возили попід дворами. Ну, руб 
кульок той. Мамка купить там три чі чітирі, і хватало 
на два-три годи білити. Цигани возили попід двора-
ми. Дах. [Чим крили хати?] Черепицею. Як ми купили 
хату, хати і кухні, і сараї були всі покриті черепицею. 
А чєрепицю виготовляли мєсниє... У каждом, пошти, 
селі чи на нєсколько сьол вироблялася чєрепиця. Ну, 
у нас, в Скатаватай, був завод, «кірпічний» називався, 
свій кірпіч і чєрепицю виготовляли там, продавали 
людям і крили хати. [Якого кольору була черепиця?] 
У нас хата була покрита красною чєрепицьою, а кухня 
і сарай – сірою. [Чи відрізнялися червона і сіра чере-
пиця за якістю?] Ну, навєрно, отлічялась, потому шо 
ця, красна, була гладенька така, а та була шершава така 
і товща. Ця, тонша, була така, красна, а  та була тов-
стіша така, не гладка, а шершава якась. Відать, якийсь 
пісок там крупний був, чі, я не знаю, з чього її там і 
робили ту чєрепицю. [Як клали черепицю на дах?] На 
доску клали. На доску. Не стелили під нєй нічього. 
[Колгоспні будинки] строїли вони вже ж пізніше, так 
шифером покриті. Інтер’єр. [Коли почали клеїти на 
стіни шпалери?] Ну, я даже не знаю коли. У нас не клє-
їлись обої. Пока мамка жива була, вона не розрішала 
клєїть обої, – шоб дишали стіни. Каждий год білили. 
Ну, а люди клєїли... Я даже не знаю, коли там появи-
лись ті обої. [Коли білили стіни?] От, у нас дома біли-
ли тіки літом. Літом білили, висушували всі постєлі, 
всі одежи, всі шифанери, все на світі просушували і 
ото білили раз у год. [Чи прикрашали житло на свя-
та, наприклад, на Зелену неділю, до Великодня?] Ну, 
канєшна, канєшна. І на Паску, і на Зелену украшали і 
двори, і хати. І рушники всі вишиті у всіх висіли, і до-
рожки ткани застеляли – це все нове було. Ну як?.. На 
празники. Тоді вбірали, тоді знов обидінне стелили. 
Ну, на празник готовилися всігда. Все, як положено. 
[Яка була в хаті підлога?] У нас були поли. Покрашени 
поли, долівок не було, а були поли. [Чи були долівки 
у старих хатах?] Я даже не знаю. Даже в цій хаті, шо 
ми купили, ну, були поли, долівки не було. І от, я ні в 
кого не помню такого по дєтству. Система опалення. 
[Як опалювали будинок?] Груба отаплювалась угльом. 
[Чи користувалися дровами?] Растаплювали дрова-
ми, ну, дров зовсім мало. І дров же на Донбасі нема, 
бо там дерева очєнь мало, поетому возили все із шахт, 
уже атработанає все. Дрова були тіки з шахт. Машина 
возили попід дворами, отож купляли, продавали. А у 
лісосмугах там чі щє десь дров не було, і ніде було їх 
там достать. Та й зараз. А там лісосмуги всі фруктові: 
то абрикосові, то шовковиця, то чєрешня, то оріхи, то 
щє шось. Не розрішали пилять. Таких дерев великих, 
здорових, там нема, там маленькі всі дерева. Там клі-
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мат другий, і там засуха всьо врємя, там не виростає 
таке велике. [Чи були печі?] Ні, печ там не було. Не 
було оціх украінскіх пєчєй. Ну, на те время, як я при-
їхала, то там не було. Може, до того врємєні й було?..

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Перед хатою всікда 
були полісадніки для цвітов. Перед хатою, перед са-
раєм. Оце, було, цвіти садили. А тоді тратуар ішов. 
Подьєзд оце. Машиною заїхав, коло двору поставив, 
то вона не мішала не на дорогу, не на тротуар. Вона, 
отак, заїжжала до воріт, якраз напротів цього полі-
садніка вона ховалася. Сади були, і  особєнно віно-
градніков багато було. Віноградніки держали. Разних 
сортов, начінали с самого раннього. У  нас було два 
ряда, як ми купили хату, було два ряда винограда, 
а  потом він вимерз. А  тоді не дуже хто умів за ним 
особо ухажувать, старіки, видно, ухажували, а [бать-
ко] все на роботі був, нíколи було за ним ухажувать. 
А тоді одна зіма була така дуже сильна, і повимерзали 
у людей виноградники, шиісят сьомий год якраз був. 
Усякі сорта були: і дамський пальчик, і ранній, і си-
ній, і всякі. Груші й яблука були, як обичні. Лімонка, 
семиринка і джанатан. Оце самі популярні там яблу-
ні, котори родять. Ну, ще ці, шо квасять їх – пепенка 
[яблуня]. В  нас довго була, а  тоді спиляли. У  нас не 
було антоновки, а  пепенка була. У  дворах усіх оцей 
спориш ріс, зелено було кругом. Тротуари були коло 
каждого двору с кирпичя. Не з асвальта була дорога, 
а вона була висипана із отходів ЖБІ [залізобетонно-
го виробництва], ну, вона там із цементом, і жилізом, 
і камні, і його висипали, а тоді його укатували, і до-
рога така кріпка була, грязі не було. А тротуари коло 
каждого двору були зроблені кирпичьові, з кирпича 
були тротуари зроблені, і в дворах були стежки тоже 
кирпічьові. Стежка до хати, стежка до кухні там, до 
сарая. А так у дворах був спориш. Щяс уже багаті там 
такі хати, у кого єсть возможность, так там і серед го-
рода і фонтани, і шо хочеш там понастроювано. І та-
кими пообложувано кирпичами, шо і руки порізать 
можна. Господарські будівлі. [Які господарські бу-
дівлі були у дворі?] Сарай, погріб... Ну, тоді ж машин 
не було, хіба у кого мотоцикол, був гараж. [Який був 
сарай?] На двоє дверей. Один був, такий, для хазяй-
ства й для поросят там чі для птиці, а другий – для 
такого, для дров там, хто шо складав туда – для всяко-
го реманенту. Хазяйство держали на те время. Корів 
же ж тоді звели. Були корови, а  тоді позводили всі. 
Корів в нас на шистідісяті годи не держали уже. А по-
росят, курей, кролів – це держали, а тоді вже, пізні-
ше, начяли знов заводить корів. А як Хрущов, – звели 
всі корови, корів не було ні в кого в хазяйстві. Сараї 
строїли з камня, сараї були камєнниє, точіли камні 
плоско так. У нас і зараз стоїть сарай камєнний. Рівно 
зложений, обштукатурений, ну, камєнний. [Де брали 
цей камінь для будівництва?] А камінь, я не знаю, де 
брали, ну, там, навєрно, були залєжи камєнниє, пото-
му как у всіх там і забори камєнниє, і сараї камєнниє, 
і  кругом цього камня було... І  під дворами лежали 
вмєсто лавочєк отакі здорові, ну, по палтара мєтра, 
по два, і  високі, товсті отак вирізани, як лавочьки, 
камєнне тоже було. І погріб з камня зроблений, стіни 
камєнниє в погрібі. [Чи були підвали в хатах, літніх 
кузнях?] Ну, я не знаю, не було такого. У всіх були от-
дєльно входні погріба. Такі, як зараз. Він і зараз той 
погріб стоїть  – входний погріб. Зроблений з камня. 

Широкий такий, не дуже глибокий, ну, холодний. Го-
лубятні були. Голубятні  – в багатьох. Хто любітєль, 
так оце в сараї були прорізані віконця, і на горищі го-
луби, а віконця такі прорізані для голубєй, чотири ві-
коничка підряд, і залітали голуби. Хто мастєрив, той 
міг і голубятню зробить собі там, отдєльно. А в кого 
не було возможності, то на горищі держали, на сараї. 
[Чи було окреме приміщення для дров, вугілля?] Да, 
да. До каждого сарая пристраювали для дров і для 
угля храніліщє. [Як його називали?] «Угольнік», так і 
називали. Нєкоториє, ще пізніше, строіли із кірпічя. 
З одної сторони – окошко, шоб з улиці закидать, а з 
другої  – дверцятка, шоб заходить (зімой) брать, на-
зивався «угольнік». [Чи були клітки?] Да, були-були. 
В нас були, дóма, тоже. [Де вони стояли – на вулиці 
чи в сараї?] Нє, на улиці. [Узимку також клітки стоя-
ли на вулиці?] Да. Літня кухня. У нас було дві кухні: 
одна була та, шо там була і груба, хороша плита була 
така, плити не такі, як тут, біз кружків, ото, глухі плі-
ти такі, здорові були груби. І вона була отдєльно. Там 
їли, варили, топилли, там купались – там робили все. 
А то спіциально построїли ту кухоньку невелику, спі-
циально, шоб там була пєчька, отдєльно, то вона була 
на весь наш посьолок, ні в кого не було. [Це україн-
ська піч?] Українська, обичьна, да. Так як ми приїхали 
були з Кіровоградської області, ми зробили собі піч. 
Так у нас була піч на все село, мамка пекла паски – на-
чінала із середи паски людям випікать і до самої Пас-
ки пекла паски. У літній кухні спіциально построїли 
кухню отдєльну, шоб там були піч і груба. На грубі 
варили поросятам, а піч, оце, тільки пекли паски там, 
пекли хліб, пекли на Дєнь сєльского хазяйства, ото, 
калачі, тоді поросят зажарювали. Це все мамка таким 
занімалась. Тоді сушили сушку, оце ж, сухофрукти: 
вишні, груші, яблука. А так нею не пользувались, їсти 
там не варили. Криниця. Ну, а в основному, колодязі 
були в дворах, або колодязь на нєсколько сімей сто-
яв. Коли ми приїхали у шиісят пятом году, то там уже 
був водопровод, ну, а колодци були все одно. Ворота. 
Я як приїхала, так там воріт не було, був, ото, тин: дві 
палки в дліну і дві попірьок. Ну, зараз, канєшно, за-
житочні, вже там багаті села, все красіве. А тоді було 
обичьне. Ворота з двух дрючків були, «два кругляки 
в тлінну» називався, ну, я не знаю, як правильно, тин 
був. А як правильно ті ворота називались?.. Не було 
воріт, видно все було у двір, шо там. [Яка була хвірт-
ка?] Хвірточка була, дерев’яна. А  стопці камєнни. 
Огорожа. У нас, получаєтця, углова хата була, і зараз 
там камня пално, в нас і зараз камєнний забор. Вдоль 
по вулиці і провулок, отак, получяєтця, кругом камін-
ний забор і зараз стоїть. [Скільки метрів заввишки 
кам’яні огорожі?] Ну, по груди. Я знаю... Мо’, метер. 
[Камінь між собою скріплювали?] Ні, викладався, 
нічим не скріплювався, він такий був плоский, отак, 
я не знаю, як його там били, як його там точіли чі шо 
робили, ну, привозили машиною. Ну, ми то купили, 
то вже ж воно було. Ну, а то складали його оце ж кра-
сіво люди, були спіциалісти, котори клали оці забори, 
шо вміли класти. Возлє хати ілі возлє сарая були, на-
зивалися, де садить цвіти, «палісадніки», і  тоже об-
горожені були оце штакєтом. Ну, штакети – це шта-
кєти, оті ж прогони, а тут стояли, щяс у нас стоять то 
жилізні, то камєнни, то кирпичьові там, а тоді у нас 
стояли камєнни ці стовчики. Не знаю, де їх там брали, 
не буду брехать, бо не знаю. 
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КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церкавь старінная у нас 
стоїть, дуже бальшая. Більша, чім у Кошарах [Конотоп-
ського р-ну Сумської обл.]. Так точнісінько построїна, 
тіки більша в размєрах, більше куполів там, і всереди-
ні більше місця. Ета малєнькая церкавь, а там – баль-
шущяя. І в войну [Другу світову вона була].

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Чи була у вашому населено-
му пункті школа?] Да, да. Школ було аж нєскалька, 
бо дуже багато було дітей. Так, і  на «хахлах» були 
школи, оце ж на украінскій стороні, і тут, у нас, було 
аж три школи, тоді здорову построїли вже в сємісят 
третьом году  – одну трьохетажну школу, пошти на 
пятсот учнів. І  клуб єсть бальшой, хароший. Мага-
зіни були. І  молочні... Всі були магазіни. Унівєрмаг 
двухетажний.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Ферма. Фер-
ми були в нас. Нєскалько ферм було. Одна откормоч-
на була, називалась «Біржанська», на Біржі стояла, бо 
еліктрічка як ходить, так, ото, остановки були: станция 
«Скатаватая», слєдующя  – «Біржа», слєдующя, там,  – 
«Сорок пєрвий кіламєтр» і  дальше, й дальше астанав-
лювались. А то все в центрі було: і тік там, і корови, й 
телята... І птічніки там – багато птічніків. Олійниця. [Чи 
були у вас млин, олійниця?] Нє, не було, возили в сосєд-
ні села. Олійниця там, допустім, у Фінольне [на станції] 
була, то всьо врємя возили туда еліктічкой. Оце ж дома 
сояшники, ну, падсолнухи виростять. Повіяли їх, посу-
шили і туда возили бить олію, вот. [Чи була кузня?] Куз-
ня, навєрно, була. Без кузні колхоз не сущєствовав. У нас 
був калхоз міліанєр, бальшой калхоз, прибильний на те 
время. На те время це був дуже багатий колгосп.
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с. Городківка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Городківка  
Андрушівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Про-
тягом історії свого існування поселення мало різні 
назви. Перша відома назва  – Великі Жерделі, а  пер-
ші власники  – литовці Лозовичі. У  1483  році Мен-
гли-Гірей під час своїх спустошливих навал спалив 
поселення і будинок власника. У  1545  році зруйно-
ване село було приписане до Житомирського замку, 
а 1547 року здане в оренду Тишкевичам. Згодом село 
захопив Кирлик Рижинський [очевидно, Кирик Ру-
жинський  – з істор.] із Котельні і на древньому по-
саді побудував замок або городок, найменувавши 
його Скоргородком. Невдовзі замок і селище зникли. 
Залюднення спустошеної місцевості відновилося із 
1610 року. Тогочасна власниця Городка (як тоді іме-
нували поселення) Софія Ружинська здала його в 
оренду Халаїму, після чого він мав назву Халаїмго-
родка, що зберігалася аж до 1946  року, тобто понад 
300  років. За цей період неодноразово змінювалися 
власники поселення, а  його спустошували, зокрема 
й під час козацьких воєн. І тільки близько 1700 року 
край почав повільно залюднюватися. У давнину по-
селення (за переказами) мало кілька церков, найдав-
ніша з відомих була збудована 1724 року. За цим ро-
ком село датують у виданні «Історія міст і сіл УРСР. 
Житомирська область». Але, очевидячки, село зна-
чно давніше. У польських Актах за 1797 рік Халаїм-
городок охарактеризовано як село над річкою Гуй-
вою, що було колись закладено з церквою, млином і 
фільварком. У 1755 році тут збудували Миколаївську 
дерев’яну церкву. На 1799  рік у поселенні мешкало 
православних – 406 чоловіків і 439 жінок, католиків – 
124  чоловіки і 144  жінки. Тобто, загальна кількість 
перевищувала понад 1000 осіб. У 1866 році поселен-
ня здобуло статус волосного центру. За два роки до 
цього в ньому було зафіксовано 1173  православні, 
498 католиків, 14 євреїв. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. 
Житомирська область. Київ,  1973. С.  143; Похиле-
вич Л. Сказания о населенных местностях Киевской 
губернии. Киев,  1864. С.  277; Архив юго-западной 
России. Ч. VII. Т. ІІІ. Киев, 1905. С. 203, 218]. Систе-
ма забудови. Село розташоване на правому підвище-

ному березі р.  Гуйва. Місцевість із спокійним ланд-
шафтом. Найбільшою мальовничістю приваблюють 
надрічкові краєвиди, а також – біля млина, городища, 
романтичний куточок зі ставком і костелом Святої 
Клари. Біля під’їзду до села від Бердичева і сусідньо-
го села Камені подорожнього зустрічають ландшаф-
ти високої естетичної якості: балки, горби, рівнини, 
лісопарк. Біля греблі і шляху на Андрушівку на під 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Костел Св. Клари (зі сходу). Початок ХХ ст. 
с. Городківка Андрушівського р-ну 

Житомирської обл. 1990 р.  
Світлина А. Сєдіна

Млин водяний. 1902 р. с. Городківка 
Андрушівського р-ну Житомирської обл.  
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вищеному розі є залишки городища, із яким, певно, 
пов’язана назва села. Але воно ще не досліджене. Те-
рени Халаїмгородка поділялися на 5  «кутків»: Горо-
док, Калинівка, Олендри, Голеші, Піски. Історична 
планувальна структура визначає і сучасну мережу ву-
лиць. Не збереглися, проте, ні православні храми, ні 
садиби власників маєтку. Вихідним елементом розви-
тку Городківки є давнє городище, що займає ключову 
позицію на вигині р.  Гуйви. Повз нього у напрямку 
північний захід – південний схід проходить вулиця-
шлях з Андрушівки на Чорнорудку. Це – планувальна 
вісь села. Від неї відгалужуються ліворуч і праворуч, 
оминаючи городище, дві вулиці на правому березі 
р. Гуйви. Утворилася своєрідна трипроменева схема, 
у  якій надрічкові «промені» мають хвилясті окрес-
лення. Певно, це найстаріші вулиці, від яких у різних 
напрямках утворилася вільна мережа інших вулиць. 
Надрічкова забудова розташовувалася на підвищенні 
відносно долини, на гребені перепаду рельєфу, що іс-
тотно вплинуло на формування панорами села з боку 
Андрушівського в’їзду. Безперечно, усі значні спору-
ди ставили з урахуванням цього фактора. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Костел. Костел Святої Клари 
1913  року побудований за клопотанням і коштом 
місцевих панів, тогочасних власників маєтку Земго-
родських. Для будівництва нової римо-католицької 
каплиці-костелу, замість існуючої старої затісної, 
було запрошено іноземних майстрів і завезено з-за 
кордону потрібні матеріали та обладнання, зокрема 
орган (не зберігся). Костел виконано у стилі модер-
нізованої готики початку ХХ  ст. з використанням 
рис романської архітектури. Цей невеликий храм 
має складне планування, якому відповідає не менш 
складний екстер’єр з багатьма компонентами. Осно-
ва споруди – призматичний видовжений обсяг нави. 
До вівтарної східної частини з двох боків (північного 
й південного) долучені майже квадратні в плані ка-
плички. Із заходу влаштовано праворуч вхідний ґанок 
з потрійною аркадою; ліворуч, на розі будівлі – виви-
щується монументальна, під шатром башта-дзвіниця, 
розширена донизу, складена з каменю у дільній час-
тині та з цегли – у горішній. Башті надано образ обо-
ронної споруди завдяки довгим вузьким вікнам-щі-
линам посередині кам’яного трапецієвидного обсягу, 
імітації підсябиття та машикулів над ним. Вікна хра-
му та вхідні прорізи мають стрільчасту форму. Хоча 
головним композиційним акцентом костелу є висока 
башта-дзвіниця, велика роль у його композиції на-
лежить стрімким двосхилим дахам з характерними 
неоготичними ступінчастими щипцями. Первісно 
дахи були під жолобчастою червоною черепицею, на-
разі  – під листовим залізом. Приміщення перекриті 
склепіннями – хрестовими в наві та на ґанку, нервюр-
ними – у вівтарі. Надзвичайно привабливий краєвид 
відкривається від греблі малого ставка на західну час-
тину костелу. Храм сприймається не як культова спо-
руда, а як романтичний замок в оточенні дерев.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Во-
дяний млин 1908  року біля шляху побудований ко-
штом пана. Стіни будівлі викладені з сірої цегли, під-
валини  – з  муру, дах двосхилий. Фасади декоровані 
рустованими пілястрами та фризами із «сухариками». 
Треба зауважити, що на цьому ж місці млинова спо-
руда існувала й 1789 року.

с. Івниця
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р. 

 у с. Івниця Андрушівського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Найбільш 
ранні згадки про село – в актах 1584 року, 1683 року, 
1734 року. У 1761 році Івниця набуває статусу містеч-
ка. На 1781 рік в Івницькому фільварку, відповідно до 
опису, було пасіки 150  колод-вуликів; порожніх  400; 
тяглих господарів 80; піших 33; тих, хто мають лише 
хату,  6; майстрів  12; цехових ремісників  21; чинової 
шляхти 18, оренда корчем на ліси; млин, тартак, руд-
ня, гуральні, порохівня; палац із садом. У  1853  році 
в Івниці зафіксовано 552  ревізькі душі, зараховані 
до запасного магазину (громадського зерносхови-
ща). Що стосується значних будівель, то відомо про 
спорудження в Івниці 1773 року дерев’яної церкви з 
такою ж дзвіницею на мурованих підвалинах та про 
існування тут попереднього храму. У  1826  році був 
збудований, а 1839 року освячений католицький кос-
тел, нині перероблений у школу. До 1832 року існував 
Івницький францисканський монастир. У  1861  році 
в громадському будинку діяла парафіяльна школа. 
[Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Житомирська область. 
Київ,  1973. С.  144; Памятники градостроительства и 
архитектуры Украинской ССР. Т. 2. Киев, 1985. С. 146; 
Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Волынской епархии. Т. І. Почаев, 
1888. С. 68–69]. Система забудови. Село розташова-
не в мальовничій місцевості біля р.  Івлянка, на якій 
утворені ставки. Частина схилів підвищеного берега 
та долини вкриті парковими насадженнями. Рельєф – 
пересічений біля річки і рівний на плато. Чудові па-
норами відкриваються згори на долину з хвилястою 
стрічкою Івлянки. Життя містечка концентрувалося 
на узвишші над річкою. Костел і церква займали па-
нівне положення на місцевості біля перепаду рельє-

Сторожова башта.  
с. Івниця Андрушівського р-ну Житомирської обл. 

1990 р. Світлина З. Гудченко
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фу і відігравали значну роль в силуетах і панорамах 
поселення. Наразі ці споруди втрачено, що негативно 
вплинуло на архітектурне обличчя Івниці. Другий 
важливий вузол планувальної системи поселення 
склався на низинному протилежному березі річки, 
де в середині XVIII ст. був насаджений парк і збудо-
ваний садибний комплекс власників маєтку. Плану-
вальна структура Івниці формувалася органічно з 
ландшафтом місцевості. Найстаріші хвилясті вулиці 
утворилися вздовж річки Івлянки та її допливи, від 
них – вулиці через греблі у долину та в протилежний 
бік нагору. Доповнили та ущільнили цю структурну 
основу коротенькі, з глухими кутами вулички різних 
напрямків. На верхній терасі біля греблі виник свого 
часу майдан громадського і торгового центру колиш-
нього містечка.

ПАНСЬКА САДИБА Панська садиба другої половини 
XVIII – початку ХХ ст. розташована серед старовин-
ного парку. Вона належала барону де Шодуару, остан-
нім власником був Н.  І.  Терещенко. Двоповерховий 
палац другої половини XVIII  ст. розібрали у ХІХ  ст. 
Збереглися 3  башти огорожі, брама, будівля флігеля 
для гостей початку ХХ ст. В’їзна брама з цегли в стилі 
бароко другої половини XVIII ст. розташована на вісі 
колишнього палацу. Її симетрична композиція збудо-
вана на ордерній системі  – антаблемент на колонах. 
Башти другої половини XVIII ст., які фіксували кути 
подвір’я біля палацу, використовували для охорони. 
Вони – циліндричні, одноярусні, з цегляними стінами, 
конусоподібними дахами, декоративними стрільни-
цями, складними вінцевими карнизами. Флігель для 
гостей початку ХХ  ст.  – Г-подібна в плані споруда, 

одноповерхова, цегляна, з  високим 2-схилим дахом. 
Центральний вхід в будівлю – має вигляд башти з пі-
рамідальним 4-схилим дахом. Парк, закладений у дру-
гій половині XVIII ст., зберігся фрагментарно: чудова 
алея з двохсотлітніми ялинами, поодинокі ясени та 
інші дерева, мальовничий ставок з місточком.

с. Нова Котельня
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Нова Котельня Андрушівського р-ну 
Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями та літературними 
джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формування 
поселення за історичними відомостями]. Село розта-
шоване на місцевості, що знижується до лівого берега 
річки Гуйва. На правому високому березі  – с.  Стара 
Котельня. Ландшафт має високу естетичну цінність. 
Відомо, що Нова Котельня була складовою містечка 
Котельня, згадуваного в літописах 1143–1164  років. 
Але стверджувати, що тоді були заселені терени су-
часної Нової Котельні, розташованої на протилежно-
му березі від укріпленого городища Котельня, немає 
достовірних доказів. Можна з упевненістю констату-
вати, що в середині XVIII  ст. землі вже були заселе-
ні, бо є згадка в літературі про церкву, збудовану там 
1758 року. Офіційно ж назва Нова Котельня за части-
ною містечка Котельня була затверджена 1866  року. 
Близько 1888  року тут нараховувалося 106  дворів, 
586  парафіян, було народне училище (з  1874  р.), во-
лосне правління, холодна. [Літ.: Історія міст і сіл 
УРСР. Житомирська область. Київ, 1973. С. 134, 142; 
Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Волынской епархии. Т. І. Почаев, 
1888. С. 107–109]. Система забудови. Головним ком-
позиційним стрижнем планувальної структури села є 
шлях від Старої Котельні через р. Гуйву на Антопіль. 
Друга важлива вулиця переходить у шлях на Іванків. 
Біля перетину цих напрямів сформувався громад-
ський центр. Між основними вулицями-шляхами 
виникли другорядні. Найстаріша частина забудови 
здавна утворилася понад річкою проти городища. Тут 
на мисовидному пагорбі було обрано місце для храму. 
Церква 1888 року, що нині існує, зведена на місці по-
переднього храму 1748 року будівництва.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Покрови Пре-
святої Богородиці 1888 року займає якнайкращу по-
зицію в ландшафті, добре проглядається при в’їзді в 

Флігель для гостей. Початок ХХ ст.  
с. Івниця Андрушівського р-ну Житомирської обл. 

1990 р. Світлина З. Гудченко

Краєвид  
забудови з 
городища. 
с. Нова Котельня 
Андрушівсь-
кого р-ну 
Житомир-
ської обл.  
1990 р.  
Світлина 
З. Гудченко
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село зі Старої Котельні, від річки, з городища. Церк-
ва – дерев’яна, хрещата в плані, з гранчастою апсидою 
і бічними прирубами біля вівтаря, одноверха, з дзві-
ницею. Широкий 8-гранний підбанник завершується 
гранчастою ж банею. Рамена «хреста» криті двосхили-
ми дахами під листовим залізом. Стіни споруди зовні 
обшиті вертикально дошками.

с. Стара Котельня
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Стара Котельня 
Андрушівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Село 
Стара Котельня належить до низки найдавніших по-
селень України. Під назвами Котельнич, Котельниця 
та Котельня воно 9  разів згадується в літописах за 
1143–1169  роки. Близько 1159  року поселення було 
зруйноване половцями, 1241  року  – монголо-тата-
рами, 1362  року було загарбане литовським князів-
ством. З 1569 року Котельня надобула статусу містеч-
ка Волинського воєводства. У 1655 році її зруйнували 
татари. Після возз’єднання частини України з Росією 
1793 року Котельня увійшла до складу Волинської гу-
бернії (1797  р.). Містечко стало важливим центром 
торгівлі хлібом, гончарного та шевського ремесла. 
З  1866  року Котельня  – волосний центр Житомир-
ського повіту. Тоді в ній налічувалося 436  дворів, 
12  крамниць, гуральня, броварня, місце проведення 
періодичних ярмарків. З того часу одну частину по-
селення називали Старою Котельнею, другу – Новою 
Котельнею, третю  – просто Котельнею. У  кожній з 
них була православна церква, дерев’яна на мурова-
них підвалинах. Церкви існували ще у ХVIII ст., але 
з часом трухлявіли, і їх замінювали новими. На час 
обстеження села 1990 року з трьох православних цер-
ков збереглася лише одна  – у  Новій Котельні. Крім 
того, з культових споруд існував із ХVIII ст. мурова-
ний костел з мурованими ж огорожею та дзвіницею 
(зберігається й досі поряд з давньоруським городи-
щем у Старій Котельні). Наприкінці ХIХ ст. Старою 
Котельнею заволодів цукрозаводчик Терещенко. 
У  1890  році поселення відоме своїми кустарними 

промислами. На 1913 рік тут працювала земська лі-
карня, поштова станція, аптека, двокласне училище. 
Протягом 1919–1921 років у Старій Котельні закріпи-
лася радянська влада. На цей період в поселенні було 
769  дворів, 4211  осіб населення. [Літ.: Історія міст і 
сіл УРСР. Житомирська область. Київ, 1973; Полное 
собрание русских летописей. Т. 2; Ипатьевская лето-
пись. Москва,  1962; Памятники градостроительства 
и архитектуры Украинской ССР. Т. 2. К., 1985]. Сис-
тема забудови. Село розташоване в мальовничій 
місцевості біля р.  Гуйва. Найдавніша його частина, 
де збереглися залишки фортеці і городища, займає 
мисовидне узвишшя, що підноситься над долиною 
річки. У  процесі розвитку поселення розширило-
ся в західному і південному напрямках  – на плато і 
в улоговині. У  схемі вуличної мережі, яка склалася 
історично, чітко визначилися дві вулиці  – вісі, що 
перетинаються між собою в центральній частині 
села. Одна з них проходить з північного сходу на пів-
день, друга  – з  північного заходу на схід. Ці вулиці 
фактично пов’язують Стару Котельню із зовнішніми 
шляхами. Декілька другорядних вулиць доповню-
ють систему сполучення поселення. У 1970 році був 
розроблений проект планування та забудови села 
на базі мережі вулиць з деяким корегуванням її з 
метою надати більшої регулярності. При цьому біля 
перехрестя двох головних вулиць, згідно з проектом, 
створено громадський центр з майданом. Але зовсім 
невдало вирішено забудову короткого відгалуження, 
яке пов’язує майдан і терени мисовидного узвишшя 
з костелом та городищем. Двоповерхові видовженої 
форми житлові будинки, споруджені в 1970-х роках, 
відгородили центральну частину села від навколиш-
нього середовища з його чудовими панорамами.

с. Яроповичі
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Яроповичі  
Андрушівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Форму-
вання поселення за історичними відомостями]. 
Поселення під назвою Ярополч згадано в літописі 
1160  року як давньоруське місто, село ж Яропови-
чі  – з  1736  року. Городище і селище давньоруських 
часів, досліджені археологами, П.  Раппопорт ото-
тожнив з залишками літописного міста Ярополч. Го-
родище має овально-видовжену форму (110×50 м) і 
відокремлене від плато валом і ровом. Вал зберігся 
на висоту близько 1,5 м. Схили городища – двоярус-
ні. Верхній ярус досягає 6–7 м заввишки, коло його 
підніжжя на майданчику завширшки 10  м помітні 
сліди рову. Ширина нижнього ярусу – 3,5 м. На го-
родищі знайдено кераміку ХІ–ХІІІ ст. Довкола горо-
дища по краю долини  – культурний шар селища із 
залишками гончарних виробів Х–ХІІІ  ст. Городище 
й селище, певно, були зруйновані монголо-татар-
ською навалою. Наступні століття князівських між-
усобиць, козацьких війн плюндрували ці краї аж до 
кінця XVII ст. З 1736 року село належало Станіславу 
Тиші-Биковському. На 1740 рік, за наступного влас-
ника Нитославського, тут було 56 будинків. У ХІХ ст. 
Яроповичі поділялися між багатьма власниками. 

Костел. ХVIII ст. с. Стара котельня.  
Андрушівського р-ну Житомирської обл. 1990 р.  

Світлина З. Гудченко
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У  1866  році це вже був волосний центр, де мешка-
ло 1809 православних і 74 католики, діяла Дмитрів-
ська православна церква, школа, існувала корчма. 
На 1914  рік в Яроповичах зафіксовано промислові 
об’єкти  – тартак на 10  робітників та цукровий за-
вод на 585 робітників. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. 
Житомирська область. Київ, 1973. С. 148; Раппопорт 
П. А. Заметки о датировке некоторых типов городищ 
Поднепровья. КСИИМК АН СССР. 1952. Вып.  48. 
С. 108–109]. Система забудови. Село розташоване у 
верхів’ї річки Ірпінь. Західна, старіша частина забу-
дови – на пересіченій місцевості біля ставків у доли-
ні річки; східна частина заселена пізніше на рівному 
ландшафті. На південній околиці села, біля витоку 
річки і верхнього ставка, зберігаються залишки го-
родища та селища ХІ–ХІІІ ст. Там місцевість особли-
во пересічена й мальовнича зі стрімкими схилами, 
підвищеними мисами, видолинками, вкритими зеле-
ними насадженнями. Ця ділянка справляє враження 
несподіваного природного контрасту на тлі навко-
лишнього рівнинного краєвиду, що пролягає на де-
сятки кілометрів. Історичний розвиток села знайшов 
відображення у його планувальних особливостях. 
Найдавніші вулиці, розташовані в пересіченій місце-
вості, мають нерегулярний характер, що відповідало 
народній традиції ховати житло в нерівностях міс-
цевості від очей ворога. Регулярна частина забудови 
на рівнині заселена пізніше. Композиційним стриж-
нем планувальної системи села є вулиця-дорога, яка 
визначає зону переходу між давньою і пізнішою час-
тинами забудови. Напрямок цієї вулиці з півдня на 
північний схід майже повторює напрямок р.  Ірпінь 
з низкою ставків. Вузлове місце планувальної ме-
режі  – майдан, утворений біля перехрестя згаданої 
вулиці та вулиці Житомирської, яка є головною ві-
ссю старої частини села, де хвилястих окреслень ву-
лички, провулки, глухі кути утворюють планувальну 
мережу у повній єдності з ландшафтом.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Дмитрівська церква 
1867  року побудована на підвищенні, оточеному 
з двох боків долинами ставків. Це  – місце попере-

дньої однойменної церкви, метрична книга якої за 
1854 рік зберігає свідчення про народження, смерть, 
одруження мешканців с.  Яроповичі. Маємо також 
документальне підтвердження про ремонт храму 
1889  року  – виправлення фундаменту, перекладен-
ня підлоги, зовнішнього пофарбування стін. На той 
час у селі було 1119 парафіян-чоловіків, 1187 жінок. 
У  1897  році збудували дзвіницю. На час обстежен-
ня Дмитрівська церква – дерев’яна, хрещата у плані 
споруда з бічними вівтарними прибудовами, з дзві-
ницею. Апсида  – прямокутна. Четверик нави  – під 
низьким наметовим верхом на 8-гранному підбан-
нику. В  інших приміщеннях стелі плескаті, дахи  – 
двосхилі. Рамена просторового хреста на торцевих 
фасадах мають 3-кутні фронтони. З  часом ділянка 
навколо церкви надмірно обросла деревами, які за-
ховують її з усіх боків, лише з заходу вона прогляда-
ється фрагментарно. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Школа кінця ХІХ – по-
чатку ХХ  ст. була збудована на панський кошт. Це 
двоповерхова споруда з мурованими, побіленими 
стінами, підсиленими на рогах двометровими контр-
форсами. Дах – двосхилий. Вікна на 2-му поверсі вер-
тикальні, прямокутні, на 1-му  – з  лучковими пере-
мичками. Фасади скромно прикрашені міжповерхо-
вими тягами, карнизами з «сухариками» на фронтоні, 
цегляним декором під вікнами 2-го  поверху та хви-
лястою цегляною «стрічкою» над вікнами та дверима 
1-го поверху.

ПАНСЬКА САДИБА Садибний комплекс із фрагмен-
том парку розташований біля ставка на вул. Жито-
мирській. З  прикладів колишньої забудови зберігся 
будинок управителя кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. та 
сарай. Будинок  – рублений з кругляків, побілений, 
одноповерховий, покоєвидний у плані, з 6-колонним 
портиком посередині і еркерами з двох боків. Еле-
менти портика, обрамлення вікон, лиштви, слухові 
віконця декоровані пишним різьбленням. Будинок 
стоїть в глибині садибної ділянки на головній алеї 
парку, де збереглися старі ялини, каштани, акації  – 
у  вигляді поодиноких дерев, окремих угруповань, 
алей.

Будинок управителя. Кінець ХХ – початок ХХ ст. 
с. Яроповичі Андрушівського р-ну 

Житомирської обл. 1990 р.  
Світлина З. Гудченко

Школа. Початок ХХ ст. 
с. Яроповичі Андрушівського р-ну 

Житомирської обл. 1990 р.  
Світлина З. Гудченко
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c. Іванківці
Записала З. Гудченко 18 липня 2013 р.

 у с. Іванківці Бердичівського р-ну Житомирської обл. 
від Каліщук Т. С., Лепешко Л. Ю., вчителів школи

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Село Іванківці розташоване у південно-схід-
ній частині Бердичівського р-ну за 10 км від м. Берди-
чева. Засноване воно, за деякими суперечливими да-
ними, наприкінці XVII – на початку XVIII ст. У півден-
них околицях села ще в ХV–ХVІ ст. з’явилася турецька 
криничка з дуже смачною водою. Легенда розповідає, 
що викопати колодязь наказав турецький хан, спробу-
вавши водиці з маленького джерельця. Люди поміти-
ли її цілющі властивості. У минулому попри криницю 
пролягав чумацький шлях, і мандрівники не раз при-
падали до її прохолодної води... На початку ХІХ ст. село 
звалося Якубівка, бо належало воно польському пано-
ві Якубовському. Граючи в карти, програв він своє село 
товаришу – шляхтичу Яну Журавському. Відтоді село 
почали називати за ім’ям нового власника Янівцями. 
Назва змінювалася і перетворилася на український то-
понім Іванківці. Легенди трактують походження назви 
села трохи інакше. Один з переказів засвідчує, що піс-
ля зруйнування Запорізької Січі Катерина ІІ роздавала 
благонадійним козакам землі. Серед таких щасливців 
були брати Іван та Семен. Отримавши чималі наділи, 
осіли чоловіки серед квітучої зелені, створили родини, 
пустили корені. Самі побудувалися і дали можливість 
іншим поставити дім та завести господарство. Вини-
кли нові села. Відтоді Іванове поселення стало зватись 
Іванківці, а Семенове – Семенівка. Інша легенда роз-
повідає, що в незапам’ятні часи пускали дівчата уве-
чір на Івана Капала вінки за водою. Серед юнок була 
Наталка, що загадала бажання про свого судженого 
Івана. Пустила дівчина вінок, а  коханий захотів його 
виловити, та не втримався. Парубок зник у глибоких 
водах ставу. У пам’ять про хлопця назвали місцевість 
його іменем Іванківці. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. У се-
редині ХІХ ст. на панському дворищі, на місці, де посе-
ред ставу була гребля (її розрівняли у 1960-х рр.), було 
збудовано міцний дерев’яний водяний млин з товсти-

ми кованими дверима і незвичайною ручкою (згорів 
2012 р.). Млин годував не тільки жителів нашого села, 
але й навколишніх сіл. Пізніше цю споруду взяли в 
оренду євреї з Бердичева, встановили парову машину 
та необхідні механізми. У радянські часи конструкцію 
було перероблено на сучасний лад. Льодовня. Дивна 
споруда – колишня льодовня, у якій для панської ро-
дини зберігали соління, м’ясо, молоко тощо. Потрібну 
температуру, що сягала -2° протягом року, забезпечу-
вали льодом, який панські челядники рубали взимку 
на ставу, а потім розміщували у спеціальних кам’яних 
ямах – льодових кишенях. У роки Другої світової вій-
ни ця споруда давала притулок жителям села, слугу-
вала бомбосховищем, адже має міцні стіни.

ПАНСЬКА САДИБА «У цьому будинку я народився», – 
говорив англійський письменник-мариніст Джозеф 
Конрад синові Борису, показуючи стару фотографію 
в сімейному альбомі. Після того, як Борис Конрад 
надіслав копію з фотографії будинку, у  якому наро-
дився його батько, на атрибутацію місцевості, ви-
явилося, що будинок – колишній панський маєток у 
селі Іванківці. Він зберігся до нашого часу практично 
без змін. Хоча на його долю випала і громадянська 
війна, і  фашистська окупація, і  післявоєнне частко-
ве демонтування. Адже 1921  року нова радянська 
влада віддала будівлю під сільську школу, а вона по-
требувала деяких змін... До сьогодні маєток служить 
сільській громаді. У його стінах здобувала освіту юнь 
рідного села. Ця будівля протягом століття є центром 
культури місцевих жителів, візитною карткою села. 
Фотографія із написом «Бердичівський будинок, де 
народився Конрад» з’явилася у книзі спогадів Джес-
сі Конрад  – письменникової дружини. Однак відра-
зу видно, що на ньому – не місто, а луки, гай, річка. 
Особлива прикмета знімка – над струмком прекрас-
на вежа, схожа на казкового велетня. Саме вона дає 
можливість зауважити, що місце народження Юзе-
фа Теодора Конрада Коженьовського  – не Терехове, 
як офіційно стверджують його біографи, а Іванківці, 
адже поряд з Терехівським маєтком ніколи вежі не 
було. «Де липа листям буяє, там гарна садиба вирос-
тає» – народна мудрість. Саме тому пан Журавський 
на виграній у карти землі в Іванківцях посадив липу, 
а переконавшись, що вона прийнялася, почав зводити 
маєток. Старі люди вважають це дерево священним, 
а молодята, беручи шлюб, ідуть до липи, беруться за 
руки і загадують бажання на щасливе подружнє жит-
тя. 200 років височіє маєток – і радувала цвітом липа. 
У 2012 році в неї влучила блискавка, рештки спиляли. 
За словами вчителів палац будували не одразу – спо-
чатку він був одноповерховий, потім добудували дру-
гий поверх, коли діти виросли, і ще пізніше – додат-
ковий корпус під прямим кутом до первісного. Цен-
тральна частина палацу  – двоповерхова. На другий 
поверх ведуть сходи дерев’яні. На першому поверсі 
у 3-х приміщеннях – ліпні прикраси в гарному стані. 
Другий поверх побудували, коли женився один із си-
нів Журавського. Потім багато пізніше  – для челяді, 
кухарів, прислуги – в іншому крилі. Біля башти – ко-
нюшня. [Тепер в будинку палацу – школа]. Вежа – це 
4-поверхова пам’ятка за зразком середньовічного до-
нжона. На східній та західній стіні останнього повер-
ху були вмонтовані великі годинники, що сповіщали 
про початок кожної години мелодійним передзвоном.

Головний фасад палацу. 1820–1830-ті рр. 
с. Іванківці Бердичівського р-ну Житомирської обл. 
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с. Маркуші
Записала К. Ковтун 25 червня 2009 р.  

у с. Маркуші Бердичівського р-ну Житомирської обл.  
від Демчук Олени Михайлівни, 1911 р. н.

ЖИТЛО Система опалення. Як затоплювалась піч, 
груба (для проби), то вже важалося, шо хата готова. 
А пічники які були, які золоті майстри! Тепер таких 
нема ніде. Можете піти побачити того коміна зара’, от 
спіціалісти були. Біжи-но подивись на того коміна, 
там ше й півень на ньому є. У нас такий дядько робив 
вогонь, я  вже, коли треба це було робити, прийшла 
до нього: «Так і так, Михалку, треба піч і грубу зму-
рувати, прийдіть». То він сам камінь бив і разом піч і 
грубу мурував. Таку піч і грубу змурував, і посьогодні 
як наче тепер зроблені, і на комені – півень. Він каже, 
шо треба йому, любстру, я дала йому гроші, він купив 
і так виліпив того півня на комині, як живий. Такий 
був дядько! Таким людям треба руки цюлувати. Як за-
кінчив, то запалив і піч, і грубу. І каже до мене, шоб я 
приймала роботу. Ніде ні диминки тобі, нічого, а того 
півня (як живий, співає) я підмащувала червонястою 
такою глиною завжди, ну, то це окраса хати, я  хочу, 
шоб ти побачила його.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Обрядові та 
розважальні аспекти толоки. На толоку треба було 
скликати людей, як на нашу хату, то душ п’ятдесят-
шістдесят треба. Всі приходили, ніхто ніколи не від-
мовлявся, бо відмовити вважалося за гріх, прийде 
людина, шо б там не сталося. Ми вже тут із жінками 
(просила жінок) обід готували. Валькували хату тоді, 
коли вже крокви стояли, а  вже гору складати, то ми 
вже складали самі, брали пару душ, місили глину і за-
кидали. Так робили гору. Зведення даху. Як уже валь-
кована хата, то треба квітку встановити, аякже, усі так 
робили. На крокву ставили, тоді вікна ставили, двері і 
разом укривали хату соломою.

Записала К. Ковтун 25 червня 2009 р.  
у с. Маркуші Бердичівського р-ну  

Житомирської обл.  
від Теслюк Марії Іванівни, 1938 р. н.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма. Коршма в селі була, 
давно-давно, при наших, ще молодих батьках і дідах. 
Це дід наші розказували. Колись же солдати подовгу 
служили, по 25 год. Коршма була над шляхом, у цен-
трі села, а тоді лиш було шиїсят [60] хат в селі, ага, дак 
отут був заїзд і коршма.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Обрядові та 
розважальні аспекти толоки. Ранше зводили хати 
дерев’яні, шо треба було валькувати стіни глиною. 
Ішли по селі, скликали людей і все село сходилось. 
Миттю всі посходились, за півдня зробили, сіли по-
обідали, поспівали, і танці, і шо хочеш було. Ми тоже 
свою хату валькували (уже аж згодом кірпічем обкла-
ли), зійшлися люди, зробили, геть комусь там забув-
ся сказати, сердяться! «Ну і де, диви-но, чого ж ти не 
прийшла та не попросила мене, хіба б я не прийшла, 
не помогла?» Толока, я Вам скажу, це була така якась 
радість, таке єднання людей у праці, у відносинах, це 
було якесь таке диво. Шо то гурт, за півдня таку роботу 
зробили, не потомилися (бо гуртом!), ще й нагуляли-

ся, а якби самому, ого, жили б надірвав, поки здобувся 
чогось. Гурт, то велика сила. Толоку скликали тільки 
на неділю, у другі дні не дозволяли, бо це ж у колгоспі 
робочий день. Саме головне глини навозить, ну, слава 
Богу, у нас глиняники недалеко, рудувата така глина в 
нас. Хотіли робити в нас кірпічний завод (глини у нас 
багато), зробили навіть проект, а тоді пішла ця пере-
стройка і все заглохло. Такої згуртованості, як толока, 
ніде в якомусь іншому ділі немає. Людям на обід ва-
рили борщ обов’язково, пекли струдлі, робили коло-
туху (ражанку). Струдлі пекли великі, у  пічі, коли з 
вишнями, з яблуками, а більше – з маком. Пахнуть на 
всю округу, а народу на толоці – душ 150–200! І ото ва-
рили борщ у казанах здоровенних двох, напікали тих 
струдлів і того хліба гори. Клопітно і дуже, але до часу 
дня вже готова хата! Зведення даху. Квітку винесли 
на верх, на крокву, господарів погойдали (піднімали 
обов’язково чоловіка і жінку разом, у тому колі того, 
а в тому – того) і пєсні вже до вечора.

с. Никонівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2014 р. у с. Никонівка  
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та інформацією від директора школи

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Свято-Покровська церк-
ва 1914  року. Церква стоїть біля перехрестя двох 
вулиць у центрі села, колись межувала з сільським 
майданом. Церковне подвір’я по периметру обсадже-
не старими ялинами, липами, каштанами, ясенями. 
Можливо, це  – місце давнього церковища, бо існує 
згадка про дерев’яну церкву 1774 року. Споруда влас-
не церкви тризрубна, одноверха, у єдиному зв’язку з 
триярусною дзвіницею. Кубічний обсяг нави значно 
більший за прилеглі бабинець та шестигранний ві-
втар. ІЦоправда, з півдня й півночі останній розши-
рюється за рахунок однакових приміщень дияконника 
та ризниці. Дзвіниця в плані тридільна: у центральній 
частині – прохід для мирян у бабинець, в північній – 
сходи на хори і до дзвонів, у  південній  – приміщен-
ня для реманенту. Окрім головного входу до церкви 
через дзвіницю, є ще входи у наву з півночі й півдня 
з ґаночками на двох стовпчиках і східцями. Четверик 
нави перекрито верхом, що складається з 8-гранних 
підбанника, бані і декоративної маківки. Вівтар має 
8-гранне коробове перекриття, в решті приміщень – 

Земська школа. 1914 р. с. Никонівка 
Бердичівського р-ну Житомирської обл. 2013 р.  

Світлина З. Гудченко
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плоскі стелі. Дзвіниця завершується 8-гранним ша-
тром з щипцями на 4-х гранях, що відповідають сто-
ронам світу, та маківкою. Вікна в дзвіниці й у бабинці 
мають двоярусне розташування, нава ж освітлюєть-
ся вікнами в один ярус на південному й північному 
фасадах. Більшість вікон мають 6-кутну форму рам, 
із сандриками. Відрізняються вікна розмірами по ви-
соті й ширині та схемами засклення, що збагачує ви-
гляд стін. Цій же меті слугує карниз із «сухариками» 
під дахом, кутові накладні «пілястри», обрамлення 
вікон, дверей, пофарбування деталей у блакитний ко-
лір, а стін – у білий. 3руби стін складаються з брусів, 
які зовні горизонтально ошальовані для захисту від 
атмосферних впливів та з естетичних міркувань. По-
криття дахів – листове залізо. Загальні горизонтальні 
розміри храму разом з дзвіницею – 27×12,5 м, висота 
нави – 7,7 м. Свято-Покровська церква в с. Никонівка 
є одним з варіантів культових споруд, збудованих за 
типовими проектами на початку ХХ ст.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Школа 1914 року. Збу-
дована коштом земства, за сприяння меценатів, на-
самперед, Ф. Терещенка, який надав ділянку на влас-
них землях. Розташована в центрі села біля колиш-
нього майдану, неподалік церкви. Це – одноповерхова 
шкільна будівля, П-подібна в плані, орієнтована голо-
вним видовженим фасадом на вулицю і відокремлена 
від неї квітником. Крила будинку, між якими курдо-
нер, звернені у бік подвір’я. В середній частині шко-
ли – дворядне планування: зовнішній ряд складають 
3 класи і збоку вестибюль, внутрішній – два класи по 
краях і рекреація між ними. Цікаво, що два суміжні 
класи, паралельні рекреації, первісно об’єднувалися 
в разі потреби у спільне приміщення зали за допо-
могою розсувних переборок. У лівому (відносно кур-
донера) крилі будівлі було помешкання вчителя, яке 
мало спільний тамбур із затильним входом до шко-
ли. Праве крило, яке менше за розмірами, ніж ліве, 
наразі складається лише з однієї кімнати з автоном-
ним зовнішнім виходом. Окремішність цього крила 
підкреслена і його меншою висотою (2,8 м) відносно 
інших приміщень школи (3,6 м), що видно й по фор-
мі дахів. Стелі скрізь плоскі. Стіни школи вимурова-

ні зі світлої цегли, на низьких кам’яних підмурках. 
Дах – кроквяний, напіввальмовий з трапецієвидними 
фронтонами, зашитими дошками за певним малюн-
ком, та зі слуховими віконцями як на фронтонах, так 
і на схилах. Над фронтонами виноси даху спираються 
на різьблені дерев’яні кронштейни. Нижче фронто-
нів стіни завершуються карнизами з «сухариками» та 
тягами. Парадний вхід акцентовано трапецієвидним 
щипцем з трьома горішніми віконцями, декоратив-
ною нішею та поребриком. Двері фланковані вузьки-
ми вертикальними вікнами. Над вхідними парадними 
дверима школи – звис, що підтримується металевими 
фігурними кронштейнами. Мотив поребрика, заяв-
лений на щипці вхідного ризаліту, підтримується на 
чільному фасаді пунктирною смугою, яка пов’язує 
ритм дев’яти вікон в єдину композицію. Вікна мають 
клинчасті перемички з замковим каменем. Нижче ві-
кон стіни декоровані неглибокими нішами, підкресле-
ними світлим пофарбуванням. За спогадами старших 
селян, на шкільній садибі колись була пересувна ко-
нюшня. На круглих колодах (6–8 штук) її можна було 
переставляти на інше місце, виймаючи задні колоди 
і перекочуючи їх наперед у напрямку руху. Школа в 
с.  Никонівка  – цікавий приклад будівлі громадсько-
го призначення в стилі модерн, виконаної на доброму 
професійному рівні.

с. Райгородок
Записала З. Гудченко 2013 р. 

у с. Райгородок Бердичівського р-ну Житомирської обл. 
від Іщук Алли Рафаїлівни, 1939 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Мама розказувала, що мій дід Кирилюк Ми-
кола був внебрачний син власника маєтку – пана Ма-
заракі. Його мама робила в нього ключницею. Вона 
була дуже гарна, ну, і родився вже дід наш, це батьків 
батько. І він [пан] їй построїв хату, де зараз больниця. 
Вона пішла туди жити, вийшла заміж, мала 12 дітей. 
Дід помер в 1939 році, заболів на рак. Дуже гарний був 
дід. Було багато синів у нього, але тільки мій батько 
давав йому кров. Підземний ход, казали, тягнеться від 
маєтку туди за селом, за кладбищем, там є таке [міс-

Свято-Покровська церква. 1914 р. с. Никонівка 
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  

2013 р. Світлина З. Гудченко

Вілла родини Мазаракі. 1887 р. с. Райгородок 
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  

2013 р. Світлина З. Гудченко
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це] – «Липинки» казали. Красіва там природа. Там був 
будиночок колись. А липи ці ще є, і ставок їхній тута, 
і там такий горб. Кажуть, шо в них була дочка, і ото її 
там поховали. Маєтку вже, мабуть, 200 років. А який 
він був гарний! Ми ще малими, то ми гралися. Маза-
ракі виїхали в Польщу. Ми туди ходили дивитися. Там 
була кантора. Приїзжали родичі з Росії. І внука хотіла 
все побачити, фотографірувала. Казали, ще приїзжав 
з району Бабич якийсь. Але в нас в роду Бабичів не 
було. Він сказав, що він від рідні бабушки. Топоніми. 
Липинки  – це алея така. Кутки: Замчисько, Садова, 
Заміська. 

с. Скраглівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Скраглівка Бердичівського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Форму-
вання поселення за історичними відомостями]. Час 
виникнення Скраглівки достеменно не зафіксова-
но. Проте на цій місцевості та поблизу виявлено за-
лишки стародавніх селищ скіфської та давньорусь-
кої доби. Про пізніші часи відомо, що село належало 
Бердичівському кармелітському монастиреві, засно-
ваному 1621  року, а  з 1843  року перейшло до казни. 
У  другій половині XVIII  ст. у Скраглівці були побу-
довані муровані церква та дзвіниця на місці поперед-
нього дерев’яного храму. Таким чином, заснування 
села можна датувати принаймні початком XVIII  ст., 
а можливо, й раніше. На 1839 рік монастирю належа-
ло 345 душ із с. Скраглівки. На 1864 рік тут мешкало 
905 православних, 75 римських католиків. 1866 року 
село стало волосним центром. Крім згаданої мурова-
ної церкви Іоанна Богослова, тут була ще й дерев’яна 
Покровська церква, яка на 1889  рік обслуговувала 
близько 1200 парафіян. На 1912 рік в селі зафіксовано 
280 дворів, 1730 душ населення. [Літ.: Історія міст і сіл 
УРСР. Житомирська область. Київ,  1973. С.  197; По-
хилевич Л. Сказания о населенных местностях Киев-
ской губернии. Киев, 1864. С. 259]. Система забудови. 
Село розташоване понад р. Гнилоп’ять на місцевості, 

що повільно знижується до долини. Ще в середині 
ХІХ cт. село було з трьох боків оточене лісами, які на-
разі в значній мірі повирубували. Забудова розташо-
вана на правому високому березі р.  Гнилоп’ять, яка 
вище греблі розливається великим ставом. Найстарі-
ша вулиця йшла вздовж долини, повторюючи її виги-
ни. Мережа вулиць, розвиваючись, набула довільно-
го характеру. Наразі ця мережа утворена переважно 
з криволінійних вулиць, за винятком кількох пря-
мих  – пізнішого прокладання. Головна планувальна 
вісь – старий шлях через річку в напрямку Бердичева, 
що завжди слугував адміністративним центром для 
Скраглівки. Частина вулиць скерована прямовисно 
долині, частина переходить вище долини рівнобіжно 
їй. Композиційний центр села – майдан на перехресті 
бердичівського шляху і вулиці до Іоанно-Богослов-
ської церкви. Східний кінець вулиці розширюється 
біля ансамблю культових споруд.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Мурована церква Іоанна 
Богослова другої половини XVIII ст. – найдавніша бу-
дівля села. Початково вона була тридільною з одни-
ми дверима, із напівкруглою апсидою. У 1896 році за 
клопотанням парафіян її збільшили шляхом добудови 
бічних мурованих рамен, оновили настінний живопис, 
а також пофарбували зовні церкву і дзвіницю. Пізні-
ше із заходу ще прибудували притвор. Наразі церква 
хрещата в плані. Нава перекрита восьмигранним вер-
хом, що спирається безпосередньо на стіни і завер-
шується маківкою. Рамена просторового «хреста» та 
бабинця перекриті циліндричними склепіннями, над 
якими – двосхилі дахи. Над вікнами XVIII ст. – розпа-
лубки. Завершення причілків – у вигляді сегментних 
щипців з маківками. Перекриття апсиди  – конхове, 
а  пізнішого притвору  – плескате. Особливість ком-
позиції храму  – у  домінуючій ролі нави, яка значно 
вища прилеглих обсягів. Храм справляє надзвичайно 

Церква Іоанна Богослова і дзвіниця. 
Друга половина XVIII. с. Скраглівка 

Бердичівського р-ну Житомирської обл. 1990 р. 
Світлина З. Гудченко

Земська школа. Перший корпус. 1912 р. 
с. Скраглівка Бердичівського р-ну 

Житомирської обл. 1990 р. Світлина З. Гудченко
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монументальне враження завдяки суворим аскетич-
ним формам, важкій бані та масивним пропорціям. 
У вигляді храму проглядаються риси пізнього бароко. 
Дзвіниця. Дзвіниця одночасного з церквою періоду 
будівництва – мурована, двоярусна, квадратна в пла-
ні, стовпоподібна, з 8-гранним верхом, з арковими го-
лосниками. Дзвіниця стоїть попереду церкви з заходу, 
на межі з майданом. Тому при підході з цього боку до 
ансамблю вона відіграє помітну роль. Коли ж підніма-
тися вуличкою від долини з півночі, перед глядачем 
розгортається фронтальна композиція церкви, у якій 
превалює її первісна структура.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. На майдані зберігся 
цікавий комплекс шкільних будівель, споруджених 
1912 року – школа і будинок для вчителів. Обидві бу-
дівлі цегляні, прямокутні в плані, одноповерхові. Ре-
льєфною кладкою і кольором зовні підкреслено кути, 
звиси дахів, вікна та двері. Декоративними завер-
шеннями акцентовані кути і центральні розкріповки 
школи. 

с. Терехове
Записала З. Гудченко 2013 р.  

у с. Терехове Бердичівського р-ну Житомирської обл.  
від Бедя Михайла Михайловича, 1955 р. н.,  

завідувача районного народного музею  
ім. Джозефа Конрада

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Придбана була садиба родиною Вільховських 
наприкінці ХVІІІ ст. Потім вона вже була ними розбу-
дована. Вони окультурили поля. Їм належало всеньке 
село Терехова. Вони купили його у графа Потоцького. 
Насадили тут гарний парк: і липи, і каштани, і дуби 
тут були, і  багато інших дерев. І  квітники тут були, 
альтанки, ставки. Одним словом, тут був рай, квіту-
чий рай. Парк був великий. Зараз частину займають 
руїни колишнього дитячого садка, будинок культури, 
руїни колишньої контори колгоспу. А це все в середи-
ні ХІХ ст. був парк. Родина Вільховських брала участь 
у [польських] повстаннях: спочатку листопадовому 
1830 року, а потім у січневому 1863–1864 років. Цар-
ський уряд репресував цю родину. Частину пред-
ставників родини було заарештовано і відправлено 
в Сибір. Стефан Домбровський загинув у Варшаві в 
боротьбі за незалежність Польщі. До речі, вони ви-
ступали за незалежність України. А в 1864 році уряд 
Олександра  ІІ продав це... українським поміщикам 
Тарасовим, яких уже скинула Жовтнева революція в 
1917 році. Д. Конрад є правнуком Міхала і Єви Піль-
ховських. Бабуся Д. Конрада – Теофілія Бобровська – 
теж родом з Терехового. Вона вийшла заміж за Юзефа 
Бобровського в Оратів. В  Оратові народилася мати 
Конрада – Евеліна Бобровська. Із Оратівщини родом і 
батько Конрада – Аполо Коженьовський. Бо справжнє 
ім’я, по-батькові, прізвище Конрада  – Юзеф Теодор 
Налендж Конрад Коженьовський. Конрад провів тут 
перші три з половиною роки свого життя. Більше він 
сюди після 1861 року не повертався. То вважаємо, що 
Конрад народився тут, хрещений в Бердичеві з води. 
Бо поляки, як дуже слабенькі діти, хрестять їх зразу з 
води просто. А помазання (тобто конфірмація) відбу-
лося в Житомирі через декілька років у парафіяльно-
му греко-католицькому костьолі. Звідси родом і дядь-

ко Конрада Тадеуш Бобровський – юрист, один з тих, 
хто розробляв проект скасування кріпосного права в 
цих землях, згідно з реформою царя Олександра  ІІ... 
Звідси і його брат Стефан Бобровський  – соратник 
Ярослава Домбровського, всіх керівників польсько-
го повстання. Коли були арештовані Домбровський 
і Коженьовський, уся повнота влади півроку була в 
руках Стефана Бобровського (дядька Конрада по ма-
тері). Водночас він був ще й комендантом Варшави. 
Він загинув у Польщі в 1863 році. Наше село має ве-
ликі зв’язки із польською спільнотою. Батьки Конрада 
опинилися в Житомирі в 1860–1861 роках. Вони й тут 
часто бували в Житомирі, вони в театрі працювали. 
Коженьовський свої твори там писав польською, він 
оспівував подвиги селян у боротьбі за волю, козаччи-
ну. До речі, він дуже любив Запорозьку Січ, оспівував 
її славу. Герцен підтримував. Коженьовський може 
тижнів зо два чи більше в Іванківцях був управите-
лем у маєтку. Він був бідний, а Коженьовські – багат-
ші. Він і в архітектурі розбирався. В  Терехові були 
бабуся й прабабуся матері Конрада. В Хажині малий 
Конрад часто бував. Це було польське село. В ньому 
багато польських родин (Хажин). І зараз є поляки. До 
1861 року родина була в Житомирській обл. В 4 роки 
Конрад взагалі поїхав з України.

с. Швайківка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Швайківка Бердичівського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями, свідченнями 

респондентів  та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Село 
засноване в XVII  ст. Про початкові століття історії 
Швайківки безперечних відомостей не маємо. Ймо-
вірно, що одним із перших власників поселення був 
пан Швайківський, якому належали маєтки в регі-
оні. На 1853  рік у селі було 400  ревізьких душ. На 
1911  рік житловий фонд складався з 89  дворів. Сис-
тема забудови. Село розташоване на обох берегах 
р. Гнилоп’ять, допливу р. Тетерів. Місцевість – пере-
січена, з просторими долинами і невеликими узвиш-
шями, особливо мальовнича біля млина, де прозора 

Млин водяний. с. Швайківка  
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  

1991 р. Світлина З. Гудченко
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річка з кам’янистим дном робить різкий вигин. У пла-
нувальній системі села найстарішою є вулиця вздовж 
правого берега річки. Можливо, вона була шляхом із 
півдня на північ ще до того, як виникло поселення, 
тобто раніше XVII ст. Історичний центр склався біля 
перетину цієї головної вулиці зі струмком-допливом 
р.  Гнилоп’ять. Саме в цій місцевості розміщені най-
давніші споруди  – церква 1865  року і водяний млин 
першої половини ХІХ ст. Подальший розвиток вулич-
ної мережі відбувався перпендикулярно напрямку 

головної вулиці з обох боків струмка і у вигляді від-
галужень. Біля виїзду з села на південно-східній око-
лиці, за свідченнями старожилів, розміщувалася пан-
ська садиба (не збереглася) та лікарня. Для Швайківки 
притаманні вільні окреслення вулиць, провулків, не-
великих майданчиків біля їхнього перетину, тобто ор-
ганічність формування вуличної мережі в залежності 
від ландшафту. Природно утворилася композицій-
на вісь села  – колишній старий шлях на підвищенні 
вздовж річки та історичний центр біля греблі. Про-
сторово ця зона закріплена висотною домінантою  – 
церквою, збудованою на панівній позиції. Розташо-
ваний дещо нижче млин акцентує поворот дороги на 
греблю. На схід від церкви була школа 1863 року, на 
майдані  – лавки, усе це разом формувало сільський 
громадський центр. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Жи-
томирська область. Київ,  1973. С.  199; Справочная 
книга о приходах и монастырях Волынской епархии. 
Сост. Н. В. Переверзев. Житомир, 1914. С. 38; Проект 
планування та забудови с.  Швайківка Бердичівсько-
го  р-ну Житомирської  обл. Опірний план. Укрземп-
роект. Житомир, 1970].

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Різдва Богороди-
ці з дзвіницею були збудовані 1865  року з деревини. 
Біля них розміщувалися причтові будівлі 1898  року 
(не збереглися). Церква існує і сьогодні. Це хрещата 
в плані, у вигляді латинського хреста, споруда з більш 
високим і широким середохрестям, порівняно з раме-
нами «хреста». Нава перекрита просторовим верхом з 
8-гранним підбанником та банею приземкуватих про-
порцій. Подібне завершення двоярусної дзвіниці від-
різняється стрункішими пропорціями. Рамена «хрес-
та» мають коробові перекриття.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Про 
час будівництва водяного млина достеменно не відо-
мо, проте на 1850 рік він вже існував і мав 12 жорен. 
Зберігся млин, хоч і в поганому стані, дотепер. Це 
досить велика, 1,5-поверхова споруда на підвалинах. 
Стоїть млин на перепаді висот місцевості біля гре-
блі через річку. Від річки фасад симетричний, у його 
центрі – двопільні двері, фланковані парами вікон. На 
причілку  – по 3  отвори (2  вікна, одні двері). Низька 
прибудова зі сходу – напівзруйнована. Дах – 2-схилий, 
наразі під шифером. Споруда млина, займаючи клю-
чову позицію планування села, відіграє помітну роль 
в архітектурному обличчі Швайківки.

БРУСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вільшка
Записала З. Гудченко 1995 р. у с. Вільшка  
Брусилівського р-ну Житомирської обл.  

від Захарченко Зіни Гаврилівни, 1914 р. н.,  
та Захарченка Миколи Микитовича

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як кутки села називалися?] Це по-старому Кавунів-
щина, а оце до Фастова од половини села  Попівщина, 
а туди Золотівщина, а потом був переулок Кубиків (це 
по роду), а потом була Бринівщина, ну, куточок, а по-
том Хом’яківщина і Слобода. [Де знаходився центр?] 
Де сходилася Кавунівщина, Золотівщина, Купівщина.

Фрагмент інтер’єру нави. Перекриття. 
Церква Пресвятої Богородиці. 1865 р.  

с. Швайківка Бердичівського р-ну 
Житомирської обл. 1991 р. Світлина З. Гудченко

Церква Пресвятої Богородиці. 1865 р.  
с. Швайківка Бердичівського р-ну 

Житомирської обл. 1991 р.  
Світлина З. Гудченко
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ЖИТЛО Планування. Большинство комор при хатах 
було. Оце 2 часті на хату, а третя часть на комору бу-
дівлі, яка строїться. Вхід був із сіней. А сіни сквозні 
були – на ту сторону і на ту: то двері дворові щита-
лися, а  то нагородні: «На город одкрий двері!» По-
личка в сінешніх дверях на вихід, зсередини, ускрізь 
таке було. В хаті оце груба була, там [за нею] ванькір. 
Підвалини. [Як закладали хату?] На всі чотири вугли 
закладали підвали, тут святиню закладають на всіх 
чотирьох вуглах  – ладан та й гроші. Заклали першу 
підвалину, сюди поклали, другу перекладають. Під-
валина, і перед тим, як на підвалину зруб класти, оце 
покладуть таке [ладан і гроші]. [Підвалини клали на 
землю?] Ложили камінці, ці підвали на камінці, а по-
тім висипали. [Може, ще й на пеньки?] І пеньки. Ну, 
на пеньки – це комори клали. А хати – ні. Можна було 
ходить і лазить по тих коморах. Воздух провітрював. 
Стіни. [Давні хати були завжди обмазані й побіле-
ні?] Не було голих. Стіни робилися у зруб, пластини... 
Половина кругляка. Бувало, брусся вирізали. Були й 
такі [зрубні стіни:] з одного боку рівненько, з  дру-
гого  – кругляк, то тут глиною це рівняли. Не пере-
кладали мохом. Іде дощ да цю глину обоб’є, да знову 
маж. Потом дальше драчкували, нашивали планки і 
щикотурили. Стеля. Сволоки – оден вподовж, а тиї 
впоперек лягали на його. На цьому подовжньому ви-
довбаний хрест. І той хрест, як приходять на Страсть 
із церкви, закопчують із цієї свічки, котору принесли 
з церкви. Дах. [На скільки схилів дахи були?] Два. [А 
цей трикутник зашивали?] Це фронтон називався, 
соломою, куликами закривався. Інтер’єр. Не було 
клямок жалізних, а  закруткою. Відро з водою стоя-
ло коло печі – удобніше. Було, шо забитий шворень 
і проволка, і відро висить на проволці. [Не було та-
кого, що вікна робили не однакові?] Ми не бачили, 
но колись розказ такий, шо окна не однакові, потому 
шо за окна треба платить. На покуть буде більшеньке, 
а проти печі – меншеньке. [Чим освітлювали хати?] 
У діда [в хаті] коло печі коминок, і лучину із смолової 
сосни кладуть туди. Це лучина горить, і вони сидять, 
прядуть чи вишивають. І по очереді кладуть ту лучи-
ну, і на комині вона сохне. У коморах вєздє був пол. 
Там сипали зерно  – землю не мо’на. В  засіках три-
мали зерно. В хатах земля була. Система опалення. 
[Було таке, що в хаті зовсім комина не було?] Було. 
Отутово вирізане, і туди у сіні, і там така більша, як 
шафка. І ту дірку, уже як витопить, затикають затка-
лом. Груба була, там піл, жердка, шо вішали одежу. Це 
заткала були і дві там дірки – від печі і від лежанки. 
Як піч витопили, то, шоб тепліше, у хаті був дух, за-
ткалом тим затикнуть, як лежанку витопив. І то два  
заткала.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [У  селян-
ському дворі, що стояло, крім хати?] Сарай для ско-
та або хлів. Дальше – клуня на сохах (було по 2 сохи, 
а то й по 3, хто крепкий був). Проїзд наскрізь. Він же 
цілу зиму молоте ціпом це жито на крівлю. Хороше, 
як воно довге. Да каждий хазяїн оставляє на ціп, бо 
в його й хата крита соломою, і хлів, і клуня. І він як 
віє це жито, до він одчиняє всі двері, шоб воно про-
дувало. І  виїждяли кіньми, бувало. Завозе туди сно-
пи, сіно. В одну сторону клали корм для худоби у цій 
клуні, а в другу – жито. [Стіни у клуні з чого були?] 
У  нашого батька були з шальовки. А  були плетені з 

лози. [Не обмазані?] Ні. І так були хліви. Були «в за-
кид», «у шули», а були із шальовками, а були й плетя-
ні. Комори – при хатах. Були й окремо «в закид», був 
поднавєс такий, шоб, як под’єждяєш підводою, шоб 
рівно з цім стилажем, шоб ції мішки скотив та й сюди. 
Но мало було [окремо побудованих комор]. Стовпчи-
ки були, лєсніца.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква була дерев’яна, 
один верх. Дзвіниця при ній на вході. Придорожні 
хрести. Була «фігура» коло магазіну і як на Чоповичі 
йти. Ставили коло дороги. На старому кладовищі була 
«фігура».

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма. Була корчма. Єврей 
торгував. Там був магазин, а колись збоку корчма і за-
їзд... Корчма трохи заможніша, як хатки були селян-
ські. Помню: здорове зданіє, до вулиці окна, а там не 
скажу. Дерев’яна. Заїзд. Заїзд дерев’яний теж, боль-
ший, ніж корчма, туди ж заїждяли підводи. Їхали до 
Фастова, це за 30 км, ну, а ше кудись туди дальше, до-
рога припадає на перехрьосну. Заїждяли сюди підво-
дами ночувати. А тоді переночують да й їдуть. Заїзд і 
корчма існували до колгоспу.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Вітряки 
були, 2 вітряки і млин. Олійниця була ґвинтова: і прес, 
і все. Олію давили – і сім’я, і льон, і рижей, і кольза.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як обрати місце для хати?] На штири 
угли жито кладуть, гроші, буханку хліба, заматану на 
подвали. Вже як клали – пляшку горілки. Вибір місця 
для криниці. Криницю як копать – сковороду покла-
діть на ніч: як вона буде потна, значить, там вода.

с. Дивин
Записав В. Сироткін 9 липня 2008 р. 

у с. Дивин Брусилівського р-ну  
Житомирської обл. 

від Світненко Олександри Мартинівни (С. О.), 1925 р. н., 
та Радченко Варвари Романівни (Р. В.), 1922 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [С. О.] Толока – це хати робили. Після 
війни багато хат строїли, бо багато погоріли. То тоді 
люди сходилися ліпили, білили. Чоловіки глину міси-
ли, а  тоді вже жінки вальки носили. Стеля. Мазали 
горище – завжди ляпили жінки. А як висохне, то як 
поколеться, то вже тоді людей не збирали. Тоді вже 
шарувальниця. В  хаті білили, надворі білили, а  вже 
на горищі не білили. Інтер’єр. Пол земляний з гли-
ни червоної збивали. Глей брали десь у канаві, потім 
глину привозили і збивали. Збивали, а  тоді мазали. 
Перетрушували піском. А коли вже люди живуть, то 
трусили травою, коли в хаті прибирали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Р.  В.] Виходили на вулицю, вилазили на 
верх і дивилися, який домовик. На Чистий Четвер, 
на Страсть під комином, сказали, лежав. Я ж бо його 
не бачила. Бо я не вилазила. А люди вилазили. А тоді 
держать скотину такого цвєту, як домовик. В кожній 
хаті є домовик. В кожній! Ось я купила цю хату була, 
ну, шо ж стукає вночі. Я вже сама боялася. А як стало 
гаркать... Але всєгда ми ложили кусок хліба... Бо мені 
свекруха сказала, вона старша за мене. До комина. На 
цей Страсний Четвер ложили до комина кусок хліба. 
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Ну, і не вірили. Ну, ми ж кажем: «Да брехня!». А тоді: 
«Да шо воно гаркає?». Стала людям казать, то кажуть: 
«Вилізь да положи хліба!». Як положила, то переста-
ло. Може сісти душити. Ми поїхали саме не базар, 
а сина лишили. Він сидить на кроваті. Каже: «Закрив 
очі, а щось стрибнуло сюди, а не можна шию одкрить, 
і боюся крикнуть, і свєт горить». А тоді, каже, якось 
повернувся. Ну, він йому нічого не робив. Стрибнув 
на груди. Бабуся казала: «Треба перехрестить, і він од-
стане». На градову хмару колись викидали лопату. Не 
знаю, може, і примовляли. Коли не було дощу довго, 
то колись святили криничку, а  тепер не знаю. Кида-
ли свячений мак, лляли водичку святу. Колись вішали 
жабу, це ще колись, за лапку на дерево.

Записали Т. Величко та К. Чаплик 2008 р. 
у с. Дивин Брусилівського р-ну Житомирської обл. 

від Осович Софії Юхимівни, 1931 р. н.

ЖИТЛО [Коли Ви тільки одружилися, жили з батька-
ми?] Ну, тут мати жила, свекруха, і вони вдвох жили. 
Тут, правда, брат ще був у нього. То вже брат, як прий-
шов з армії да оженився, то пішов уже на сторону, а ми 
осталися тут і вже цю хату ламали стару. Нову роби-
ли. Хата була в нас стара, думка була її ремонтувать. 
Як ремонтувать? Там треба бруси затягать, там тре-
ба вікна мінять. Давайте будем перероблять. Кругом 
хати будем робить фундамент і будем строїться.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Строїли хату, 
строїли і криницю, і льох, і повітку. А це вже гаража 
зять построїв. Це вже нове. А те все строїли всі гур-
том, це не то, що вдвох, а всі гуртом. А дід – він не роз-
зувався і не роздягався, можна сказать. Їде звечора, на 
ніч коні веде, а рано запріг да поїхав на роботу. [Хто 
допомагав у будівництві?] Діти, діти. Тільки кирпіч не 
тягали, а то все робили.

с. Осівці
Записала З. Гудченко 1995 р.  

у с. Осівці Брусилівського р-ну  
Житомирської обл.  

від Заяць Анастасії Сидорівни, 1913 р. н.,  
переселенки із с. Любарка Народицького р-ну 

Житомирської обл. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інфромація 
про с. Любарка, мешканців якого переселено після ава-
рії на ЧАЕС]. Топоніми. [Там річка була?] А у нас єдин 
став, а тоді минут мост – і знову став, минут мост – і 
знову став. Штири стави у нас. [Які назви вони мали?] 
Став. [Ну, от Ви хочете іти на третій став?] Ну, кажем: 
«Треба йти на Северовку», а  цей каже: «На Рудню», 
а цей каже: «В Песковку», а четвертий: «Раба вулиця».

ЖИТЛО Планування. Хата мала дві кімнати підряд. 
В сінях якась коморка. Сіни й коморка. Призьба. Була 
присьба кругом хати. Стіни. Отако вікопали яму, і в 
той ямі вони [майстри з розпилювання дерева] стоялі, 
а там такі козли, да це рєзалі теє дерево, єден зверху, 
єден внизу. Хата з сосни, різали навпіл такою пілою 
подовжньою. Причілок дерев’яний, дошками забітий, 
бєдно батько мой жив. Стіни хати в чистий угол. Од-
накові окна, только оконниці були. Хату обмазували 
глиною – і зсередини, і ззовні. Побілена глиною – їз-
дили у Сарновичі да копали. За хатою садок. Задняя 

стіна називалась «глуха» стена, передня  – південна. 
Стеля. [У  свекра в хаті стеля була рівна?] Столь? 
Отако кладена, тепер то баште, ше й наверх кладуть, 
а  колись отако нияке... [Щільно дошка до дошки 
прилягали?] Ну-ну-ну, не мо’на було й вімазат хати. 
[Трями були чи сволоки?] Сволоки. Три сволоки по-
перечні. Поверх дошок сіпали костру – брали з льону. 
Льон трепали, брали костру, а на костру слали песок, 
а  хто мог  – да землю, гліну да валькували. Дах. [Чи 
були хати, де причілок був рублений доверху?] У мого 
свекра було колісь. Такий нако ́т, називався «нако ́т». 
Хата крита соломою. Інтер’єр. [Яке було освітлення в 
батьковій хаті?] Комін, туди продовбане, а тоді лучи-
ну рубали вже в лісі да палілі. [Куди падало вугілля?] 
А там таке – бляха зробляна, падає туди. Підлога – ко-
лісь земля була. Система опалення. В сєні проведено 
комин, а тоді комин зробляний да глиною обмазаний. 
З дощок комин.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  батьків 
хата була, хлів, ток. Ток був з хвої у стовпах дубових. 
Огорожа. Огорожа – плот, у дворі штафетини.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. Придо-
рожні хрести стояли у Любарці. Я Вам розкажу про ті 
стовпі. Колись у нас голова сільради був вельми пога-
ний. Я ше тільки прийшла сюди в Любарку замуж, до 
нема дощу... А кажуть жонки: «Іди, Насте, іди, ти до-
бітніша, іди да проси, нехай голова сільради дозволіт, 
шоб мі зробіли це». До мі поставили верстатя, да те 
праде, а те снує. Да віткали радюгу. [Поставили] на до-
розі, стали коло хреста. Там був хрест, а то росходніє 
дороги, а коло росходніх дорог криница, казали, чиста 
криничка, і коло її хрест. Да мі зависку віткали і пові-
сили, дак пошов дощ. Да і зара’ хрести у Любарці сто-
ят. Да голова сільради просив іще зробить таке. Але мі 
вже не робіли больш. Хрести у нас на полі не ставили, 
[а там], де росходніє дороги і де кринички.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня була 
дерев’яна, вообще у нас усе дерев’яне. І  млини. Зара 
перевезли нашого млина сюди.

с. Покришів
Записала З. Гудченко 1995 р. 

у с. Покришів Брусилівського р-ну  
Житомирської обл. 

від Федорчука Олексія Бенедиктовича, 1908 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Скільки дворів у селі було до революції?] До 300. [Які 
кутки були у Покришеві?] Кучанці, Середина Села, 
Маслюки, Загребля, Романовська вулиця.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква була, 2  верхи з 
дзвіницею, год з 10, як розібрали. Вона була вироблена 
всередині, як яблуко. Будували її в 1906–8 роках. Як 
був пан, до запланував у Покришеві робить 10-літню 
школу. У Водотиях намагались зробить школу, а в їх 
не було ресурсів, не було землі, а пан отпускав – хочте 
тут, хочте там, для школи землю. Витоптав план, зро-
бив план для Покришева, і пан добавляв свої гроші. 
Ну, люди захотіли церкву. У Водотиях була маленька 
церква, така, як для Покришева, бо Водотиї – більше 
село. Та вони з Водотий забрали ту церкву, а в Водо-
тиях зробили більшу.
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ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. А  в Водотиях ока-
залась школа – то був план покришівський, а в По-
кришеві була така маленька школа  – хатинка така 
маленька. Парти  – длінни стоять ослони. Всіх 20–
30 чоловік за єдною партою сидять у ряду. У вчителя 
лінійка була. Хто не послухається, бив лінійкою по 
руках. Доска була. Тоді ще чорнила не було, каран-
дашів не було. Досточка чорна і такі, як карандаші 
називались гріхвєлі. Дає мені цю доску і розказує, шо 
писать. І були прописі, дає прописі. Я написав, учи-
тель провірив, дає вам цю саму доску, бо їх багацько 
не було, трапочкою затер та й знов пише. Та доска 
чорна, а як пишуть, воно получається біле, той гріх-
вель. А потом в Балячині я пішов у школу. Каранда-
ша немає, ручки немає. Десь у дядька появились такі 
чорні ручки з чорнилом... За хліб міняли, не за гроші. 
Візьмеш хвунтів 10 чи 5, підеш, у його купиш ручку, 
купиш чорнильницю й чорнила. Заїзд. Заїздів було 
багацько. Їдите по дорозі до Києва чи до Житоми-
ра, заїжджаєте в заїзд, платите 10–15–20 копійок, за-
їжджаєте з кіньми, а місця то не було. Большинство 
так: або нари такі постеляні, це вже хто пєший, а як з 
кіньми, до мені нема коли там лежать, я всю ніч коней 
доглядаю. [Для коней теж було приміщення?] При-
міщення було. Заїжджяєш з возом. Здоровий буди-
нок зробляний. Заїжджаєте, повертаєте на сторону, 
коні стоять у будинку. Але ж ваші стоять і мої стоять. 
Ваші обернуться до мене, а може, в мене, шо в возі є. 
Я днюю й ночую коло коней. А большинство ночува-
ли там в будинку. Але нари були, ніяких койок, жор-
сткі такі. [Там і корчма була при заїзді?] Приходите 
до (хазяйки): «Я  хочу четвертушку». Вона дає вам 
четвертушку. Їсти тоже вона вам продасть  – кусок 
хліба, осельодку – большинство осельодка була. Кри-
ниця. Криниця [громадська] тут стояла  – тіки звод 
був, круком набиралась вода. Зрубчик був – деревя-
на криниця. Копали її аж до самого дна вручну, тоді 
клали цябри, підсипали. Звод був, і тут 24 чоловіки 
воду брали. І вода дуже добра була, і  води хватало. 
Вона була така сама глибока і озеро близько, і вона 
николи не підтікала. [На зруб колодязя яке дерево 
брали?] Усяке: і дуб, і ольшина, береза йшла. Но бе-
реза швидко гнила. А  сама луча вода  – у  вільховій 
криниці. І дубова тоже хороша.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Віт-
ряків було багацько в селі: тут єдин, за греблею 2... 
6 чи 7 вітряків було. Єден – отак фундамент, і на тому 
фундаменті стовп, і  він повертався на стовпу аж на 
висоті. А ці були [вітряки] зробляні – так стоять лапи, 
тут крепкий фундамент, і  тоже на цих лапах, він же 
зробляний так, шоб повертавсь. Він майже всей по-
вертавсь. А там у діда строго було, то тики верх по-
вертавсь. А  цей повертався усей вітряк, лапи такі... 
Трошки нижчий хліва, дерев’яний. Він оснований і 
шалівкою обшальований, тоненькими досками. Цей 
рівненько стояв. Тей, шо у діда, верх повертався, зву-
жувався. Це були, їх майже шість, зроблєниє рівно до 
самого верха. Штири крилі. Це називалось дві крилі – 
ось вам, да на вал надіти, да на цей бік, і на цей бік, 
і тут знову такі ж само 2 крилі. Кузня. Кузні були по-
явились, мало їх спєрва було, а потом появились, май-
же в кожного дядька було горно у сінях. Це як йому 
треба лемеша до плуга склепать, до він склепав та й 
пішов у поле орать.

Записала З. Гудченко 1995 р. у с. Покришів 
Брусилівського р-ну Житомирської обл.  

від Захарчук Горпини Василівни, 1900 р. н.,  
переселенки із с. Калинівка  

Народицького р-ну Житомирської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інфромація 
про с.  Калинівка, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Топоніми. [Які назви полів, урочищ 
у вашому селі були?] Увіздогна, Куприниха, Шнури, 
Пархомовщина, Тарасова, За Каменкою. У  нас річка 
Каменка велика така протікає через село. Наше село 
дуже гарне і дуже велике.

ЖИТЛО Підвалини. [Стіни хат ставили на підвалини?] 
Аякже. Дуби валяли, тоді ж лісу було багато. [Підва-
лини на землю клали?] Стовпі ставили, дубовії креп-
кії стовпі: у том вуглє стовп, у цьом, чотири. Призьба. 
Призьби були навколо хат. Стіни. [Стіни хат із чого 
були?] Всяк було: і з кругляків бувало, і як повалят де-
рево отаке товсте, да перерізували вздовж, до дві ко-
лодки получається – плашки. Та шо ризане дерево, то 
дорожча хата. Стеля. [Стеля яка була?] На сволоках. 
Був сволок єдін подовжній, дуже товстий, а  попере-
чні штуки, ну, так, як по хаті – один сволочок, а як дві 
хаті, кладеться три або й штири, яка хата. [Сволоки з 
якого лісу?] Хвойові. Дах. Були хати з нако ́том. Крили 
хати соломою, дошками  – різали, крили. Дошки гні-
ют – треба міняти, а соломою, як гарно покріют, то й 
30 год стоїт. А дошкою – годов 5 чи 8. [Просочували 
дошки?] Ні. Інтер’єр. В мене в хаті комин був, отут-о 
пробита дирка туди вісоко, тутечко бере радюгу ши-
року, ізшиває такого мешка і причіплюють туди його, 
а тут внизу таке колесо зробять кругле, а тут коло того 
колеса причеплюють отаку-о решіточку, як оце табу-
реточка, і на той (решітці) кладем огонь, а дим іде в 
той комин. [Як називався цей пристрій?] Світло. Були 
вікна неоднакові. У  нас хати строілися, дві хаті, там 
окна большиє, а  в цій хаті проти печі  – меншеньке 
окно. Були хатки малюсєнькі-малюсєнькі, і одне оке-
нечко, і двері маленькії – только пригнеться да про-
лізе із тої хати. [Без сіней?] Є  припинають, яке... Не 
мо’на построїть синей, до ставят дерев’яни тиї і наки-
дают разниє хмизом, затулювались люди. [Отакі хати, 
шо одна тільки кімната, коли Ви бачили?] Ще була по-
слє [Другої світової] войни даже. Оконце, пічка мале-
сенька і полик із дерева. Будована ше за царські часи. 
[Не бувало, щоб всередині призьба?] Були. У нас у хаті 
то не було, а в мого батька хрещеного кругом отакого 
присьба, глиною набита. [Вінця додаткового не дава-
ли внизу?] Ні. Мені 69 год, то й я знаю, шо були все-
редині присьби у таких малих хатах. [Якого вони були 
розміру?] Десь 15×15 см при стєнє. Там якіїсь горшки 
чи чавунці ставили. [Шо стояло в старій хаті?] Стул 
[стіл] дерев’яний, із дощок зроблений. Спати – поли-
ки дерев’яниї робили з дощок, а тоді туди соломи да 
яким радном застеле. [Вкривалися чим?] Другим рад-
ном. [Скільки вміщувалося людей на тому полику?] 
Як великий пол, дак і 10 покладе, а як малий – дітей 
вкладали. [Де лучину палили?] Проти печі, коло две-
рей ближче. Ікони куплялися: Матір Божа, Ісус, Тайна 
вечеря, Апостоли, Миколай. Колись да вельми багато 
образов накуповували люди. Большинство – на дош-
ці. У батька було ікон штук 6, а може, й 7. Отак сті-
на уся вставлена іконами. Зависка така з полотна, до 
така довга ця зависка на всі образи. Ткана й вишивана 
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була. Празнична й буденна. [Бували скрині мальова-
ні?] Чому ні?! Як багатиї, до вимальовували квітами. 
Була в мене спеціально бодня, мені мати, як я замуж 
ішла, подарила бодню. Така діжка, вуші такіє з того 
боку, і з того віко таке – зачинив, а тут слюза така, до 
застромив ту слюзу, а там только замка. Система опа-
лення. [Якшо піч топиться, не було такого, що комина 
в сінях не було?] Бачила таке.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма була. Там діди збирали-
ся да пили, а баби бігали да сварились. [Корчмар при 
ній жив?] Да, десь так комната у його. [Велика корч-
ма?] Та так. Только доставляли мєлоч. У корчмі горіл-
ку токо продавали.

Записала З. Гудченко 1995 р. 
у с. Покришів Брусилівського р-ну  

Житомирської обл. 
від Максименко Г. П., 1910 р. н., 

переселенки із с. Калинівка Народицького р-ну 
Житомирської обл.

ЖИТЛО Планування. [Інфромація про практики будів-
ництва у с.  Калинівка, мешканців якого переселено 
після аварії на ЧАЕС]. [У батька яка хата була?] Шти-
ри окні, одна хата, сіни й комора. Стебка у дворі сто-
яла. Стіни. Хата така  – бровна отакі завтовшки. Не 
кругляки  – кругляки знадвору, а  всередині  – в  угли. 
[У Сибірі Ви бачили таку хату, що ніби наметом стеля, 
хата глиняна повністю, обмазана?] Аякже, з глини, но 
обмазана тоди. Нас вакуіровали... Новосибірська обл. 
Татарський р-н., с. Дмітровка. [То там українці жили?] 
Українцов багато. [Там такі хати будували українці чи 
місцеві?] Ні, тиї, а  вони там давно поїхали. Українці 
з Одеси, з Херсона. Знаю, Обращенко був... [То люди 
з півдня України будували такі хати?] Да. Стеля. 
[У якому році батькова хата будувалася?] 115 год уже 
тій хаті. Написано на сволоці. Такий сволок, такіє ма-
ленькіє сволочки. [У сінях стелі не було?] Ні, яка столь 
у сінях?! Дах. В  мого дядька Івана [хата] з накотом, 
такіє – не мати, да накот, отаке завтовшки. [Що таке 
«накот»?] Так, як ото лати. Прибивали тепер лати, а то 
накот був, да соломою накрите. Да й густинько, гус-
тинько той накот був да товстиє бровна. [Оця стінка 
причілкова продовжувалася й далі зрубна?] Да-да-да. 
[Хата, що з накотом, мала стелю вигнуту чи рівну?] 
Ровна. Інтер’єр. Штири окни. [Вікна однакові?] Всі 
маленькі. Піч вельми здорова, а тут такий припічок, 
да такий комин виплетений був з пруття, а тоді гли-
ною обліплений. А тоді з дроту зробляне таке – світ-
лом називалось, да до того комина вишали. Да їздили 
в лєс да лучину рубали смолну або березову да све-
тили так. [Як оце все називалось?] Комин. Заткалом 
затикали того комина. [А  той, що від печі йде?] Там 
така юхта да тоже. Дірка така, да ту дірку закривали, 
так як сковорода. [У вас був такий комин, шо із сіней 
виведений з дощок, а в батьковій хаті він йшов пря-
мо?] Да. [Олійниця у Вашого батька в хаті була?] Да. 
Велика, таке бревно. Віносили в сєни її, а тоді вносили 
да били.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У нас і церква була в селі, 
разобрали в [19]33-м, давня. Зараз немає. Там клуб 
зробили. В церкві була дзвониця. Сторожка коло церк-
ви. Два верхи. У нас церква була гарна. Ікони були гар-
ні на дошках.

с. Соловіївка
Записала К. Ковтун 25 червня 2009 р.  

у с. Соловіївка Брусилівського р-ну Житомирської обл.  
від Савченка Петра Івановича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Хату я робив. П’ять год зтягувався. Поїхав у Су-
шанку під Фастовом. Дав ліснику [гроші] і каже [він]: 
«Бери сосну 25 років, яка на тебе дивиться. Я знаю, не 
знаю, бери і втікай!». Стовпи з кореня, «хата на стовпи» 
у мене. Фундамент. Камінь возили на вихідні дні. Цо-
коль ж мурували. Стіни. Плотніки звели хату. А далі 
ліпили люди. Сохла, як у кого. Це як хату ліпив, і дітей 
наймали, людей 50  гукаю: «Ідіть, будемо хату ліпить. 
Гору треба  – верх, горище ліпить. 3  гранки». Сказав 
хлопцям, дав їм горілки. Один хлопець був привіз мені 
9 самосвалів [глини]. Тоді була ж техніка. Дав їм мого-
рич і привезли. А тоді коні. Привіз полови, соломи. Тут 
у дворі баби глину порозкидали, а коні місять, воду під-
ливають, вальки ліплять. Вальки чоловіки закидували. 
Стеля. А  на горищі ліпили жінки. Чоловіки тільки 
глину тягали туди. Гору зліпив, давай стіни ліпить до 
пазок. [Зробили і розійшлися?] Чого розійшлися? О-о, 
зробили, усе ліпили, тоді сідають, обідають. «Пийте, 
їжте! Добре, шо зробили!». І похмелятися приходили. 
Такий звичай. Зараз нема такого, ніхто не строїться. 
Тоді вже баба сама щіткою [стіни] підшаровувала.

с. Хомутець
Записала З. Гудченко 1995 р. у с. Хомутець 

Брусилівського р-ну Житомирської обл.  
від Климчука Петра Федоровича, 1926 р. н.,  

переселенця із с. Обиходи Коростенського р-ну 
Житомирської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Інфромація про с. Обиходи, мешканців якого 
переселено після аварії на ЧАЕС]. Село наше раньше 
нараховувало около сімсот дворов послє [Другої сві-
тової] войни. [Скільки вулиць було в селі?] В основ-
ном, центральна вулиця до Сарнович, а  потом такі 
отростки вулиць од центра. [Вони йшли променями?] 
Променями – на Коростень, на Кодаки, на Калинівку. 
[Хутір, де жив Ваш батько, скільки мав садиб?] Бага-
то, сусєди, багато було людей. Ну, так: через сто-сто 
п’ятдесят метрів – і хата, і хата. Розкидані. І такі були 
[скупчення забудови], шо по п’ять [дворів], і одиноч-
ниє. Топоніми. Велике село, окруженеє лісами, приро-
да така, там річечка Каменка проходить і впадає в Уж. 
Обіходи – старії розказують, шо ше во врем’я, як ото 
мєч проходив, як татарство, да вроді воно було роз-
положене у такой місцевості, в лєсє, і його обійшли і 
не розорили... І так назвали... У староє врем’я купєц, 
видно, поляк був, там була гута, робіли стекло, посуд 
всякій, випалювалося вручну дровами, там недалеч-
ко од нашого [села була така місцевість]. Були хутори: 
Кринички, Каменка. [Вони увійшли до вашого села?] 
Да. Потім вже в сороковому році [1940  р.] при Ста-
ліну було переселення, хутора зселили. І це бригади, 
коториє були на хуторах, переселили в це село. Ну, іще 
більше добавилось. Річка Каменка кілометров півтора 
до села. А тут Олешня проходить через село – річечка.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. В хлевах були 
[ворота] на бігунах: отакіє ошули, а там відовбується 
таке вже отверстіє, потом вже робиться ворота такі. 
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Спеціально шукалися в лєсі, там не надовбували, 
а просто такіє дубовиє. Оце так воно йде вертикаль-
но, такіє шукали відростки ніби, а потом уже досками 
оббивалося. Називались бігуни. [Що у дворі стояло?] 
А ше пам’ятаю, коні були там, вози, січкарні. У мене 
тоже і дядька вислали з тіткою. У їх була молотароч-
ка. Тоді ж було указаніє [розкуркулювати господарів]: 
оце у кого молотарка – ну, барабан, просто барабан-
чик, невеличкий, і тут привод і дві парі коней. І це вже 
ходять вкругову, спеціально погоничі, а там вже пере-
дача йде до того барабанчика, а там вже подають хліб, 
молотять пшеницю чи жито. [Крім хати, які ще були 
будівлі?] Був тік здоровенний, там сохранявся хліб. 
Метров сто од хати або й більше. [Він на сохах був?] 
Ні, ошула. [Посередині не було сох?] Ні, не було. Це в 
мого вже дядька недалечко, як уже їх батько одділив, 
так такі сохи. Огорожа. Де хата, там було огородже-
но, частокол, тут метров три, колені [деревини], і єдна 
понад другім. Воно так розколюється зверху такімі 
дубовіми планочками. Воно дуже багато років стоя-
ло. [Стояло вертикально?] Да, вертикально. А зверху 
з’єднується і набивається такіє досточкі тоже дубовії. 
Це большинство кололося. Ворота були центральнії, 
туди вже на виход. Ворота з двосхилим дашком. Во-
рота і хвіртка.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква була дерев’яна, 
брусована, дуже велика. Та сільська рада послє вже з 
неї зробіли клуба. Познімали звони, купола, зробили 
клуб. Ми ще ходили у той клуб, ше батьки забороня-
ли, а  все ж таки молодьож ходила. [Скільки верхів 
у церкві?] Звонниця  – це третій верх. [Притулена до 
церкви?] Да.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Були корчми, заїзди, шинки?] 
Були. Це вже батьки розказували. Мені так, як снить-
ся. У нас було тоже євреїв багацько, торговці, конку-
ренція. Була і корчма, горілку все вони завозили. В то 
врем’я горілка розливна була. [У корчмі і заїзд був?] 
Ні, не було. Казали, шо село вже Скурати, до там вроді 
таке... Саворов – там базар. [То там заїзд був?] Там був. 
Там дуже багацько було євреїв, і вони цим займались. 
Шо там токо не було, начиная од самого маленького! 
Олія там чи всякі продукти, вози, обув шили, шо не-
обходіме, шо токо душа желає.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
В староє врем’я були млини, багато тоді там [було їх у 
напрямку] до Сарнович. А тоді вже паровіє млини, це 
вже при моїй пам’яті. Там недалечко село Писаровка, 
то там даже вітраки були... Вони самі розрушились. 
Рублені. Чотири чи більше крил. Знизу ширші, а по-
том таке приспособлєніє для поворота. Весь корпус 
повертався. Криті були дощаткою. Стіни обшиті до-
шками. Рублені без залишків. Двоповерхові, як обічно, 
там лєсниця на другий [поверх] іде, камінь в самому 
верху. З  хутора перевезли млина да зробили, була й 
олійниця. [Млина якого перевезли?] Дерев’яний. Таке: 
на два етажа, перший, де мука сиплеться, а  зверху 
зерно засипают, а там уже, кроме того, олію вже про-
ізводили. Ну, тоді лляний олій, там його вже товкли 
і всякіми способами: товкли в ступі, такіє були, шо 
ножниє, потом уже дальше зробили вроді вальці, спе-
ціалісти зробили, його перемелювали. У  млині олій-
ню совмєсно. [Чи були у людей кузні?] Були власнії 
[кузні], держали на хуторах. Цегельний завод, гута... 

А  як ше мой батько, це перед революцією, построїв 
піч і цегельний завод, а потом це вже як стала рево-
люція, його все забрали. [Хутір, де жив Ваш батько, як 
звався?] Щитався Каменка хутор. [В нього було хазяй-
ство?] В його було хазяйство, построєно, будівля була 
дуже велика. Господар. Він занімався цим дєлом, вспів 
построїть цегельню.

ПАНСЬКА САДИБА [Пан жив у вашому селі?] Жив. 
Ше зара’, на це врем’я, його будівля осталася. Только 
одне зданіє. Де холодниє будінки, вони самі по собі 
вже поруйнувалися, а це вже жилльо й досі ше стоїт, 
так хрестом поставлене коло річечки Олешня. Буди-
нок дерев’яний, одноповерховий, жестю покритий. 
[Чим він відрізняється від інших будинків села?] Ну, 
красивіший, він поставлений так хрестом. Так осно-
вниє ідут комнати, а  потом уже веранди ці там уже 
резьбовиє, ти колишніє. Ну, красіве. І сад стародавній. 
Там дерева колишніє декоративні й яблуні. [Клумби 
були?] Ше осталися розкопаниє. Там ше став про-
ходить. І так уже культурно: тут алєйки, відно, були, 
так і такіє дорожки... Все було зроблено по-хазяйські. 
[Після панів там була школа], а  потім вже квартири 
вчителів. [Крім цього будинку, які були службові спо-
руди панської садиби?] Холодніє, конюшні, мастєр-
скіє, тому що до пана всі ходили. Казали, що пан дуже 
хороший був, то шо рано помер. Он помер до револю-
ції, а  вдова осталася і було два насліднікі Черкаські. 
Відно, що поляки. А в Сарновичах пан був дуже вред-
ний. Було таке, йому бажалося лєтом: запрягай коні, 
там дві пари коней і з саньмі, називалися гринджьо-
ли, сядає і помаленьку весь свій земельний участок 
об’єждяє і дивиться. Любувався. Ну, там і всі вони, тиї 
паничі, така в нього була вже [примха], так он бажав.

ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Мокляки
З польового щоденника З. Гудченко, записано 2014 р.

 у с. Мокляки Ємільчинського р-ну Житомирської обл. 
за натурними дослідженнями, свідченнями священника 

та літературними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Сергія Радонезь-
кого 1910 року. Церква розташована в центрі села на 
невисокому скельному пагорбі біля лісу, що підступає 
до західної межі подвір’я. Церква завершує перспекти-
ву головної вулиці. За інформацією священника будів-
ництво храму започаткував (за участі парафіян) влас-
ник села граф Сергій Уваров 1900 року, освячення ж 
відбулося 1910 року. Після революції 1917 року церкву 
закрили, під час німецької окупації богослужіння від-
новили, після Другої світової війни знову припинили, 
а в 1988 році остаточно повернули парафії. Опуклість 
скельної ділянки припадає на середину храму, у захід-
ному та східному напрямках рельєф дещо знижується. 
Це вплинуло на змінність висоти підмурку під стіна-
ми будівлі та спонукало до укріплення контрфорса-
ми крайніх кутів підмурку дзвіниці та апсиди. Стіни 
церкви зрубні, шальовані, підлога  – дощана, 80  мм 
завтовшки. Структура храму складається з хрещатої 
в плані власне церкви та приєднаної до неї з заходу 
триярусної дзвіниці. Вівтар фланкується з двох боків 
маленькими приміщеннями паламарні та ризниці. 
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План дзвіниці в першому ярусі – тридільний. Серед-
нє, просторіше, приміщення слугує головним вхо-
дом до церкви у бабинець. У північному приміщенні 
влаштовано сходи нагору. Сходами дістаються хорів, 
розташованих уздовж західної стіни бабинця, та до 
власне дзвіниці, де підвішені дзвони. Перекриття цен-
тральної нави – восьмерик на четверику з заломом і 
шатровим завершенням. Верхній 8-гранний ярус дзві-
ниці, як і середохрестя церкви, має шатрове завер-
шення з декоративною банькою. У решти приміщень 
храму – плоскі стелі. Прорізи між навою і бічними ра-
менами просторового хреста аркові, а  між навою та 
бабинцем – трапецієвидні. Інтер’єр церкви прикраша-
ють настінне малювання на біблійні сюжети та новий 
іконостас. Освітлюється храм невеликою кількістю 
вікон з арковими перемичками: в бабинці з кожного 
боку по два, у першому ярусі дзвіниці – по одному ві-
кну, у бічних раменах – по одному подвійному вікну, 
у 8-гранному підбаннику – 8 вікон меншого, ніж по-
передні, розміру, у східній стіні вівтаря – хрестовидне 
віконце, а біля вівтарних приміщень – по одному ма-
лому вікну з арковими перемичками. Входи до храму, 
окрім головного через дзвіницю, влаштовано також у 
бічних раменах. Усі три входи мають ґаночки зі схід-
цями та двома стовпчиками, що підтримують двосхи-
лі дашки. Окремий вхід зі східцями веде в паламарню. 
Екстер’єр мав би досить аскетичний вигляд, якби не 
шатрові вінчання дзвіниці та верху центральної нави, 
де кожна з граней підбанника переходить у трикут-
ний щипець, що створює динамічну лінію між цими 
архітектурними формами. До того ж над кутами даху 
четверика споруджено 4  декоративних главки. Поді-
бна главка також встановлена над вівтарем посеред-
ині гребеня даху. На другому ярусі дзвіниці щипцями 
позначені лише грані, орієнтовані по сторонах світу. 
Решту приміщень храму перекрито двосхилими даха-
ми під залізом. Стіни зовні ошальовані і пофарбовані 
в різний спосіб до лінії підвіконня – вертикальна ша-
лівка темно-зеленого кольору, вище – горизонтальна 
шалівка синього кольору. Кути, карнизи та інші міс-
ця перепаду між різними площинами та обсягами 
підкреслено тягами темно-синього кольору. Церква 
Сергія Радонезького у с. Мокляки є одним із варіантів 
дерев’яних церков початку ХХ ст., збудованих на Жи-
томирщині за типовими проектами.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряк початку ХХ  ст. розташований на підвищеній 
ділянці околиці села, де постійно переміщуються 
потоки повітря. Належить до типу стовпових вітря-
ків каркасної конструкції, у  яких повертається весь 
корпус. Це прямокутна в плані 2-поверхова споруда 
з горизонтальними розмірами 670×620 см. Стіни з до-
щок, двосхилий дах – під ґонтою. Наразі не працює, 
втрачені крила (був 4-крилий), пошкоджені стіни та 
вхідна частина, яка складалася з зовнішніх сходів на 
2-й поверх і дверей. Над ними звисав невеликий під-
дашок на дерев’яних кронштейнах, добре збережений 
дотепер. Найбільша цінність у вітряку  – добре збе-
режений внутрішній виробничий механізм, а  також 
конструктивна основа споруди, зокрема, могутній 
центральний стовп (63×63 см в перетині), балка (50 см 
в перетині), розпірки (56×56  см в перетині), лежаки 
(44×44 см в перетині), які затискують розпірки тощо. 
Дерев’яні зубчасті колеса, шестерні, вали, блоки, лот-

ки, жорна французького виробництва та інші механіз-
ми були настільки якісно виконані свого часу, що збе-
регли майже первісний вигляд і стан. Останнім часом 
вітряк працював на електриці. Вітряк у с. Мокляки є 
тепер уже рідкісним прикладом архітектури сільських 
поселень Житомирщини. [Літ.: Мокрицький Г. Цікава 
Житомирщина. Житомир, 2012. Т. 1. С. 186.].

ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН

с. Барашівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Барашівка Житомирського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями з використанням 

літературних джерел, опорного плану,  
статистичних відомостей сільради

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село розташоване в лісистій місцевості біля 
річки Лісної на обох її берегах у дуже мальовничому 
природному оточенні. Забудова, підпорядковуючись 
ландшафту, положистим амфітеатром орієнтована на 
долину. Достеменно час виникнення Барашівки не ви-
значено, орієнтовно вона датується XVIII ст., хоча не 
виключена давніша дата заснування. Основу плану-
вальної структури складають вулиці на обох берегах 
звивистої річки, що повторюють напрямок річкової 
долини, а  також поперечні, з  яких дві перетинають 
річку і трансформуються в дороги на сусідні села Да-
видівку й Іванівку. Найдавніші вулиці вирізняються 
довільною шириною та конфігурацією, виступами, 
відгалуженнями, курдонерами. Частина садиб звер-
нена до річки левадами. Яскраво визначений компо-
зиційний центр відсутній. Можна тільки зауважити 
акцентні місця в планувальній структурі села у вигля-
ді майданчиків неправильної форми біля перетину 
вулиць. Найзначніші з  них  – два: поблизу моста до-

Петропавлівська церква. 1849–1853 рр. 
с. Барашівка Житомирського р-ну 

Житомирської обл. 1991 р.  
Світлина З. Гудченко
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рогою на Іванівку та з протилежного боку, де колись 
був громадський та духовний центр Барашівки і де 
збереглися церква і шкільні будівлі ХІХ ст.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Петропавлівська церква 
середини ХІХ ст. височіє на стрімкому схилі правого 
берега р.  Лісної в глибокому курдонері головної ву-
лиці, що повторює напрямок річки. Монументальна 
споруда, яку оточують старі липи, домінує над пів-
денно-східною частиною села і долиною р.  Лісної. 
Храм побудовано 1849 року, освячено 1853 року, від-
ремонтовано 1912 року. Будівля цегляна, тинькована. 
Її план витягнутий зі сходу на захід. Ядром компози-
ції церкви є квадратна в плані нава, перекрита напів-
сферичною банею, що спирається на циліндричний 
підбанник із 8 вікнами. Зі сходу до нави долучається 
прямокутний в плані вівтар, із заходу такий самий за 
розмірами бабинець. З  півдня і півночі нава розши-
рена за рахунок виступів рамен планового «хреста», 
які грають роль радше пластичну, аніж архітектурно-
просторову. Із заходу до церкви впритул побудовано 
двоярусну дзвіницю з арковими голосниками. Вона, як 
і церква, виконана з цегли. В  архітектурному задумі 
усієї споруди використано класицистичні принципи 
та засоби композиції.

с. Буки
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  

у с. Буки Житомирського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село розташоване на високому лівому березі 
річки Тетерів. Глибока балка з струмком поділяє село 
надвоє. Колись основним планувальним стрижнем 
села, певно, була вулиця, що піднімалася стрімко вго-
ру від річки, на горі розширювалася у майдан і далі 
продовжувалася до вигону. За радянських часів село 
значно виросло за рахунок зселення сусідніх хуторів. 
Подовжилася головна вулиця, до неї приєдналася дру-
га – у прямовисному напрямку. Чимало новобудов ви-
никло на другому боці ставу по кривих нерегулярних 
вуличках, які колись пролягли між безладно розкида-
них осель. Майдан, утворений проти греблі біля ставу, 
очевидячки, був центральним місцем села. Три його 
сторони обмежуються селянськими садибами, а чет-
верта  – розкривається до ставу. Посередині стояла 
колись корчма, а зараз там криниця. Видно, забудова 
була дуже розрідженою, що відчувається і зараз. Роз-
ташування будівель на садибах неохоче підпорядко-
вується межам вулиці, та й постановка садибних ого-
рож не відповідає червоній лінії вулиці. Тому харак-
тер забудови відрізняється невимушеністю. У деяких 
садибах власне двір розміщений компактно в глибині 
ділянки. До нього веде широкий, огороджений з двох 
боків проїзд, що замикаються від вулиці і від двору 
ворітьми або жердками.

ЖИТЛО Хата 1811 року Андрійчука Михайла Андрійо-
вича. За свідченням господаря, хату будував прадід 
його діда. Дата ще недавно була написана на жердці 
біля дверей. Принаймні огляд хати підтверджує мож-
ливість такого датування. Хата розташована напіль-
ним фасадом до провулка, чолом – до річки. Город пе-
реходить у леваду. Планування. Тип плану – «хата на 
2 половини», але «половини» ці неоднакові за площею: 

ліва (33,5 м2) значно перебільшує праву (22,5 м2). Під-
валини. Підвалини (у два вінці) – дубові; нижня дере-
вина, як свідчить господар, навіть не стесана. Стіни. 
Будівля виконана з добірної деревини «в зруб» із за-
лишками завдовжки від 19 до 32 см. Стіни завтовш-
ки 17–22 см складені з 10 вінців дубових, соснових та 
вільхових брусів. Стеля. Стеля в сінях відсутня, а  в 
обох хатах виконана з грубих колених дощок 6–9 см 
заввишки і 25–30  см завширшки. Сволоки в обох 
хатах поперечні. Згори стеля вкрита дерном  – тра-
вою донизу. Дах. Верхній вінець зрубу стін ширший 
за інші і на 8–10 см виступає в інтер’єрі за площину 

Схема плану клуні. Перша третина ХХ ст.  
с. Буки Житомирського р-ну Житомирської обл.  

1974 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план хати М. А. Андрійчука. 1811 р. 
с. Буки Житомирського р-ну Житомирської обл.  

1974 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент брами клуні. Перша третина ХХ ст.  
с. Буки Житомирського р-ну Житомирської обл.  

1974 р. Рисунок З. Гудченко
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стіни. В нього врубані крокви. Дах 4-схилий, критий 
соломою з острішками та з гребенем. На причілках 
шляхом виносу двох верхніх вінців зрубу утворені 
розвинені, особливо в лівій «половині» (біля 190 см) 
піддашшя. Кутові крокви врубані в «пошевку», тоб-
то платву, покладену на верхні кінці кронштейнів. 
Інтер’єр. Підлога скрізь була глиняна. Вікна переро-
блені. За переказами господаря, вони були неоднакові 
за габаритами: наприклад, у лівій хаті найменші роз-
міри мало причілкове вікно, а найбільше – вікно про-
ти печі. У кожній хаті – по троє вікон; два на чолі і одне 
на причілку. У сінях відгороджена «здепка», двері якої 
(на «бігунах») наближені до лівої «половини». Систе-
ма опалення. Піч за пам’яті теперішнього господаря 
перероблена. Під час розбирання старої печі господар 
відзначив, що вона була складена так: на висоті близь-
ко 60  см від рівня підлоги у поперечному напрямку 
будівлі було покладено два полози так, що кожен з них 
одним кінцем врубувався в напільну стіну. З другого 
боку полози спиралися на кам’яні плити. До закругле-
них вільних кінців полозів була прибита під нахилом 
личкова дошка. На полози вкладався дощаний настил, 
а  решту робили з глею. Комин підвішували до стелі 
через дві дірки. Призьба. Навколо хати була і є призь-
ба, але вона не первісна. Рівень підлоги сіней підви-
щений відносно двору, тому перед вхідними дверима 
покладено східці  – каміння. Лутки дверей врубані 
верхніми кінцями просто у зрубину сінешньої стіни, 
а нижніми – у підвалину так, що утворюється поріг. 
У цілому хата відзначається досить монументальними 
формами і нагадує хати того ж періоду деяких сіл пів-
нічної Черкащини.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуня (близь-
ко 50 років) – дерев’яна, каркасної конструкції з роз-
мірами в плані 730×1510 см. Для більшої міцності стін 
між стовпами влаштовані діагональні розкоси. Кон-
структивна жорсткість споруди забезпечується двома 
поперечними балками, що посередині спираються на 
сохи. Крокви даху врубані у верхню платву. 4-схилий 
дах покритий соломою.

с. Вереси
Записала З. Гудченко 2013 р.  

у с. Вереси Житомирського р-ну Житомирської обл.  
від Ганни Андріївни, 1930 р. н.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У  церкві колись було 
3 дверей. Була дзвониця. Два хори було у церкві – з лє-
вої сторони і з правої. Моїй свекрусі 110 років (вона 
вже вмерла давно). Її батько ще хлопцем був, да ходив 
у Овруч і там зняв план, там собор такий був, кажуть, 
шо він ше є і у [Другу світову] войну не розрушений. 
І цей батько прийшов з тим планом, узяв. Дерев’яна 
вона ж, і  її зробили руками. І він перший вінчався в 
цій церкві. Це ж батюшка його безплатно й венчав. 
Дід Стьопа він звався. Липи садили. Перед війною 
хтіли клуба зробить. Кумполи познімали всі геть. Це 
ж висилали скільки за цю церкву: і старосту, і хто був 
у цих сестричках, висилали їх, бо вони не давали клю-
чів. Украли хлопці ікону і оддали, така була баба Ганя, 
вона оддала, і їх сохраняли десь у Житомирі. А так ба-
гацько – то в неї під підлогою були поховані. А вже як 
прийшов німець, то вона розстрояна така, туди зерно 
сипали у церкву. Уже їхня власть була. То як німець 

пройшов, він не стріляв, ничого, а  вже як виганяли, 
то за наше село 3 рази бой був. А він як зайшов, то на 
третій день у нас став править батюшка Тичина. Він 
був більш як 20 год. Уже старий він був, але ше мож-
на було працювать. У його було 2 сини і 2 дочки. Він, 
цей Тичина, і косив, і на роботу ходив. Усе геть робив 
у колгоспі. То вже як послє войни, як ці ж партіяки 
були, писано, шо з церкви клуба треба робити. А ніде 
не записано, шо робить. А  в нас була [одна жінка], 
секретаром робила, то вона ниде не записала, шо це 
клуб. То вони не могли вкусить її, і так вона осталась 
у нас [церква]. Все врем’я після війни діяла. Перший 
раз у нас церкву хтіли обікрасти, то пилка поломи-
лась. А другий раз влізли кроз вікно, і грати були. І ото 
вкрали тоді ікону.

с. Калинівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Калинівка  
Житомирського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формування 
поселення за історичними відомостями]. Час виник-
нення села невідомий, але воно згадується в люстра-
ції старост Житомирського повіту 1783 року у складі 
Левківського ключа. В 1869 році тут був збудований 
дерев’яний храм Покрови Богородиці, у  1887  році  – 
причтові будівлі. Близько 1914  року налічувалося 
парафіян  – 2831, існувала школа. [Літ.: Справочная 
книга о приходах и монастырях Волынской епархии. 
Сост. Н. В. Переверзев. Житомир, 1914. С. 16; Теодо-
рович Н. И. Историко-статистическое описание церк-
вей и приходов Волынской епархии. Т. І. Почаев, 1888. 
С.  67]. Система забудови. Село розташовано біля 
невеликого струмка. Місцевість з півдня пересічена. 
Струмок створив глибоку мальовничу долину. Плану-
вальна структура села сформувалася у відповідності 

Покровська церква. Вигляд зі сходу. 
1870 р. с. Калинівка Житомирського р-ну 

Житомирської обл. 1990 р.  
Світлина З. Гудченко
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до ландшафту місцевості. Найстаріша забудова тяжіє 
до струмка, але розташована на підвищенні, з обох бо-
ків долини, переважно на північному березі. Частина 
старої забудови утворила однобічну вулицю – окремо 
розкиданими садибами чи їх скупченнями, до яких 
ведуть провулки з глухими кутами. Пізніші двобічні 
вулиці виникли на рівній місцевості, далі від долини. 
Перспективу головної вулиці завершує Покровська 
церква. Отже, в  планувальній структурі села визна-
чилися дві взаємопроникаючі частини – прилегла до 
долини струмка (нерегулярна) і розташована вище на 
рівній місцевості (регулярна). Домінантою архітек-
турного простору поселення є церква, яка найкраще 
проглядається з південного гребеня рельєфу вздовж 
долини та при під’їзді із заходу від Житомира. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Покровська церква 
збудована 1869  року, 1910  року розширена. Це  – 
дерев’яний храм у формі латинського хреста в плані, 
із дзвіницею. В основі плану проте лежить рівнобіч-
ний хрест, до якого з заходу прибудований нижчий за 
рамена «хреста» бабинець і дзвіниця, а зі сходу – бічні 
прируби до 6-гранної апсиди. Стіни будівлі зовні го-
ризонтально ошальовані. Вікна стін 6-кутні з решіт-
ками ковальської роботи, вікна підбанника  – пря-
мокутні, «фальшиві». Четверик нави завершується 
8-гранним підбанником з гранчастою банею та маків-
кою. Інші обсяги церкви мають плескаті стелі під дво-
схилими дахами, апсида  – під 5-схилим дахом з ма-
ківкою. Покриття дахів та бань – листове залізо. Не-
великими маківками декоровані також гребені рамен 
«хреста». Дзвіниця – 3-ярусна, з 4-гранним нижнім та 
8-гранними верхніми ярусами із заломом і декоратив-
ною маківкою.

с. Кам’янка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 2013 р. 

у с. Кам’янка Житомирського р-ну Житомирської обл. 
за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Свято-Дмитрівська 
церк ва ХІХ ст. Церковне подвір’я розташоване вздовж 
головної вулиці села на рівній місцевості, обсаджене 
навколо старими деревами листяних порід. Церква 
стоїть в глибині ділянки, південним фасадом до вули-
ці в оточенні молодих ялин. Одна з ялин набула екзо-
тичної форми – під час Другої світової війни снаряд 
збив її верхівку, і  з цього місця утворився навколо 
вісі неіснуючого верху конусовидний пучок гілок. Ще 
одна примітна річ на подвір’ї – проти вівтаря зберігся 
низький кам’яний хрест, дуже обвітрений, з частково 
втраченими бічними раменами і нерозбірливим напи-
сом. Походження цього хреста наразі невідоме. Мож-
на припустити, що він поставлений як знак нам’яті 
про попередню церкву. Храм п’ятизрубний, хрещатий 
в плані, центральнокупольний, з  дзвіницею, долуче-
ною до бабинця з заходу. Зовнішні загальні розміри 
плану споруди 17,5×12 м. До вівтаря у північно-схід-
ному кутку прибудовано ризницю. Усі приміщен-
ня – прямокутні в плані, лише середохрестя й баби-
нець – квадратні. Над середохрестям – однозаломове 
просторове перекриття (восьмерик на четверику), 
завершене грушоподібною 8-гранною банею. Рамена 
просторового хреста мають плоскі стелі та двосхилі 
крокв’яні дахи з трикутними щипцями. Дзвіниця  – 

триярусна, під шатром. Середохрестя церкви і бічні 
рамена об’єднуються через трапецієвидні прорізи. 
Біля західної стіни бабинця влаштовано хори, куди 
сходи ведуть з дзвіниці. Первісний іконостас не збе-
рігся; сучасний, зроблений 2012 року, не має худож-
ньої цінності. До храму ведуть троє дверей через кри-
ті ґаночки під двосхилими дашками на стовпчиках, 
в ризницю – окремий службовий вхід. По нижньому 
поверху храм освітлюється 10-ма вікнами 6-кутної 
форми. У  8-гранному підбаннику  – 4  прямокутних 
вікна, розташованих по сторонах світу. Зовні стіни 
церкви ошальовані горизонтально й пофарбовані у 
блакитний колір. Дахи, баня та намет дзвіниці криті 
залізом. Свято-Дмитрівська церква у с.  Кам’янка є 
прикладом компактного, розрахованого на невелику 
релігійну громаду, храму, побудованого у ХІХ  ст. за 
типовим проектом.

с. Кодня
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1991 р. 

у с. Кодня Житомирського р-ну Житомирської обл. 
за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Лікарня. Земська лікарня по-
чатку ХХ ст. Лікарня розташована в західній частині 
села над річкою Коденкою. Вона була розрахована на 
обслуговування 27 навколишніх сіл і споруджена ко-
штом земства. Ділянка лікарняного комплексу займа-
ла мисовидне узвишшя, ізольована від житлової за-
будови. З часом індивідуальні садиби наблизилися до 
нього, але санітарний відрив зберігається. [Плануван-
ня комплексу]. Лікарня складається з трьох однопо-
верхових будівель, споруджених одночасно: лікуваль-
ного корпусу, сараю та кухні з пральною. Лікувальний 
корпус розташований рівнобіжно вулиці, утворюючи 
коридор перед південним фасадом. Службові будівлі 
заховані в глибині двору біля гребеня рельєфу, який 
різко знижується у бік ставка. У дворі зберігся старий 
колодязь з високоякісною водою, первісно він діяв за 
допомогою кінного приводу (керату) і сповна забез-
печував усі потреби лікарні у воді. [Матеріали, пла-
нування будівель]. Лікувальний корпус та кухня з 
пральнею складені з цегли в єдиному стилістичному 

Свято-Дмитрівська церква. ХІХ ст.  
с. Кам’янка Житомирського р-ну 

Житомирської обл. 2013 р.  
Світлина З. Гудченко
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ключі, сарай – дерев’яний, в «шули». Дахи цих споруд 
первісно були покриті етернітом, який з часом замі-
нили на шифер. Етерніт зберігся лише фрагментар-
но – на сараї з північного боку та в середній частині 
лікувального корпусу. З архітектурного погляду саме 
лікувальний корпус – найцікавіша споруда. Це – ви-
довжена, Е-подібна в плані будівля з двосхилим дахом 
та трапецієвидними фронтонами на торцях і над вхо-
дами. В основі її плану – коридорна система з одно-
бічним розташуванням палат, що орієнтовані на схід-
ний та західний боки. [Архітектура будівлі]. Площини 
стін прорізані ритмом великих вертикальних вікон. 
Композиційним акцентом лікарняного корпусу став 
вхідний вузол, розташований на південно-західно-
му кінці головного фасаду. Вхід підкреслено звисом 
односхилого дашка з ажурними чавунними кронш-
тейнами, зовнішніми сходами з візерунчастою чавун-
ною огорожкою та оздобленими різьбленням звисами 
фронтону. Наразі лікарню використовують за призна-
ченням, вона  – вдалий приклад земського будівни-
цтва в Україні на початку ХХ ст. (школи, лікарні).

с. Левків
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  
у с. Левків Житомирського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями, свідченнями 
респондентів  та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формування 
поселення за історичними відомостями]. Поселення із 
назвою села Ловкова вперше згадано в Акті 1501 року 
в Інвентарі м. Житомира, до замку якого був припи-
саний Ловків серед інших сіл. В цей час він перебував 
під владою Литовського князівства, а з 1569 року по-
трапив під польське володарювання. В Акті 1587 року 
він згаданий під назвою села Ловка. Унаслідок агре-
сивних дій польської шляхти у відповідь виникали 
селянсько-козацькі повстання. Одне з них 1618 року 
призвело до спалення селянами панського маєтку. 
У 1750 році Ловков у статусі містечка згадано в Акті. 
У 1793 році Левків входить до складу Російської імпе-
рії. У 1842 році зафіксовано клопотання про затвер-
дження тут ярмарків, 1845  року згадано в докумен-
тах про оренду в Левкові млина і паперової фабрики, 

1851 року – про наявність гуральні, яка пізніше двічі 
горіла – 1878 року та 1901 року. У 1866 році Левків – 
волосний центр Волинської губернії. На 1870 рік тут 
мешкало 1117  осіб, було 400  димів, церква, 6  лавок, 
5 ремісників, гуральня, смолярня. У 1871 році відкри-
то однокласне народне училище. [Літ.: Історія міст і 
сіл УРСР. Житомирська область. К., 1973. С. 283–290; 
Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Волынской епархии. Т. І. Почаев, 
1888. С.  68–69]. Система забудови. Для природних 
умов Левкова характерна надзвичайна мальовничість, 
у чому велику роль відіграє річка Тетерів зі струмка-
ми та пересіченим рельєфом місцевості. Село розта-
шоване на обох берегах р. Тетерів, що поділяє його на 
2  частини. Чисельні старі криві вулиці виходять на 
долину річки з правого і лівого берегів. Уздовж річки 
на деякій відстані (що дає змогу убезпечити забудову 
від паводків) тягнуться такі ж давні хвилясті вулиці, 
а від них відгалужуються провулки й глухі кути. Ком-
позиційним ядром лівобережжя є майдан, сформова-
ний біля перетину давнього шляху на Житомир і при-
річкової вулиці. Це  – громадський і торговий центр 
поселення. Він розташований на відносно низькій і 
рівній терасі. Акцентні місця рельєфу – високе плато 
на південний схід, підвищений мис на північ від май-
дану  – завершуються і акцентними архітектурними 
об’єктами – колишньою панською садибою і церквою.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Преображення 
Господнього 1862  року. домінує над майданом і за-
вершує перспективу вулиці від мосту через р. Тетерів. 
Проте її композиційна роль в панорамі села нівелю-
ється високими деревами навколо неї. Церква була 
збудована коштом парафіян. Поблизу храму стояли й 
інші будівлі: школа, житловий будинок панотця з гос-
подарськими спорудами. А на церковному подвір’ї ще 
й досі височіє старовинний хрест з пісковика. Церк-
ва – дерев’яна, на мурованих підвалинах, крита бля-
хою споруда, хрещата в плані, з гранчастою апсидою і 
білявівтарними приміщеннями. На заході до бабинця 

Земська лікарня. 1912 р. 
с. Кодня Житомирського р-ну Житомирської обл. 

Світлина А. Сєдіна

Церква Преображення Госпосподнього.  
Вигляд з південного заходу. 1862 р. 

с. Левків Житомирського р-ну Житомирської обл.  
1990 р. Світлина З. Гудченко
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долучається дзвіниця. Середохрестя (нава) церкви  – 
четверик, що переходить у восьмерик підбанника, 
увінчаний 8-гранним наметом з двоярусною маків-
кою. Дзвіниця  – триярусна: два нижніх яруси  – чет-
верики, верхній – восьмерик під 8-гранним наметом. 
Входи для вірян – з 3-х боків храму.

ПАНСЬКА САДИБА Графський маєток настільки по-
страждав після Жовтневої революції, що від первісної 
забудови і паркових насаджень залишилися тільки 
фрагменти. За спогадами старожилів і деякими архів-
ними документами відомо, що найдавніша будівля на 
садибі  – колишній уніатський костел, який пізніше 
увійшов у обсяг панського будинку на 2 і 3 поверхи. До 
костелу із заходу були прибудовані вітальня і кімната. 
Північніше від будинку розміщувалася пральня. Пар-
ком займався садівник, що мешкав у будиночку біля 
в’їзду в садибу зі сходу від дороги на Калинівку. Ка-
жуть, що будиночок і парк стоять на підземних ходах.

с. Ліщин
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  
у с. Ліщин Житомирського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Село 
розташоване в мальовничій місцевості по обох бе-
регах звивистої річки Гуйва, яка подекуди розши-
рюється, утворюючи ставки. Село Ліщин відоме з 
1566  року. Ця назва розповсюджувалася на лівобе-
режну частину, правобережна звалася Тулин. Наразі 

назва Ліщин об’єднує обидві частини. Відомо, що на 
1831–1861 роки власниками Ліщина-Тулина були По-
ляновські. У 1866 році поселення мало ранг містечка, 
волосного центру. На 1870  рік в ньому проживало 
259 мешканців, було 140 житлових будинків, молитов-
ний будинок, 2 водяних млини, 12 лавок, 16 ремісни-
ків, смолярня, дерев’яна церква, побудована 1737 року 
(втрачена). Є  згадки за 1851  рік про існування в пе-
редмісті Тулина гуральні (не збереглася). 1805  року 
споруджено мурований Троїцький костел і дзвіницю, 
що збереглися дотепер. До першої половини ХІХ  ст. 
належить будівництво садибного комплексу, з  якого 
зберігся панський будинок (наразі школа). У  Тулині 
на низькому правому березі р.  Гуйва розташований 
інший маєток кінця ХІХ – початку ХХ ст., оточений з 
трьох боків водою. Там був чудовий палац, парк, служ-
би. Збереглися тільки окремі скупчення старих дерев, 
надрічкова алея, льохи. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. 
Житомирська область. К.,  1973. С.  303; Памятники 
градостроительства и архитектуры Украинской ССР. 
Т. 2. Киев, 1985. С. 150]. Система забудови. У старому 
Ліщині історична планувальна система майже не змі-
нилась. Основу її складає хвиляста вулиця, що проля-
гає по гребені лівого берега вздовж річки. Ця вулиця 
настільки стара, що місцями її проїзна частина ніби 
вгрузла в ґрунт на кілька метрів. Отже, забудова, роз-
ташована на гребені, формує панораму поселення, ви-
димого з протилежного берега. У цьому активна роль 
належала культовим спорудам. Костел із дзвіницею й 
тепер є активним наголосом панорами, що відкрива-
ється від сучасного громадського центру правобереж-
жя (Тулин). Перспективний план 1982  року розро-
бляли для цієї частини поселення, оскільки там була 
вигідна підоснова для регулярної системи забудови, 
передбаченої проектувальниками.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Костел. Костел 1805 року – один 
з останніх в Украні, збудованих у стилі пізнього ба-
роко. Це  – цегляна тринавна базиліка з високою се-
редньою і значно нижчими бічними навами. Середня 
нава перекрита напівциркульними склепіннями. Дах 
середньої нави – двосхилий, бічних – односхилий. Ві-
кна середньої нави – прямокутні, великі, із лучковими 

План церкви Преображення Госпосподнього. 
1862 р. с. Левків Житомирського р-ну 

Житомирської обл.  
1990 р. Рисунок З. Гудченко

Троїцький костел. 1805 р.  
с. Ліщин Житомирського р-ну Житомирської обл. 

1991 р. Світлина З. Гудченко
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перемичками, вікна ж бічних нав  – напівциркульні. 
Торцеві фасади костелу рустовані та декоровані по ку-
тах парними пілястрами доричного ордера, над яки-
ми фриз і вінцевий карниз з «сухариками». Горище 
середньої нави освітлене трикутними вікнами, прорі-
заними у тимпанах фронтонів, які по кутах фланкова-
ні декоративними вазами. Кути бічних нав завершені 
монументальними обелісками. Дзвіниця. Дзвіниця, 
розташована на північний захід від костелу, – цегляна, 
отинькована, двоярусна, квадратна в плані споруда з 
4-гранним наметовим дахом, декоративною маків-
кою. На 2-му ярусі дзвіниці в кожній грані  – великі 
голосникові отвори  – прямокутні з напіварковими 
перемичками.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Зі 
старих будівель зберігся водяний млин другої по-
ловини ХІХ ст. біля греблі на лівому березі р. Гуйва. 
Ймовірно, це один з двох млинів, які тут були вже 
1870  року. Водяний млин другої половини ХІХ  ст.  – 
Г-подібна в плані будівля, виконана переважно з де-
ревини. Дахи – 2-схилі. У гребінь даху головного при-
міщення в середній його частині врізано низеньку 
надбудову з вікнами під 2-схилим дахом, очевидячки, 
задля освітлення приміщення зверху.

ПАНСЬКА САДИБА Панська садиба була розташова-
на у східній частині правого берега річки. Збереглися 
залишки парку і маленький ставочок, що колись на-
лежав панові. З  будівель садиби  – панський будинок 
(тепер школа) початку ХІХ ст. Є відомості, що в садибі 
збиралися декабристи. Улітку 1825 року тут відбулася 
зустріч і об’єднання представників Південного това-
риства і Товариства об’єднаних слов’ян для розробки 
планів озброєного повстання. Ці події висвітлені у 
музейній кімнаті школи. Садибний будинок почат-
ку ХІХ  ст.  – одноповерховий, прямокутний в плані, 
з двома бічними ризалітами і 4-колонними портика-
ми. Стіни – цегляні, отиньковані. Дах – 4-схилий, на-
разі під шифером, з переходом у двосхилі дашки над 
ризалітами із 3-кутними фронтонами. Будинок зовні 
декорований накладним вінцевим карнизом стін, 
прямими сандриками вікон, кутовими пілястрами, 
ампірними гірляндами між вікнами. Портики мають 
парні колони доричного ордера.

с. Піски
Записала З. Гудченко 2013 р.  

у с. Піски Житомирського р-ну Житомирської обл.  
за даними, наданими ієреєм Володимиром Головецьким  

та дияконом Ігорем Кучеруком  
на запит священників Свято-Георгіївського храму села

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Свято-Георгіївська церк-
ва. У документах на церковне майно господарського 
Управління при святому Синоді, що зберігаються в 
Російському державному історичному архіві, зна-
йшлися відомості про цю церкву (Ф.  79/9. Оп.  33. 
Спр.  183. Арк.  77–77  зв.). «Страховая оценка. М-ца 
января, 8 дня, 1915 г. Мы, нижеподписавшиеся, про-
изводили оценку строений, принадлежавших Свя-
то-Георгиевской церкви с.  Писок 1-го Благочинного 
округа Житомирского уезда Волынской епархии. При 
осмотре оказалось, що Свято-Георгиевской церкви 
с. Писок принадлежит следующее строение: 1) Свято- 
Георгиевская церковь о 5-ти  главах, построенная в 
1913 году, а оконченная и освящена в 1914 году дере-
вянная, на каменном фундаменте снаружи ошалеван-
ная досками и окрашенная белой масляной краской. 
Крыша покрыта железом и окрашена зеленой краской. 
Все 5 глав церкви покрыты алюминием, а кресты вы-
золочены. Фундамент оштукатурен цементом. Внутри 
церковь выкрашена белой масляной краской, а алтарь 
бледнорозовой. У западных стен боковых пристроек 
устроены клиросы, а у западной стены церкви устро-
ены хоры. Длина церкви вместе с колокольней 45 ар-
шин, ширина 36 аршин и высота до карниза 12 аршин. 
Дверей наружных двухстворчатых трое, высотой 
5 аршин, шириной 3 аршина и одностворчатых – одни 
высотою 3  аршина, шириною 1,5  аршина. Всех окон 
в церкви 26, из коих 16  находящихся в нижнем эта-
же и в переплетах, сделанных из железа прочной сле-
сарной работы. Из них два окна высотой 45  аршин, 
а шириной 2 аршина, и окна выс. 4 арш. и шир. 1 арш., 
2 окна выс. 2 арш. и шир. 20 вершков, и 10 окон верх-
них выс. 3 арш. и шир. 1,5 арш. Пол деревянный, по-
крыт желтой масляной краской. Иконостас, иконы и 
вся церковная утварь перенесены из старой церкви. 
Иконостас шир. 8 арш. и выс. 9 арш. (оценен 300 руб.). 
Церковь вместе с иконостасом оценена в 20 тыс. руб. 

Поміщицький будинок.  
с. Ліщин Житомирського р-ну Житомирської обл. 

1991 р. Світлина З. Гудченко
 

Свято-Георгіївська церква. 1914 р.  
с. Піски Житомирського р-ну Житомирської обл. 

2013 р. Світлина З. Гудченко
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2)  Сторожка при церкви деревянная, на каменном 
фундаменте, покрыта железом и окрашена зеленой 
краской. Внутри оштукатурена. Длиной 10  арш., 
шир. 6 арш. и выс. 35 арш. В ней трое дверей, 3 окна 
и одна варистая печь, построена в 1914  г. и оценена 
в 300  руб. Оценку производили: зав.  страховкой по 
1-му  Благочинническому округу протоиерей Ио-
сиф Плащевский, священник Иосиф Вишневский, 
священник Афанасий Бояковский, священник села 
Писок Николай Марчевский. Церковный староста 
Василий Пантейчук, а за его неграмотного расписал-
ся Виктор Волощук». Цього ж 1914  року, коли було 
побудовано новий Свято-Георгіївський храм, дво-
рянин с.  Піски Іван Дзядевич пожертвував у церкву 
паникадило, вартістю 500 рублів. Щодо теперішнього 
іконостасу, то це не той іконостас, про який згадано 
у вищецитованому документі. Теперішній іконостас 
був перенесений у Свято-Георгіївський храм с. Піски 
із Житомирської Трьохсвятительської домової церкви 
Волинської духовної семінарії, що була на території 
теперішнього заводу електровимірювальних прила-
дів, після закриття останньої. Лише ікона Трьох свя-
тителів у іконостасі (тепер вона  – у вівтарі теперіш-
нього храму), була замінена на образ св. Великомуче-
ника Георгія Побідоносця. Деякий час у Пісках стояло 
два храми (новозбудований і давній) та каплиця на 
джерелі. Після перенесення з Житомира іконостасу, 

іконостас давньої церкви повернули на його місце. 
Скажемо декілька слів про давній храм. В «Справоч-
ной книге о приходах и монастырях Волынской епар-
хии» читаємо: «Деревянный Св.-Георг. храм построен 
в 1864 году. Маловместителен, украшен посредствен-
но». А  з «Клировых ведомостей за 1866  г.» (Держар-
хів. Ф.  1–73. Спр.  95. Арк.  234–237) дізнаємося, що 
церква в цей час була не побудована, а відремонтова-
на. «Церковь построена неизвестно когда старанием 
прихожан. Деревянная, с  колокольнею. В  1863  при-
хожанами исправлена, но для прочности оной нуж-
но пристроить средний купол, а  также алтарную 
часть, сделать железную крышу, вышелевать стены и 
выкрасить масляной краской». У  1930  році ухвали-
ли рішення про закриття цієї церкви. У  документах 
адмінвідділу Волокрвиконкому сказано, що давню 
церкву призначено для закриття з 1908 року. Наявні 

документи свідчать, що й у 30-і  роки ХХ  ст. відвід-
ування нового храму, який залишили в користуванні 
віруючих, було досить високим. У публікації «Храм у 
Пісках» Андрій Погорецький писав: «У 30-і роки він 
[Свято-Георгіївський храм] був закритий і лише зу-
силлями деяких жителів села, зокрема Петра Когута, 
був врятований від зруйнування. Щоправда, стопу-
довий дзвін і збір малих дзвонів було знято, і доля їх 
невідома. А іконостас врятував за вражаючих обста-
вин житель села Георгій, заховавши його в потрійну 
підлогу. Розповідають, що у передвоєнний період там 
намагалися зробити клуб, але, коли одного разу був 
організований святковий вечір і заграла музика, по-
чувся страшенний гул, і більше провадити такі заходи 
не наважувалися, а перетворили його на комору, збе-
рігаючи там збіжжя. Відновлена ж служба Божа була 
під час німецької окупації і не припиняється по сей 
день». У 1991 році на парафіяльних зборах, коли ухва-
лили статут Свято-Юріївської парафії, уперше було 
проголошено таку назву.

с. Садки
Записала З. Гудченко 1995 р.  

у с. Садки Житомирського р-ну Житомирської обл.  
від Старовойт Катерини Степанівни, 1912 р. н.,  

та її дочки Надії, родом із с. Малахівка  
Лугинського р-ну Житомирської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інфромація про с.  Малахівка, більшість мешканців 
якого переселено після аварії на ЧАЕС]. Село до двох-
сот дворів. [Які кінці села?] Отак пряма вулиця була, 
поле, то ка’уть, там Наводи, а там знову поле Окупне, 
знов поле Широке, Віробки поле. «Куди йдете на бура-
ки?» – «На Віробки?»; «Де сієм льон?» – «На Окупном 
льон сієм». [Чи мали назви ліси?] Разумов лєс, Чор-
ний, Павлова ділянка.

с. Станишівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2013 р. у с. Станишівка  
Житомирського р-ну Житомирської обл. 

 за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Каплиця. Каплиця над крини-
цею другої половини ХІХ ст. розташована в долині під 
горою, на якій височить дерев’яна церква, біля інди-
відуальної садиби з боку вулиці. Цей куток села має 
назву Поділ. Каплиця викладена з червоної цегли і має 
вигляд восьмигранного павільйону. Під наметовим 
склепінням споруди заховується криниця. Гранчасті 
стіни каплиці неоднакові – опорні вужчі, аркові шир-
ші. Дах  – шатровий, критий листовим залізом, увін-
чаний металевим хрестом. Перекриття спирається на 
арки і антаблемент, завершений балюстрадою з кіле-
подібних елементів. Одну з арок, перетворену в нішу, 
трактовано як свого роду іконостас і відгороджено 
ґратками. Через три інші арки можна підійти до кри-
ниці. Первісна конструкція та оформлення джерела 
води невідомі, тепер воно має вигляд сучасного ко-
лодязя з бетонних кілець. Відро підвішене на ланцюг, 
закріплений у вершині купольного склепіння. Архі-
тектурний декор каплиці виконано у так званому це-
гляному стилі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Посередині 

Іконостас Свято-Георгіївської церкви. 1914 р. 
с. Піски Житомирського р-ну Житомирської обл. 

2013 р. Світлина З. ГудченкоIM
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вузьких опорних елементів розміщено напівколонки, 
фланковані пілястрами. Перемички арок акцентовані 
замковими склепіннями. Внутрішні поверхні потинь-
ковані, а зовнішні лишаються у натуральному кольорі 
червоної цегли. Каплиця у Станишівці  – досить рід-
кісний збережений приклад такого роду споруд, ши-
роко розповсюджених колись в Україні, як і в багатьох 
країнах світу. Вона цікава ще й високим професійним 
рівнем виконання.

с. Тригір’я
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Тригір’я  
Житомирського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село розташоване у надзвичайно мальовни-
чій, унікальній за природною красою місцевості біля 
впадіння р.  Бобрик у р.  Тетерів, в  оточенні лісів та 
боліт. Початок села Тригір’я було покладено у XV ст. 
заснуванням тут житомирським князем Володими-
ром Троїцького монастиря, для якого було обрано 
підвищений ріг урвистого скельного берега річки. На-
явність ще двох пагорбів серед низини дала підставу 
для назви села. Головний планувальний стрижень по-
селення – вулиця-шлях, від якої селянські садиби роз-
ташовані на різних відстанях, залежно від рівня води 
на земельних ділянках. Село розвивалося з одного, 
правого, берега річки.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Монастир. Троїцький монастир. 
[Формування монастиря за історичними відомостя-
ми]. Є  згадки про закладення монастиря 1583  року 
і про відбудову його в дереві 1613 року. Лісиста, ізо-
льована природними факторами місцевість вельми 
пасувала способу життя ченців. Тому Тригірський мо-
настир має таку довготривалу історію. З часом йому 
почало належати друге за значимістю місце після 
Почаївського монастиря на Волині. У 1775 році Три-
гірський монастир належить до каталогу уніатських. 
У  1782  році були збудовані або перебудовані цегля-

ні келії. З  1839  року, коли усі базиліанські монасти-
рі на цих теренах були скасовані або повернені до 
православ’я, Тригірський перейшов до православних. 
Тут розпочато будівництво Преображенського цегля-
ного храму. [Літ.: Волынские епархиальные ведомос-
ти. № 1. Кременец, 1867. С. 32–40; Памятники градо-
строительства и архитектуры Украинской ССР. Т.  2. 
К., 1983. С. 150–151; Справочная книга о приходах и 
монастырях Волынской епархии. Сост. Н. В. Перевер-
зев. Житомир, 1914. С.  396]. Монастир займає неве-
лику ділянку, куди від головної вулиці Тригір’я веде 
короткий під’їзд в західному напрямку. Монастир є 
домінантою місцевості і композиційним акцентом 
планувальної системи села. Він проглядається з бага-
тьох позицій навколишнього ландшафту: біля в’їзду в 
село з півночі, з берегів р. Тетерів, від греблі, від про-
тилежного залісненого берега, де санаторій «Дениші». 
Обитель оточена цегляним муром. Вхід зі сходу озна-
чений металевою брамою та хвірткою. З  монастир-
ської забудови наразі збереглися лише церква і келії. 
Церква займає острівне положення на ділянці, а  ке-
лії – уздовж південно-західної огорожі. Преображен-
ська церква (1854–1873 рр.) хрещата в плані, з напів-
циркульною апсидою, 5-банна. Бані розташовані над 
середохрестям планувально-просторової структури 
храму, яке помітно вивищується над раменами про-
сторового «хреста». Верхове розкриття має лише цен-
тральний обсяг церкви, увінчаний банею, що домінує 
над іншими. Решта бань, розташованих діагонально 
по кутах шатрового перекриття і даху, відіграють суто 
декоративну роль. Над бабинцем церкви вивищуєть-
ся дзвіниця під шатровим верхом. Храм збудований 
у спрощених російсько-візантійських формах. Кор-

Каплиця.  
Друга 
половина  
ХХ ст.  
с. Станишівка 
Житомирсь-
кого р-ну 
Житомир-
ської обл. 
2013 р.  
Світлина  
З. Гудченко

Преображенська церква. 1854–1873 рр.  
с. Тригір’я Житомирського р-ну Житомирської обл. 

1991 р. Світлина З. Гудченко
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пус келій 1782 року розташовано на косогорі, тому з 
півдня  він двоповерховий, а з півночі – одноповерхо-
вий, Г-подібний у плані. Стіни – цегляні, перекриття – 
напівциркульні склепіння з розпалубками. Система 
плану будівлі  – коридорна з двобічним розташуван-
ням кімнат.

с. Туровець
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2013 р. у с. Туровець  
Житомирського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Успенська церква 
1912  року  – тризрубна, одноверха, п’ятибанна, з  дзві-
ницею при ній. Церква розташована на рівній ділянці 
вздовж головної вулиці села, в оточенні старих дерев. 
Основний обсяг храму – тридільний (нава, вівтар, ба-
бинець). До бабинця з заходу долучено триярусну дзві-
ницю, до 6-гранного вівтаря з півночі і півдня – риз-
ницю та дияконник. Четверик нави перекрито одноза-
ломовим верхом. Завдяки трикутним «вітрилам» здій-
снено перехід четверика у восьмерик підбанника під 
восьмигранною банею. На кутах даху нави розміщено 
діагонально на підбанниках чотири 8-гранних баньки, 
які не мають внутрішнього розкриття. Завдяки цим, 
суто декоративним елементам, церква має зовні вигляд 
п’ятибанної споруди, що, звичайно, збагачує її архі-
тектурне обличчя. Триярусна шатрова дзвіниця, через 
яку входять до храму, поділяється на 3 приміщення: се-
реднє (прохід), ліве (сходи нагору) та праве (комора). 
Загальні розміри храму – 24,5×10 м. Особливість його 
плану полягає в тому, що зруби нави й бабинця – од-
накової ширини, проте четверик нави значно вищий. 
Головний вхід до церкви доповнено з півночі й півдня 
двома входами до нави через ґаночки з дашками на двох 
стовпчиках і східцями. Складені з брусів стіни церкви 
зовні оббиті горизонтальною, а  знизу вертикальною 
шалівкою. Прямокутні вікна підкреслені та зорово 
збільшені обрамленнями з «бровастими» сандриками. 
Стіни пофарбовані олійними фарбами – тло в блакит-
ний, «фриз» – у білий, обрамлення вікон, дверей, кутові 
накладки, підвіконня – у яскраво блакитний кольори. 
Свято-Успенська церква є прикладом скромної за роз-
мірами й опорядженням, але професійно виконаної 
культової споруди початку ХХ ст.

КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Бехи
Записав М. Бех 11 березня 2010 р.

 у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.
 від Бовсунівського Петра Вікторовича, 1936 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Чи весь час 
Ви проживали в Бехах?] Да, я  з цого села. Але я до 
восімнацати роков жив на той вулици, оце де Марія 
Андрійовна живе на Слободє, на мойом селищи вона 
построїлась. А  перейшов сюди, брат хату розобрав, 
переєхав до Павлини, построївся... Батько і мати ро-
дімиє беховци, але батька в трицать сьомом роце за-
брали, і [він пропав безвісти] по сьогоднєшній день.

ЖИТЛО Хата в якой я жив, то дєд з батьком построїли. 
Десь, примерно, в [тисяча дев’ятсот] одінацатом-две-
нацатом роце дєд служив в Москве, остався свер-
хсрочно год служить, заробив грошей і купив дерево, 
і построїв цу хату, і в цой хатє і заре я живу. [Були в 
батьків ще хати чи земля?] Нє, не багато, а в батько-
вого батька, в дєда много... Тоже по цой вулици хата 
була старенька, соломою покрита... Було чотири сини 
і чотири дочки, два сини – мой батько і дядько Петро.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Коли побудували церк-
ву в селі?] Я только знаю, п’ять рок строїли, п’ять бра-
тов строїло, приєжиє. А  тодє приєхали в Щорсовку 
[з 2016 р. – с. Білошиці] і на такий самий план, як в 
Бехах... Це проєжав, наверно, в [дві тисячі] двенаца-
том роце і заходив в церкву, до тут було наслано килі-
мов, і подарував вон золото, то позолотили іконостас, 
і [ікону] Миколу Чудотворца позолочено, то її вкрали. 
[За радянського часу?] Нє, осьо, оце вже як открилася 
ца церква... Вона [ікона] сохранилася в Павлининого 
батька, до принесли її в церкву. То деветь ікон вкра-
ли старинних і, главне, – Миколу Чудотворца із позо-
лоченою рамою, і позолота така була, украли. Только 
один Спасітель вернувся, а  тиє, по-видіму, пропали. 
Бо я єздив в Житомир в експертне отдєлєніє, до толь-
ко опознав одного Спасітєля.

Записав М. Бех 19 листопада 2011 р. 
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл. 

від Добровольського Івана

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Які назви мають у селі поля, рів-
чаки?] Оце ровчак, шо це коло мосту іде до речки, на-
зиваєца  – ми кажем «Горельов ровчак». Колись були 
козаки, отиє гайдамаки. І  один гайдамак до якогось 
дядька в селє до жонки почав ходит, от вони там лю-
бовалися, а чолов’єк пошов по селєду [сліду], і собака 
бежит. Вон за собакой прибегає туда, там жонка його 
обнимаєца. Все, тей гайдамака як накинувся на того 
дятька, став його душит, а тей собака вфатив того гай-
дамаку за горло, задушив, да називаєца через те Го-
рельов ровчак, шо за горло собака взяв його. А там є 
полє – називаєца Гайдамацке, до путє туда, там стояли 
табором гайдамаки. О! Чого й називаєца Гайдамац-
ке полє. Колись дєд Романа да був у Белорусії, єздив 
туда, да яки-то його дятько спитав, вон вже стареший 
був, вже пожили, а то вже старий, старий дєд, да каже: 
«Откуда ти?». Каже: «З Бехов». Каже: «Там в Бехах є, – 

Успенська церква. 1912 р. с. Туровець 
Житомирського р-ну Житомирської обл.  

2013 р. Світлина З. Гудченко
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каже, – до речки ольшняк такий». Каже: «Там стоїт, – 
каже, – була так, як колодец, – каже, – кадовб такий за-
копаний, ну, воду коням». А вони були... чи вони були 
за красними, чи вони були за б’єлими [військовими 
формуваннями за часів громадянської війни], хто їх 
знає, цей дядько. До каже: «Нас, як прижучили!». Вони 
десь текали, до каже: «Нас будьоновська кавалєрия як 
прижучила, до ми золото туди подграбляли, – каже, – 
там в том колодез’є заховали». Де-то там на полі, шо 
Гайдамацке, там в болоті, серед болота колодезь був, 
сухе лєто було, до люди викопали колодезя, шоб коні 
поїт, бо не було де. То каже, в том колодезі тоже вки-
нули туди тиє брошки, чи шо. Це хто його знає, треба 
миноіскатєль, чи шо там. То я знаю, де кодовб стояв, 
оце таке я. [Чого називається дорога Каленицька?] За 
це не скажу. [Чого «Прибель» кажуть на болото?] Ну, 
це-це Прибель, це вон впадає в Горель. Отуто Лобечи-
на – вона ше називалась Козаричи, понімаєш. [Я чув 
про Козаричи, але не знав, де вони]. Оце цей ровчак, 
шо це йде заре, оце зверху, да колись був, його звали 
Сігізмунд ІІІ, по-моєму, король польский подарив цу 
землю, ну, там воно є в сільраді, були не Бехи, а Бехо-
вичи, понімаєш. Було два брата чи три, ну, вони не-
сли службу, получаєца... І  один з братов занадився 
до якойсь у Пашини, понімаєш, оце... Пашинци його 
придупреділи раз-другий, трейтій раз – зловили і хо-
тєли одрубати йому, до вон оддав землю по ту сторо-
ну ровчака оддав Пашинам. Вона аж до самих Пашин 
була земля, а вон цу землю оддав, то назвали його Про-
маханским, шо промахав землю, тоже таке. [Як нази-
вали куток по ту сторону рівчака?] Прокопци. Ну, то 
Прокопи жили: один Прокоп, другий Прокоп... Тана-
зє – тоже Таназь, Афанасій, Опанас, понімаш, Таназь. 
Ну, Гай – до це гай, бо там був гай. Вигон – до це був, 
це заре’ Вигон – вже вулица, а то од Слободи сюди до 
конец, щитай, села, село дотуда доходило, да виганяли 
худобу – називаєца Вигон. Осьо возьми подивися, як 
будеш іти на автобусну [зупинку], отак сюди подиви-
ся, видно, шо колись-колись, шо була речка, де Дротик, 
і сюда ближе, до ще находили тиє сваї колишніє, млин 
стояв даже, яка вода була, а тепер даже вже не видно. 
То була вода, шо млина крутила.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали раніше місце під хату?] Ну, 
так, я  просто взяв своє [місце] і построїв. А  колись 
старалися люди вибират место, шоб не було, не заче-
пилось, як например, хата була якась чи колись, шоби 
хотя даже уголка, шоб не зачепит, шоб строїть до на 
свежинє або потом. [На місці старої хати не будува-
ти?] Да. І так колись строїлися. Землє мало було, хата 
коло хати. Закладини. [Як закладали фундамент?] 
Заре’ фундамент заливают, а колись же ж, шо – каменє 
по вуглах і посередині дубовиє циє не лєгера, лєгера 
це осьо... [Подруби?] Да. А то подруби ставили, то це 
«закладчина». А тодє вже стєни гнать. І тоже, як ро-
били туто, хрестика робили, до фундамента заклада-
ли. [На покуті?] Да. Зведення даху. [Ще коли робили 
хреста, як будували хату?] Хреста робили, ти знаєш, 
шо я бачив тут-о, у Вані на хаті, такий хрестик збитий 
і на причолку тамо в’єсить отакий-о. [Коли постав-
лять крокви, що далі роблять?] То поставили вже те 
«звенне»  – поставили крокви. [Із чого «звенне» ро-
били?] Робили тако букета з кветок і прибивали його 
туди. Потому шо у якогось дядька розказували, шо 

зробили хату, ну, вже треба сєдать за стол, наготовила 
єсти хазяйка всьо. Вже якось сєдать, а вон каже: «А ви 
кончили роботу?». – «Як не кончили?». – А забулися 
[букета] зав’єт».

Записав М. Бех 9 січня 2010 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Бех Ганни Федорівни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Стіни.[Що Ви знаєте про толо-
ку?] Це, например, хату як робили  – це називалося 
толокою. Це ми збирали толоку. Кликали людей, кому 
треба менє одробити, а  комусь робила, да до мене 
йшли, родня ішла. [На толоку приносили, можливо, 
якісь знаряддя?] Нехто нечого. Не треба були інстру-
менти, оце якась така залєзна довбешка, да це щити 
заклали, да оце таке тей шлак мокрий сипали, да му-
щини товкли його. Да оце така толока. Да це за день 
одного венца, єдного зроблять, да просохне трохи, 
а там другого. Да це в мене тут штири круги – шти-
ри днє робили. [Як пригощали тих, хто приходив на 
толоку?] Ну, снєдать давали. Поробят трохи, ми на-
варимо, гукнули  – поснєдают да й знов роблят. [Чи 
рубали півня?] Шукай, шо хочеш  – хоч з певня, хоч 
курки, а м’ясо шоб було, а хоч – теля реж. Бо це робота 
тяжка. [Чи платили за толоку гроші?] Вже, як згорить 
хата, то вже трохи люди зносились шо-небудь, в кого 
є шось, якусь в кого шапку, в кого які чуні осталися, 
то таке трохи давали помагали тєбе, але не дай Боже.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Як називався початок будівництва?] Закладщини. 
Це мало назву «закладщини». Коли фундамент за-
кладали. Першого дня – це закладщини. [Які обряди з 
цим пов’язанні?] Гроші клали на вуглі, на кажен вугол 
гроші клали. Сколько їх там клали  – я не знаю. [Чи 
не лили свячену воду?] За воду я не знаю. [«Заклад-
щина»  – це як роблять фундамент?] Фундамент уже 
зроблений, це вже зробили давним-давно, а це як на 
цей фундамент кладеца, заливаєца цей шлак, став’ят 
щита  – оце вже закладщина. Зведення даху. Це вже 
коли крокви поставят, до ставили в’єника. [З  чого 
його роблять?] З березових розок. [Можливо, віника 
квітами прикрашали?] В нас – нє. Може, й треба було 
в квєтки вбирати того в’єника, але його нехто не вби-
рав, до це на метлу да прибили його там до крокви, да 
вже кажут: «Крокове стоїт». П’ют мущини от і до, бо 
це вже «крокове» стоїт.

Записав М. Бех 9 січня 2010 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Беха Андрія Олексійовича, 1930 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце під хату?] Тоддє в 
сельраді де скаже, там і строїлись. Закладини. [Коли 
закладали хату, що клали під неї?] На покуттє всєгда 
клали гроши. Гроши м’єдниє клали в шматку заверну-
тиє. І начинають строїт, і хрестика робили – на поку-
тє стояв, пока не построят. [Що робили з ним потім?] 
А тодє не знаю, куди вони його дєвали. [Може, на сті-
ну прибивали?] В людей воно прибивалось і на дверах, 
а тут в нас по-моєму – нє. Зведення даху. [Що робили, 
поставивши крокви?] В’єника ставили. [З  чого його 
робили?] З берези. [Чи використовували квіти?] Нє.
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Записав М. Бех 10 червня 2010 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Бех Ольги Арсенівни (Б. О.), 1925 р. н.,  
та Бех Катерини Захарівни (Б. К.), 1928 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Чи була у хаті підлога?] [Б.  К.] Не 
було. [А що було?] Земля да глеєм змазана, а це в кого 
пудлога  – до це вже такий був богатир, шо Господі. 
Оце в кого дома колишніє, до то були багатиє люди, 
там сидєли, через те їх повисилали. Планування. [Чи 
не називали ці будинки «круглі» домки?] Да, «кру-
глий» домок. [Чого його називали «круглим»?] Бо вон 
є «круглий». З хати в хату, до то довгенький, а це «кру-
глий». [По кругу побудований?] По кругу, да.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що таке по-
клєт?] [Б. О.] Ну, таке, як сказат; таке, як хлєвчик. [Із 
дерева зроблене?] Да, з дерева, десь тако, шо вже там 
картоплю сохраняли і бураки, вже там таке, вже воно 
і зімувало там. [Що таке стебка?] Ну, це воно те саме. 
Це воно те саме то, поклєт і шо степка – то єдне. Кар-
топлю, бураки  – отаке зберигалось. [Так зимою там 
могло бути холодно?] Жар носили. [Там дась його ви-
сипали?] Ну, вже яке ведро таке негодне, до вже там 
стояло, да вже туди [жар] висипали, в те ведро, таке 
бляшане ведро. [Чи довго були покліти у селі?] Да, 
довго були ще. Це вже стали тиє льоха робит, до вже, 
а то все врем’я тиє були поклєти. А це вже стали тиє 
льоха робить, до вже звелися.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [При радянській владі 
була церква у селі?] [Б.  О.] Зразу не було. [Б.  К.] Не 
було, до нємцов не було. [Б. О.] Послє трицатих [років 
ХХ ст.] їє, наверно, цу церкву розобрали. Ще покой-
ний Василь Григорович ще хреста скидав. [Б. К.] Нє, 
це хреста вон на могелках зняв, а хреста зняв Лупа і 
Нікитьонов, цьоє Гандзі Нікитьоновоє батько, да 
його заре’ було, вон два хрести зняв, два хлопчики, 
було, зразу повмирали, до казали, шо це грех на його. 
[Б. О.] Була церква і хороша, построїв є... Вона ж була 
построєна за гроши цара Миколи ІІ, це він проєжав, 
да вон видєлив циє гроши тодє, його вслали килімами 
такими і аж до церкви... Там же паметник, я  ше тиє 
паметники помню, а тодє його тиє розобрали, да тиє 
плити поставили пуд млин наш, навіть поклали отиє 
такиє мраморниє чорниє, такиє-о – то з цих паметни-
ков. [Б. К.] Да, як уже стала совецка власть, сказали, 
шо Бога немає, церкву розобрали і детей вучили. А те-
пер, як уже настало це право, до ось вучителя тиє са-
миє, да кажут: «Ми цим дєтям казали, шо [Бога] нема, 
а тепер кажи, шо вже є», – оце таке. Не було церкви, 
а тодє при нємцах открилися ця церква, тут був клуб – 
зробили церкву, а  тодє в сорок... Може, в  пійсятом 
році закрили цю церкву, бо ше я йшла в сорок сьомом 
році... Опшем, ше твоя баба, тут є батько, був попом, 
да Ніна була дєвчиною, як дєд є брав, до це тут вони, 
попом вон був. То це були, я знаю, в яком роце закри-
лося, десь закрилося може, мо’, це в якись пійсятих чи, 
мо’, в пійсят з лишнім закрили церкву. А тодє стало це 
право – открили... Половину людей не хотєли, моло-
дьож уся, такиє, як мой Василь, хотєли нову ставить 
церкву, казали, шо ми зробимо фундамента... Камень 
самиє вивезем і зробим фундамента. А  Присяжний 
сказав: «А я зроблю зруба і накрию, только людям тре-
ба буде всередині зробити». Не схотєли... Бо тут був 
клуб, до хотєли, шоб дєти гуляли в клубі... А вони од-

Записав М. Бех 20 березня 2010 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Максимчук Зінаїди Іванівни (М. З.), 1928 р. н., 
 та Загоровської Катерини Іванівни (З. К.), 1954 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Які колись хати були до Другої 
світової війни та після неї?] [З. К.] А, Боже, такиє, як в 
Тараса Шевченка. [М. З.] Одна ж була хатка. [З. К.] Он 
Гурочка в такой доживала, така хата, шо в землю врос-
ла, скоко вони в цой хаті пожили [новій] – мо’, роков 
двацать яких пожили, ну, хай двацать п’ять. [Яке було 
планування хат?] А як же – хата, сенци і комора, іще 
хлєвчик (хлєв був причеплений до хати). [Багато та-
ких було хат, щоб хлів був причеплений?] Нє, мало – 
це вже такиє осталися колишніє-колишніє, шо не було 
кому за шо зацепица, да построїти.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що таке 
стебка?] [З. К.] Це погреб – поклєт, на подобі погреба, 
хранили там картоплю, в нас казали «поклєт» на його, 
а в людей – стебка. [М. З.] Дерев’яне, обикновенний, 
простий, без окон, без нєчого – коморка, таке. А хто 
його знає... [З. К.] Може, вони й заре в кого є, храни-
ца, не розкидали да яблока там хранят. [Як називали 
комору, що просто стояла окремо?] «Комора» каза-
ли, лєтня комора. Нє, подожди, «клуня» на їє казали. 
[А клуня – це не тік?] Комора – це в хатє, ось сєні і 
комора, а  оддєльно на вулици  – клуня. Ток для того 
називавсь, для того, шо молотили, а в клуню ховали 
зерно і снопи.

Записав М. Бех 9 січня 2010 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Мошківської Віри Іванівни, 1928 р. н., 
 родом із с. Вигів Коростенського р-ну,  

переїхала у 1945 р.
ЖИТЛО Воно ж, та хата стояла дося, в  [році тисяча 

дев’ят сот] шийсят першому ми тики перейшли у цу 
велику хату. Хлопцам було вже два роки, як ми почали 
стройку, а хлопци з пійсят шостого, до це ми в шийсят 
першому перейшли, до це таке... А це розписались в 
пійсят першому з дєдом (чоловіком), а перейшли в цю 
хату, да тоже ж така була землянка – земля в хаті. Сті-
ни. [Хата у вас зі шлаку?] Шлакова. [А чому зі шлаку, 
а не із дерева?] А де ти того дерева тодє набереш, це ше 
добре, шо цого шлаку натягали, навозили. Машини 
виписували в колгоспі, а там брали тей шлак десь, де 
тиє паровози, да це єздили... Я знаю, шо вулица ца ж у 
нас, була отака гразюка, до тиє... Я знаю, на Новий год 
возили шлак, до машини загрузали, не замерше було, 
і вельми мосно – гразюка. Да це таке, своїми силами 
били, товкли, а вже шоб пришлося, до хай би довше 
[будували] да яке кирпичне [житло] зробили.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Обрядові 
та розважальні аспекти толоки. [Чи скликали то-
локу, коли робили хату?] Да-да. Всі: і сусіди; і куми по-
могали. А шо ти сам зробиш?! Восімнанцять чолов’єк 
було, а треба було їм наготовить і нагодоват, і напо-
їт... Гроши позичалися, а  тому оддавалися так, шоб 
не було неякого гнєву, до там позичиш да оддаси, 
а  там позичиш, да таке все врем’я. А  шо в колгоспи 
вон получав  – нечого. А  я тоже прийшла [на  робо-
ту], да зразу була ставка сорок сєм рубльов. Оце таке, 
жизнь та була, а заре’ – мо’на жить, до вже нема коли,  
нема як.
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дали це на клуба, да сказали: «Ми построїм», де й сьо-
гоні строять... А дєти пошли, отак мой онук преждов-
ременно оженився, бо заставляли батьки шо женися, 
бо ходить у Михаловку, де й не хотєлося, шоб ходили 
дєти, нема клуба в селє, да отако женилися, то ше й не 
треба було. А мо’на було церкву построїть, а клуба це 
обецали і не построїли. І гроши їм давали на цей клуб, 
ну, й грошей нема, і клуба.

Записав М. Бех 19 листопада 2011 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Дідківської Валентини Павлівни, 1952 р. н.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Розкажіть про церкву]. 
Вона була, і волтер [вівтар] там само був, але я його не 
знаю, це так люди розказують, циє люди, шо ходили в 
церкву, дєд Іван був. То я вже з дєвеностого [1990 р.] 
в мене Славика не стало з восімісят восьмого, а я вже в 
дєвеносто другому, як открили церкву, то вже ходила 
туди. Подлоги пом’єняна, только нову облаштували і 
три ступеньки зробили, і подлогу подняли, і зробили 
три завесі, з тоє і з тоє сторони. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ А  це вже як обладнали клуба, 
були поступили гроши з восімісят восьмого року, то 
ще пристроїли музея ото ззаду, і пристроїли більярдну, 
і  пристроїли бібліотеку. [Що було в музеї?] Там, шо 
хоч було. І сорочки були, і рушники, і киліми. [Куди 
все ділося?] У  восімісят восьмому роци усю гуму-
нітарку скинули у цей музєй, і  роздавали людям, од 
фонда Чорнобеля роздавали канфети, бутилки розда-
вали, оце таке «Кока-кола» роздавали – всяке там. Ще 
й заре’ тиє ящики стоять в музєї.

Записав М. Бех 25 листопада 2010 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Бех Катерини Іванівни, 1934 р. н.

ЖИТЛО Планування. [У  якому році побудували 
оцю хату?] Це перейшли в хату в п’ядесят сьомому 
[1957] році. В пійсят сьомому році, четвертого грудня. 
[Яка у вас була стара хата?] Стара хата була така: тут 
така кімната, як оца десь завбільшки, може, трошки 
довша така, як оця кімната. [Така вся хата була, як оця 
кімната?] Така одна кімната, сіни, а туда напроти сі-
ней, сіни були невеликі, туди дальше була комора така 
само, як хата, велика, бо там засіки були, всякиє боч-
ки стояли з чим хоч там, воно все там було в коморі. 
А туди сіни. Опщем, тако наполовину було поділено: 
там були сіни, а там була, казали, степка – покліт. То 
там же картопля була, бо викопана була яма, до заси-
пали в ту яму і аж до стелі та картопля була. І капуста 
квашена, огіки квашені – там це все таке стояло, запас 
на зиму. Така ця кімната одна була велика, опшем, десь 
вона отака була. Інтер’єр. Вікна невеликі були, отакі, 
може, як оце по ту трейтю шипку, такі маленькі вікна 
були. [Дерев’яна підлога була?] Дерев’яна, але таке – 
половина була соснова, половина, навіть менше, як по-
ловина, бо там піч була, таке почті під кроватю дубова 
[підлога] була. До це дівчата тими віниками шкре-
буть-шкребуть, до соснова жовтенька зробиця така, 
а та все одно така сіра, дубова. До була підлога. А під 
коморою – то ми там хованки, там ганяли. [У хаті був 
піл дерев’яний, чи ліжко стояло?] Ні, така дерев’яна 
[кровать]. Ну, не така, як оце ше різблена, а  просто 

так – такі била були дерев’яні. Це батько з матір’ю на 
кроваті, а  ми всі п’ятеро на печі спали, а  літом  – на 
підлозі. Літом ми спали на підлозі покотом. Мати такі 
з соломи були пов’язані, до ті мати розкотять, на день 
скочуєця отак-во да зв’язуєця шнурком, да виносиця 
в комору, а на ніч розстеляють оті мати, да застиляєця 
постіль, те й спали так. Система опалення. Піч була 
велика така. Зараз піч маленька, а то була велика піч 
така. [Піч була на підрубі?] Не знаю, не пам’ятаю, нє-а. 
Не пам’ятаю, як там вона, піч, була, бо була підлога в 
хаті, а як там... Там під піччу була печурка така велика, 
шо ми тоже в хаті часом ховалися, туда лазили. От, до 
це була піч велика, довга, бо нас там п’ятеро спало на 
тій печі. От, зимою холодно, то всі на печі.

Записав М. Бех 25 листопада 2010 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Бех Розалії Олександрівни, 1940 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Одна житлова кімната у хаті 
була?] Одненька-одненька. А тодє вже я, як пошла тей 
замуж, до це ми хату ше в музей здали осьо... Оце у 
Олі було весєллє, а в баби Уляни ту хату як забрали, 
тищу шесот [рублів] токо була за ту хату, до забарали. 
[Йдеться про хату із с. Бехи, що розміщена в експо-
зиції «Полісся» Національного музею народної архі-
тектури та побуту України. Остання власниця хати – 
Никончук Уляна Никифорівна]. [З комори двері теж 
були отак на вулицю?] Так само. [Із сіней двоє две-
рей?] Да. Так само все геть. Все геть так само, як є, отак 
і було. [На подрубах хата була?] Да-да. Стіни. [Хата 
дерев’яна була?] Дерев’яна така була, п’єч і це все геть. 
Осьо стояла, пудперта стена, бо вавляна була [розва-
лювалася]... Одремонтіровали трохи, бо горела, тей 
пудпалив гром був. Там багато снимков є, як є стро-
ят, і камень тей є, й п’єчи. Дах. [Чим була хата покри-
та?] Соломой була накрита. Соломою покрита, а вони 
вже зробили таким, як очерет якийсь. Ну, там в нас 
була солома, а в їх уже воно пошла якась дощатка, чи 
я знаю, шо воно... Інтер’єр. [Підлога яка була?] Глей 
був. [Дерев’яні нари були?] Пол такий, і так стоїт вон 
там, отакий стоїт. І  стол тей стоїт, і  зав’єска в’єсить, 
і рад образов і отак, і лави отако стоят, і кручок тей, 
шо Катя гуталась. Все геть є те...

Записав М. Бех 25 листопада 2010 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Беха Романа Васильовича (Б. Р.), 1927 р. н.,  
та Бех Надії Іванівни (Б. Н.), 1926 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Чи скликали толоку, коли будува-
ли хату?] [Б.  Н.] Скликали. [Кого звали на толоку?] 
А Боже! В нас два столи, Колєчка, кажний раз, да до 
об’єда заб’єт циє два щити, да начнут пит да співают 
до вечера... Отака в нас була хата. [Хату робили із шла-
ку?] З шлаку, токо багато ізвесті ми давали, до в нас і 
добра хата. [Чому будували хату із шлаку, а не з дере-
ва?] А де ж його, дерева возьмеш? А з шлаку лучей, як 
з дерева. Хоча воно не розсипаєца, нечого, ми багато 
ізвесті дали. Я виписала скольки – п’ять тон виписала, 
а взяла, може, восєм, а може, деветь, на кар’єри нам 
виписували. Начальник минє виписав, до скольки 
схотєли стойки й брали. До в нас ізвесті багато, шо 
й ше й по кутках понасипали. Планування. А в нас, 
знаєш, яка хатка була? Така хатка трошки ширша, як 
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оце веранда в нас, ми самиє построїли, без батька, 
в  хлев’є... Інтер’єр. Тольки два столики стояло тако 
понад лавою, а лаву зробили на тих колках дерев’яних, 
в землю позабивали. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи не казали на початок будівництва «закладчина»?] 
Казали: «Будете закладати хату». До одмнєрали вже 
мнєстє [місце] на хату, то в тих штирох вуглах треба 
класти крайчик хлєба, солі, гроши і пшеницу сипат. О! 
До як пришлося, до, думаєш, ми його робили таке? Нє, 
нехто нечого не робив. Єдна мати була і друга мати, 
і ми нечого не робили, оце так у нас обишлось. А як 
хатинку ставили, до вже я тодє клала, до з єдного боку 
нестало десь – чи міши вкрали, чи я не знаю, де воно. 
Так ми й поставили ту хатинку. [Чи не лили воду свя-
чену?] Нє, такого ми не лили. Але гроши тре’ на ву-
гли закладат. Хреста робили, де покуть, да ставили у 
землє, оце вже штири вугли, а де покуть – оце так, як 
осьо в нас осьо тут, до ставили хреста дерев’яненького 
такого, з палочок збили, да поставили, де й стояв оту-
то на землє. Зведення даху. [Коли поставлять крок-
ви, то що роблять?] «Крокове» п’ют. [Може, ставлять 
якогось віника на верху?] Ставлять аж. [Із чого його 
роблять?] А в нас не робили його такого. Хіба в нас 
робили того в’єника? [Б.  Р.] Робили. [Б.  Н.] Робили? 
[Б. Р.] З берези на палку да прибивали, да стояло. 

Записав М. Бех 19 січня 2011 р.  
у с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської обл.  

від Бех Надії Харитонівни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Яка у Вас була хата?] Дерев’яна така, як 
ото в Андреїхи впала, така в нас була подперта. Були 
майстри з Олевского района – три хати в Бехах поста-
вили. А почали тодє доще, до нас пришли на [свято Іва-
на] Богослова, почались доще, вони в нас од Богослова 
до Нового року ставили хату нам. Двоє кабанов зако-
лоли, вони [майстри] де й седять токо в хатє, [будува-
ти] не мо’на – дощ. І вони нам цю хату... Мати кажуть: 
«Токо шоб як вона, Надя ця, [дитину] доносила, бо як 
вона обродиця, шо я буду робить, як я буду циє май-
стри годувати?». До це вони в мене поставили цю хату, 
ну, накрили геть уже все. Але нам окна все робив Ва-
силь Левина, оце окна все нам робив Василь Левина... 
[Що платили майстрам за роботу?] Тодє ми їм дали чи 
шийсят, чи шесот [рублів], бо я забулася. Робили вони, 
і заплатили ми їм, і спали вони у нас у той хатє, така 
була нещасненька хата. Вони спали, притягли од Ан-
дрея Сівеликового такого пола дерев’яного, на полу 
спали, батько десь на п’єч лазили, а Василь, певно, десь 
на лави притулиця, оце таке ми тодє робили. Отак ми 
тодє жили. [Хто будував цю стару хату?] Хто ше строїв 
цю хату, я цого тобе не скажу, хто є строїв, вона була 
колишня, без пудлоги, не було не якого фундаменту, 
камн’єнє лежало по вуглах, хата була складена отаково. 
[Виглядали торці?] Да-да. А камн’єнци менчиє подкла-
дали под те, тако-во. [Чи не робили «викидку» із глею 
на стіни, щоб тепліше було?] А  хто тобі буде робит, 
коли такоє труд, де ти шоб викидав да чим? Тодє не до 
коней, не до чого не мо’на було доступица. Плануван-
ня. [У старому житлі була хата, комора і сіни?] Да, хата, 
комор і сенци... В хатє була вже єдна плашка вилєзла, 
а комора до була така смолова, продали в Михаловку, 
до вже в Михаловци з тих [плашок] ото поставили 

були дьве хатє, токо взяли тодє шийсят рубльов, чи 
шесот. Шесот, здаєця... Інтер’єр. [В хаті було ліжко?] 
Тодє хто, в кого кроваті були?! Дерев’яниє поли з со-
ломою. [Тільки поли були?] Дерев’яниє. Да настелєш 
туди соломи, да соломою... Натягаєш тоє соломи так, 
як ото мешок сєчки нападало, і так жили. Посля фрон-
та прийшли да наткали якихсь радюжок, до вкривали-
ся, або ото пожили. [Підлога була із глини?] Неякоє не 
було пудлоги, глей – земля, збите де й усе. І сира така 
була, були стени холодниє отам-о внизу, земля така 
була сира, шо Боже. І седєли.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Коли закрили церкву у 
селі?] Церкву – до я тоби толком не скажу... Тодє, як 
вже те, як уже прийшли циє нашиє да не хотєли вей-
ми, шоб оца церква була. До у людей, бачиш, у  Що-
рсовци [с. Білошиці] понасипали, мабуть, зерна були, 
так само у Бовсунах... У нас така сама була церква, як 
у Бовсунах. А у нас, бачиш, взяли да розвернули. Хто 
є, лез на ту дзвоницу да розкидав, я не знаю. До десь 
дали були почепили дзвона отам, де Тальбовська Надя 
седєла, да там десь було, так воно десь порозбиралося 
і порозкидалося.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Чи хрестили за радянсько-
го часу дітей удома, коли церква була закрита?] Це в 
нас в хатє Василь возив все [священика] Арсена, до 
в нашой хатє дєти хрестилися. Закутаємо окна і две-
ри позачиняєм, а окна позакутуєм і в хатє двери за-
мкнутиє і циє, і в цу хату, а тут окна закутаємо. А оцой 
машиною привезе Арсена, заховаєм, якою радюхою 
накутаєм, да тут і споведає, і похристить дєти, хто по-
просить, а тодє вон [Василь] повезе його [священика], 
куди скаже тей поп. Таке було.

с. Білошиці *
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2014 р. у с. Щорсівка  
Коростенського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Дмитра Солун-
ського 1910  року. Церква розташована в центрі села 
серед вільно розкиданої забудови. Подвір’я, оточене 
старовинною чавунною огорожею, межує з невеликим 
кладовищем на східному боці ділянки та з провул-
ком – на південному. Ворота й хвіртку влаштовано із 
заходу проти дзвіниці, яка з’єднана з церквою у спіль-
ну споруду. Силует храму проглядається фрагментами 
у проміжках забудови. В  історії храму відзначено де-
кілька дат: 1776 рік – заснування попереднього храму; 
1895 рік – рік його капітального ремонту; 1884 рік – рік 
позолочення іконостасу. Очевидячки, вони стосують-
ся попередньої споруди. Дослідження 2014 року пере-
конують у тому, що церква Дмитра Солунського збу-
дована пізніше вищезгаданих дат. Архітектурні харак-
теристики храму аналогічні особливостям цілої низки 
церков, споруджених у цьому ж районі та в інших 
місцевостях України на початку ХХ ст. Варто назвати 
хоча б церкви у селах Добринь, Рижани Володарсько-
Волинського р-ну, Мокляки Ємільчинського р-ну, щоб 
упевнитись у подібності планувальної та просторової 

* До 2016 р. – с. Щорсівка.
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композиції цих храмів. Священик Дмитрівської церк-
ви відніс її заснування до 1910 року. План храму скла-
дається з хрещатої власне церкви і розташованої на 
спільній з нею вісі дзвіниці. До квадратного середох-
рестя з чотирьох боків долучаються вужчі прямокут-
ники вівтаря, бабинця, бічних рамен, а у міжрукав’ях 
планового «хреста»  – паламарня та ризниця. Четве-
риковий центральний зруб перекрито двозаломовим 
верхом. Решта приміщень мають плоскі стелі. Прорізи 
між центральною навою (середохрестям) і суміжніми 
обсягами  – ламаної форми. Підбанник середохрестя 
увінчується 8-гранною банею, а  кутові частини даху 
нави та гребінь вівтаря прикрашено декоративними 
главками. Двоярусна дзвіниця на першому поверсі  – 
тридільна. Головний вхід у церкву влаштовано посе-
редині дзвіниці, бічні ж приміщення мають господар-
ське призначення. В одному з них передбачено сходи 
нагору. Голосниковий ярус для дзвонів має восьми-
гранну форму і відповідне шатрове завершення. Дахи 
решти приміщень храму  – крокв’яної конструкції з 
щипцями. Входи до церкви в бічні рамени – з заходу. 
Перед дверима – сходи, захищені від опадів дашками. 
Вікна в різних частинах храму відрізняються. У раме-
нах «хреста» вони потрійні з вищою 6-кутною ланкою і 
прямокутними бічними; в бабинці та дзвіниці – 6-кут-
ні, а в підбаннику – 5-кутні; у білявівтарних службових 
приміщеннях близькі до квадратних, у вівтарі – шес-
тикутні з півдня й півночі і хрещатої форми – вгорі зі 
сходу. Стіни будівлі рублені з плах, зовні горизонталь-
но обшальовані і пофарбовані в білий колір, а нижня 
їхня частина до підвіконня обшальована вертикально і 
має зелений колір. Синім і зеленим підкреслено також 
елементи та деталі фасадів – обрамлення вікон, куто-
ві накладки, підстрішні смуги тощо. Церква Дмитра 
Солунського є важливим композиційним акцентом у 
забудові села і відіграє помітну роль в його архітектур-
ному обличчі. [Літ.: Мокрицький Г. Цікава Житомир-
щина. Житомир, 2012. Т. 1. С. 259–260].

КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Козіївка

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р. 
 у с. Козіївка Коростишівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями Мельниченко Т. Т.

ЖИТЛО Планування. Хата кінця XVIII  – початку 
XIX ст. Мельниченко Т. Т. Господарці 50 років, а вона – 
п’яте покоління мешканців цієї хати. Схема плану 
«хата + сіни + комора». Стіни. Будівля повністю ви-
конана «в  зруб» або «в  угли» (місц.). Стіни  – з  со-
снових пластин. Житлове приміщення має 3  вікна: 
два на «чолі» і одне на «причілку». Всі вікна різні за 
розмірами. Найменше – вікно проти печі (50×45 см), 
а найбільше – покутнє (57×67 см). Стеля. У сінях стелі 
немає. У хаті стеля дощана, сволок поперечний. Дах. 
Дах  – 4-схилий, критий соломою. Крокви на довгих 
фасадах врубані у поздовжні платви, а на торцевих – 
у поперечну платву, покладену на випуски поздовжніх 
платв. Винос даху на «причілку» хати сягає 220 см. Сис-
тема опалення. Піч досить стара. Вона займає площу 
250×300 см. Комин у сінях дощаний з обмазкою, підві-
шений приблизно на верхньому рівні дверей.

Вхідні двері до хати 
Т. Т. Мельниченко. 

Кінець XVIII –  
початок XIX ст.  

с. Козіївка 
Коростишівського р-ну 

Житомирської обл.  
1974 р. Рисунок 

З. Гудченко

Фрагмент піддашка на причілку хати 
Т. Т. Мельниченко. Кінець XVIII – початок XIX ст.  

с. Козіївка Коростишівського р-ну 
Житомирської обл.  1974 р.  

Рисунок З. Гудченко

План хати Т. Т. Мельниченко.  
Кінець XVIII – початок XIX ст. с. Козіївка 

Коростишівського р-ну Житомирської обл.  
1974 р. Рисунок З. Гудченко

Хата В. О. Будника ХІХ ст.  
с. Козіївка Коростишівського р-ну 

Житомирської обл. 1974 р. Світлина З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  
у с. Козіївка Коростишівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата XIX  ст. Будника  В.  О. Тип 
плану – «хата + сіни + комора». Стіни. Стіни рублені 
з 6 вінців грубезних деревин. Хата відзначається роз-
виненим (близько 2 м) відкритим знизу підстрішшям 
причілку, а також крупними горизонтальними члену-
ваннями стін.

ЛУГИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Малахівка

Записала З. Гудченко 1995 р.  
у с. Малахівка Лугинського р-ну Житомирської обл.  

від Надії Артемівни, 1936 р. н.
ЖИТЛО Інтер’єр. Такі більца зробляні з дерева, да на-

тягається мешок з лляного полотна, да таки веровоч-
ки були платяні  – ото така колиска. Клали солому. 
[Писанки у вас малювали в селі?] Малювали-малюва-
ли. Й на коміні півники малювали.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що з буді-
вель у дворі стояло?] Хата, хливи були так через до-
рогу туди, корови були, ток був. Далеко ток од хати, 
окремо отако в городі. У нас були однії ворота. Нави-
льот виєжать не було. Стіни були в сохи. А хата в угол. 
У батькової хати земля була.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Печут хлєб в печах, да ложит [на обране 
місце] на ночь, да накриває цей хліб міскою чи сково-
родою. Як нихто не почепав, значит буде добре. Як не 
попотіє сковорода, значит хороше місце.

ЛЮБАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Нова Чортория
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Нова Чортория Любарського р-ну 
Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. У давни-
ну на місцевості, де тепер с. Нова Чортория (урочище 
Горбовиця, пізніше Панівці), був оборонний замок, 
від якого лишилися вали над р. Случ. Перша письмо-
ва згадка про поселення датується 1499  роком, коли 
князь Костянтин Острозький надає Панівці Мокосе-
євичам. Наступними власниками села були: Денисков 
(до 1551 р.), Семашков (до 1576 р.), Сошинський (до 
1585 р.), Острозькі (до 1609 р.), Сангушко, Любомир-
ські (до 1753 р.), Млодзейовський, Свейковський (до 
1775 р.). До 1871 року – Кордш, Прушинський, Оржев-
ські. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Житомирська об-
ласть. К., 1973. С. 408]. Система забудови. Село роз-
ташоване на правому березі швидкоплинної Случі зі 
скелястими берегами. Місцевість повільно знижуєть-
ся в бік річки. Біля шляху на райцентр Любар річка 
загачена. Із заходу від греблі розташоване велике мли-
нове господарство, зі сходу до долини наближається 
старий парк, що переходить у зону охоронюваного 
ландшафту. Зелений масив тягнеться вздовж річки в 
межах східних околиць села. Первісні поселенці за-
ймали наближені до річки ділянки, а нерівні вулички 
цілком підпорядковувалися рельєфу. Пізніші садиби 
віддалялися від долини в міру її заселення. У 1888 році 
в селі було 746 дворів, 1166 православних мешканців, 
266 євреїв. Планувальна система села, що склалася на 
кінець ХХ ст. – вуличного типу. Її основа – декілька го-
ловних напрямків: давній шлях на Любар і прямовис-
ні до нього та рівнобіжні річці довгі вулиці. Ключову 
позицію у структурі села займає панська садиба, роз-
ташована між шляхом (зі сходу) та річкою (з півночі). 
Саме від долини р. Случ відкриваються найвиразніші 
краєвиди поселення. У панорамі з південно-східного 
боку помітну роль відіграє монументальна споруда 
4-поверхового водяного млина 1870  року, що акцен-
тує вигин шляху біля греблі. Головні вулиці пов’язані 
між собою мережею коротких і вузьких вуличок та 
провулків, щільність якої зростає у бік долини.

1 – хата, 2 – сіни, 3 – комора

План хати В. О. Будника. ХІХ ст.  
с. Козіївка Коростишівського р-ну 

Житомирської обл. 
 1974 р. Рисунок З. Гудченко

Вікно на причілку 
хати В. О. Будника. 
ХІХ ст.  
с. Козіївка 
Коростишів-
ського р-ну 
Житомир ської обл 
1974 р. Рисунок 
З. Гудченко

Млин. Початок ХХ ст. с. Нова Чортория  
Любарського р-ну Житомирської обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко
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ПАНСЬКА САДИБА Панська садиба з парком. Парк по-
чатку ХІХ  ст. розташований на спокійній місцевості, 
яка поступово знижується до річки. Композиційна вісь 
парку проходить у напрямку «південь – північ», поді-
ляючи його на західну та східну частини. Поперечна 
дорога відокремлює регулярно розплановану ділянку, 
де побудовано палац кінця XVIII  – другої половини 
ХІХ ст. та пейзажну, що спускається до річки. Палац хо-
вається серед паркових насаджень. Від воріт, влашто-
ваних у західній огорожі садиби, до палацу веде алея 
під гострим кутом до його північного, головного фаса-
ду. Парковий фасад орієнтовано на партер з окремими 
скупченнями дерев. Із заходу від сільської вулиці парк 
відокремлюється щільним зеленим екраном з грабів. 
Зі сходу до парку долучаються луки. У нижній частині 
парку добре збереглася липова алея, що з’єднує перед-
палацову галявину з долиною річки. Поблизу західної 
огорожі парку в густій зелені дерев ховається церква-
мавзолей кінця ХІХ – початку ХХ ст. Зі сходу паркової 
ділянки зберігся острів, оточений ровом, де була аль-
танка. Палац – 2-поверховий, цегляний, тинькований. 
У  його архітектурному обличчі переважають риси 
класицизму, хоча помітні й впливи модерну. Споруду 
перебудовували протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Інтер’єри палацу, декоровані вітражами та ліпниною, 
мають чималу художню вартість. Церква-мавзолей ви-
конана з цегли у псевдовізантійському стилі на висо-
кому художньому рівні. Господарські будівлі спорудже-
но біля верхніх (північних) меж садиби у так званому 
«цегляному стилі» зі спрощеною пластикою фасадів. 
Це  – каретний сарай з будинком каретника, будинок 
управителя, пральня, льох, комора, хліви.

МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Йосипівка

Записала З. Гудченко 2003 р. 
у с. Йосипівка Малинського р-ну Житомирської обл. 

від Лиман Катерини Іванівни
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 

Село звалося Юзеховка, була й Сло́бода, тоді вже Йо-
сипівка. Кутки села: Бор, До Лип’янське, До Чопович, 
Замогильне. Вулиці наперехрест.

ЖИТЛО Планування. «Хата+сіни+комора». Довгих хат 
не було. Стіни. Хата рублена. Дах. Покриття дахів – 
соломою, дахи на 4 схили. Інтер’єр. Була глиняна до-
лівка. Підводку робили. Змазували товарчим калом. 
Білили тільки всередині.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Садиба у 
батьків була: хата, тут хлеви й тут хлеви. А тоді вже, 
як колгосп організовувався, воно все пішло в колгосп. 
Степка оддєльно стояла. Ток був, одниє ворота, ру-
блений з дерева. Огорожа. Жердками були погоро-
джені садиби. Частоколом – ту частину двору, як хата 
займає, а далі – жердки. Частоколом... Як забор, а на-
верх планкі прибивали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. На рушничок покладіть тей хліб, і соль, 
і  стаканчик води. Воно ночує на тому мєсці, де хату 
думаєш ставить. Вибір місця для криниці. Криницю 
копать  – до постав води, поклади окрайчик хліба. 
І якшо буде вода повна, ше й більш води, то копали 
там криницю, а якщо буде ше менш [води, ніж поста-
вив], до не чіпай, не копай.

с. Ксаверів
Записала З. Гудченко 2003 р. 

у с. Ксаверів Малинського р-ну Житомирської обл. 
від Комарчук Анни Романівни, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Кінці села: Недашковська, Конна, Ветля. [Недашков-
ська – понад річкою]. Коло церкви пару хат стояло.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [У Ксаверові] були євреї, бага-
то тут жило. Жили й на містечку. Де магазин, клуб, 
були єврейські доми. Ой, у Ксаверові був такий базар, 
ніде такого не було! На коні, свині, корови – оддєль-
но, Конний називається. [Стосунки з євреями] гарні 
були. Євреї булі дуже добрії люди. Вони дуже добре 
до всіх односились. В їх і магазини булі. То часом чо-
гось не хватає, те й собі просить. «Іди візьми  – тоді 
одробіш мені чи послє оддаси». А той собі запрошує. 
У [Другу світову] войну їх всіх порозстрілювали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. Хотіли ми тута [будуватися], хата у 
войну згорела, а місце осталося. А це наша тьотка тут 
родна була. А  вона через дорогу жила. Мі просимо 
її, шо мі построїм тута хату. «Я сама буду тута стро-
їть». І не дала. Кажний не хоче давати свого города. 
То мі давай туда вже строїть, там колісь батька мого 
батькі жили, до под одну сторону якось було і понад 
другу сторону, там дві сотиї, там така стежечка була... 
То мі там строїм ту хату. Построїли мі ту хату. Сталі 
висіпку на столю робіть, а  там повно костя. А  мати 
моя і каже: «Колісь свекри поїдуть на базар, куплять 
таку телицю, чи коня, шо блищить. І через кілька днів 
здихає. Вже не було куди, не вивозили, да там і за-
копували». Усе ж не погнило, костя осталося. Ну, там 
і жівем мі в той хаті. Я заслабаю, то дівчина, то мати 
заслабає. І  так по очереді усіх нас ложить. Ну, нема 
ни одного дня, шоб у нас не було ніякої болячки. Ну, 
шо це за горе?! А в Хабному була ворожка. І я вже так 
заслабла. Це хата з одного боку, а через стежку були 
хлива  – поставили тоже. Ну, мі не обращаєм вніма-
нія, шо це там корові стогнуть... Це як мі хату строї-
ли, а сіно на вішках, так корова стогне. Чоловік каже: 

Палац. Фрагмент головного фасаду. ХІХ ст.  
с. Нова Чортория Любарського р-ну 

Житомирської обл. 1990 р. Світлина З. Гудченко
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«Лізь та побач, вона задумалась чи шо?» Нема ніде 
нічого. Тікі полягали, вона стогне знову. І це поєхала 
я ворожить. Заслабла на голову. Голова вже мені бо-
лить. Де я не їздила: і по попах, і по дяках, і по бабах, 
і по дохторах... А покійна Буциха прийшла до мене та 
й каже: «Ганько, їдьмо у Хабне». Приїхали ми до тієї 
ворожки літом, саме спали. В  їх городи собствениє, 
де коло хати, колгосп позабірав, посіяв бураки, а  їм 
дали в полі сіножать, погорана, нам сказали: «Її дома 
не застанете, вона там у полі». Ідем мі з бабою Буци-
хою туди, а баба Буциха була така сміла, а вона якась 
Тимошенку була родичка. От вона до її пудступіла да 
це вже їй розказує: «Це ж ваш Олександр да нам сюди 
насовєтовав, да це ж на нашій вулиці жіве». Баба всіх 
гонила і граблями хватається да розказує, шо внучку 
вкрали, шо не хотіла комусь ворожить, да вивєзлі аж 
у ліс, прив’язали, комарі були і з’їли. Вона це гонила, 
да мі вже прийшли до єї. Карточки нашії. Це треба 
було карточки брать. Там ще були дві жонкі з нами. 
Поклала вона нас на кроваті коло печі, а  за стінкою 
син її жив з жонкою і дівочка. Але двері там одчи-
нялися. Вона там Богу молилась. Я  чула, вона там 
довго Богу молилась. І  каже: «Може, шось там буде 
бушувать, то шоб ви не боялися, це я будильника за-
вожу». Але встала вранці і нам розказує. І це вже мені 
начала розказувать: «Тобі зробляно. Ти на поганому 
дуже місці хату построїла. Чого твоя хата згорела?». 
Я кажу: «Може, дєті пудпалили». – «А яйця в криші 
находила?». – «Находила». – «Тобі яйця подкладали. 
І це в тебе хата на дуже поганому місці стоїть. Ти ду-
маєш перевезти хату?». А та тьотка, шо не давала нам 
це місце, тоді прийшла да каже: «Перевозьте хату да 
ставте на моє місце». П’ять год ми прожили у тій хаті, 
промучилися, і кажу: «За шо то я перевезу ту хату?» 
Вона каже: «Я продам і корову дам, тільки вже пере-
возьте». Бо знає, шо вже шкода їй стало, я ж їй небога 
щитаюсь, бо мати  – сестра родная. «І  поставіш вже 
тут». То вона мені казала, шо треба там, де буде по-
куть, покласти хліб і вранці встать і подивиться: якщо 
хліб буде цілий, значить можна ставить там хату. Чи 
хліб, чи окрайчик хліба. І на кого ти кладеш, хто ха-
зяїн – глава. Ну, от мі поклали... Встали вранці – нема 
хліба. Вона каже: «Як першого хліба не буде, будеш 
знов одступать в яку-небуть сторону». Я знов на дру-
гий день кладу, і  знову нема хліба. Я тоді вже клала 
до матері і сама собі подумала: «Може це я поклала 
матері, да це вже такіє года, може, мати вмре, може, 
того хліба нема». Поклала на чоловіка – тоже не ста-
ло... Я поклала на себе в третій раз, і там, де я третій 
раз позначила, тей хліб остався... Значить, якбі собака 
їв, він бі знову його з’їв. Значить, якась сіла є. Народ-
ні уявлення. Десь туди до Пречистої згорила хата до 
тла, криша згорила. Вже в мене хлопчик був [19]48-
го року народження, і сестра була коло мене, і мати. 
Згорили ми і пошли в сусіди, сиділи в сусідах. А тоді 
шо ж не роби, а хату нада строїть. Нам випісали дере-
во. Я поїхала з чоловіком те дерево заготовлять. При-
їхали до побережника, вже ж нам треба брать... При-
йшли, а побережников батько каже: «Приїхали ви да-
ремно. Вон вам не дасть доброго лісу, а дасть той ліс, 
шо бура поламала. А тей лєс, шо бура поламала, його 
даже в холодну постройку не беруть». А в їх мале ди-
тяточко було. Я взяла її в руки, воно мене чогось так 
полюбіло, я його до себе так пригорнула. І ни до кого 
геть на руки не хоче йти. А той побережник прийшов 

додому, да до того дитяти, а воно не йде. Вон мені та 
оце каже: «Ідіть, будете брать лєс, шо бура поломала». 
Я кажу: «Нє, я не буду брать цей лєс, як не можна, то 
так і буде. Бог з вамі...». Каже: «Поєхалі в лєс!» При-
єхалі в лєс. Побережник каже: «Їсти із дому бралі?» 
Все побрала їсти, а на горілку стопок не взяла. А вон 
у той рожок, шо були такі труби, наливає горілку, ну, 
з хлопцями вже п’є хазяїн, мені наливає. Я кажу: «Я і 
в рот її не возьму». Він каже: «Віпій, як я тебе прошу, 
до віпій». Ковтнула. «А тепер, яке на тебе дивиться, 
таке і реж». До це мі того дерева нарізали. Зведення 
даху. Як ставлять плотніки «крокове» – треба добре 
замочіть [випити могорич]. Входини. Мі, як пере-
ходили [у нову хату], до вже батюшка пріходив, а ми 
вчотирьох стояли, полотно треба було брать, і  над 
столом махалі, а він читав. Над дверима двома крутив 
дюрочки і шось запихав туди. Як сонце буде заходить, 
тоді в хату і проси домовика: «Домовик-домовик, іде-
мо до хати, до будем разом жить-поживать і добро 
наживать». Я таке казала.

Записала З. Гудченко 2003 р.  
у с. Ксаверів Малинського р-ну Житомирської обл.  

від Корж Марії Антонівни, 1919 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Навколишні села]: Соловки, Рудня, Мазинка (там 
кацапи жили), Недашки. Недашківська юлиця  – там 
пани, юлиця вузенька, кіньми проїздили. Система 
забудови. Всі люди жили на полях. А  це вже як ор-
ганізовували колгосп, то виникли юлиці. Люди пе-
ревозили хати свої. В центрі був базар колись. Євреї 
торгували по одну й по другу сторону. Базар був, де 
сільрада – на всі сторони.

ЖИТЛО Планування. Батько був середняком. У  його 
колісь була стара хата, нова хата – на 4 комнати. Він 
і кріселочку пускав, шо робила крісла, шоб заробить. 
Степка була в хаті в сінях або окремо. Хати робили, як 
хто хоче. В мене була хата і сплошний хлів разом з ха-
тою. Корови стояли і овечки. Стіни. Стінка до вули-
ці – причолок називалась. Інтер’єр. Ікони висять на 
покуті. Колись шар ікон був. Їх завискою закривали. 
Пудставочка була для ікон. Колись освітлення було як 
порхавка – трісочку покладуть, а вона освітлює. Лучи-
ну клали под комином, і вона горіла. Прали, все роби-
ли. Долівка: насипали песку, навозили глину, ізбивали 
прачами ту глину, тоді розводили ту ж глину і змазу-
вали. Смужку робіли унизу, опісля краскою обводять 
після того, як глиною. Видєлували, шоб красівєй було. 
Хто краще живе, то воно собі робіло.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У батька хата 
одна, сіни пристроєні, хлів окремо, для пашні комора 
окремо. Ток у його був далеко од хати – од пожару. Го-
род був на окремій ділянці (поляні) – через сусіда. Ток 
був з дерева, розрізаного навпіл і закиданого в ушули: 
ставили ушули і в ушули закидали. До ушула прибіва-
ли палку, а тоді між цієї палки закидали дерев’яне. Ток 
був здоровий і така брама, як хата. Був засторонок – 
туди закидали пашню. Молотарка була. Поставили 
ушули в хлеві, защипи хліва, поклали бальоку, кругом 
загорожають, а  тоді вже крокви ставлять. Вони зна-
ють, скольки ушул. Покривали соломою, очеретом. 
Очерет кріпчіший, як солома. Брама робиться в хлів 
широка. За одне літо не покриваєш усе. Постепен-
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но прикривали. Даже як пашні багато, коло хати не 
ставили ток. Криниця. Колодязі були з журавльом. 
У батька у дворі був колодязь з крепкого дерева: дуба, 
ясеня. Як погниє, воду виливали, пісок вишкрібали, 
тоді починяли.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква була, розби-
ли при німцях. Дерев’яна, покрашена. Дзвіниця при 
церкві. По одну сторону школа і по другу. Там учив 
батюшка дитей. Потім хреста з церкви зняли. Була 
дерев’яна синагога для євреїв. Колись у нашому селі 
була постройка кирпична. Село бомбили, бо на карті 
у німців воно було позначене як місто.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як ставили хату, закладали гроші на вуглах. Зведення 
даху. Будували майстрі. Їх годували, платили їм. Це 
вже як кончили хату, поставили крокви, там наверху 
вітку ставили. Входини. Як входили в хату, кота бра-
ли, а  потім хазяї йдуть. Кидають його, шоб першим 
кот походив у хаті, а потом хазяїн його.

с. Скурати
Записала З. Гудченко 2003 р. 

у с. Скурати Малинського р-ну Житомирської обл. 
від Мельниченка Івана Федоровича, 1926 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Кутки села]: Глинники, Попивщина, Котовка, Ворон-
ці, Слобода, Пескивка. Це були хутора.

ЖИТЛО Планування. Раніше були довгіє хати, все в 
один ключ: хата – сіни – комора – повітка – хлів – ток. 
Окремо будували багаті люди, а бідняки – до так. Так 
було дешевше, то одно, а тоді ше ж кусочок землі треба 
було добавіть. Дах. Дахи були на 4 схили. Десь зустрі-
чав на два схили і з трикутним фронтоном. Інтер’єр. 
[Як освітлювали житло?] Під комін клалі лучинку, 
і воно тоді дим тягло. А тоді каганці. Три невеличких 
віконечка в хаті.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Скурати щитались дво-
ряни, а в нас [Кам’янка –] уже мужики. [Тепер це одне 
поселення]. Навіть дві церкви було: церква у них своя, 
у нас своя. Церква у них згоріла. У нас церква стоїть. 
Вони даже не хотіли в одну церкву ходить: це мужики, 
а то дворяни. Жениться мало було, шоб дворяни взя-
ли тут [у Кам’янці] за жінку дівчину.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Мельни-
ця своя була, хоч єю завідував німець, але вона була. 
Олійниця була. Малин мав парову машину.

Записала З. Гудченко 2003 р. 
у с. Скурати Малинського р-ну Житомирської обл. 

від Василенко Марти Григорівни, 1911 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Два села було: Скурати і Каменка, і дві церкви до ві-
йни було. Вони буди дворани, а ми мужики. У їх було 
право краще, то вже заняли Скуратами, а  Каменки 
вже нєт. [Назва «Скурати» розповсюдилась на обидві 
частини поселення]. Кутки: оце Каменка, а  в Скура-
тах – Песковка, Котовка, Воронці. А ми так понімаєм: 
де ми живем, цей куток, а де церква – другий куток. 
А  хто живе там, каже: «Цей куток». [Розповсюджені 
прізвища:] Луценко, Василенко.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква дерев’яна у [час-
тині села] Кам’янці – колишня, їй більше півтори сотні 
років. Мама вмерла перед войной, то їй було 80 років. 
А мати була маленька, як церкву закладали, і  гуляла 
по підвалинах. А в Скуратах [в іншій частині поселен-
ня] була нова дерев’яна – у войну згоріла. Наші її спа-
лили. Наші як одступали, до кажуть: «Німцям не тре-
ба нічо кидать». Храмове свято – Друга Пречиста. На 
храм з’їждяються. А  на Міколу було батюшок п’ять. 
Це вже отпуск на Міколу, колі з’їждяються батюшки 
і людей багато. Це називається отпуск. У Скуратах – 
на Здвиження храм. Таке було, як понапіваються, до 
й б’ються.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Євреї в Скуратах жили на цен-
тральній вулиці, хат з 30 єврейських було з двох бо-
ків. Євреї чоботі шили, нанімали людей, ті шо коні є, 
наберуть на воз тіх чобот, товаров разних, матєріїв, 
усього-всього-всього і везуть на ярмарок продавать. 
Це при мнє було. І коровів в том ярмарку люди водили 
та продавали, і коні – це я всьо знаю.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Німці мли-
на держали. У  пана було багато будинків  – колгосп 
зайняв.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як закладають підвалини, кладуть туди і ладан, зілля 
свячене, і  гроші. Треба горшка покласти на те місце, 
де хочте хату строїть, переверніть його в ніч – нехай 
ночує. Взавтра встаніте, потім побачте, як сухенький 
усередині, там буде добре місце. [На місці пожежі ста-
вить хату] сохрані Боже. Ось я жила в іншій хаті. До 
як ставили ту хату, до на цьому місці була хата – да 
згоріла. Ті люди пішли в друге село, а це місце порож-
нє. От мі як зачали його просить. Дали нам це мєсто. 
Я  цю хату перевезла з Чопович. Перевезли, а  поста-
вить нема де. Нихто не дає места. А тут хата згорела. 
Дак мі її одсунули. А на том [місці будувати] нельзя. 
Де дерево виваляне, того дерева не брать, то нехороше 
дерево. На роздорожжи – тоже ні. Зведення даху. Як 
крокви поставили, треба вєтку із дерева із листям за-
строміть: хто осику, хто сосну, більше березу. Осику – 
це погане дерево, але є такі люди, шо шось знають, 
да й осику. Ось бачте, на Тройцю, кленом ставляєм у 
воротях ускрізь. Хто знає, той ставе. А як вже ту вєт-
ку застроміли, давай «крокове» піть. Входини. Вхо-
дить у хату – треба нести і гроші, і хліб об’язатєльно, 
і подарочка якого. Перший несе хліб і дрібочок солі. 
В самий перед – ікону. Все остальне, ідем разом, хлєб, 
соль. Чоловік несе ікону, жінка хлєб. Це нема разниці. 
Ікона – Матір Божа. Я лягаю спать, до кажу: «У цьому 
домі Сус Христос і Пресвята Богородиця, і всє святиє 
ангели». 

Записала З. Гудченко 2003 р.
 у с. Скурати Малинського р-ну Житомирської обл. 

від Мельника Макара Макаровича, 1921 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Формування села із хуторів]. Там не один був 
такий [хутір], там багато було. Вєздє в нас було через 
кілометр, через два, да хата, хата, й хата, а  нє одна, 
а нє двє – хуторі були. А це вже аж у [19]49-му році 
позносили їх на села. А де не було села, до утворили 
село, звозіли все вже самі. От же самі Ріпища, колісь 
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же було урочище Ріпище, тоді вже звезли ціх хазяїнов, 
да вже й село стало. Топоніми. Тут у нас Бабіно, Ріпи-
ща, Гута, Пісаровка, Шевченко. В  [19]39-му  році по-
явилося хутор-село Заблуда. Оце кругом нашого села 
[Скурати] були хутора. 

ЖИТЛО Планування. Народився на Ріпищах, в  хуторі, 
в 3-х км звідси. Там колись батькова земля була, до на 
тій землі батько поставив хату, дід по цей бік дороги, 
а батько по сей бік дороги вже поставив. Підвалини. 
Тоді до нас переїждяв із села сусід Масловець Кузьма. 
Він там закладини робив на хату, то я бачив. Перш по-
класти каміння пуд вуглами, а тоді підвалини. Стіни. 
І  пригласили всіх сусєдов  – сам не побудуєш. Зібра-
лися на толоку, помагали, то сусіди, то куми, то таке. 
І  стіни, і  висіпку, і  щикатурку  – гуртом. Стіни були 
дерев’яними. Хата  – у  чистий вугол, обризне дерево. 
Переїждяли, брали те дерево, а десь дерево заміняли. 
Як блискавка попала в дерево, то те дерево не реко-
мендували класти, не вікористовували. На щікатурку 
у глину добавляють солому, полову, навоз, шоб вона не 
тріскалась. Всередині, де неровниє стени, робили щи-
катурку і погладку, а де гарниє, до чистили тим рубан-
ком, да ще й міли даже стени водою. [Для стін] плашки 
такі були, але не додержувались, шоб воздух заходив, 
щілини були, аби дощ не забився. По кутах – ушули з 
дуба. Пази робили в тих ушулах, а тоді між тими пазами 
закладали це дерево. Разна порода: і ольха туди йшла, 
і осика, шо попадалося под руку. Ковалі вже тоді були і 
робіли самі завіси [для вікон і верей]: забівали кручки, 
тоді на кручках уже ті завіси. Стеля. Клали в хаті сво-
лока великого, а тоді вже по йом меншії сволока, і тоді 
вже столь з досок. Дах. Крокви спиралися на щепи, на-
зивались, поздовжні і поперечні. А у хатах казали, шо 
це запесочники. [У  щепи врубувались крокви]. Дахи 
були двосхилі. Старіші хати – причілки не зашальову-
валися досками, а просто вірубувалися з лісу. Кругля-
чок такий, ліс не дуже товстий ішов туди, так само, як 
стена робилася, так само й причолки. Інтер’єр. Вогонь 
не зводили. Коло печі була печурка така. У печі віго-
рило, треба жар у ту печурку вігребти, і він у попелі 
зберігається. Розгроб увечорі, жарину витяг і почнеш 
на неї дмухать..., поки жарина, розжариться, подкла-
даєш соломі, і вона схвачується і тоді триску сухень-
ку. Світило було. Я ще знаю хати – була дирка у сто́лі 
[стелі] для цього, шоб віходив дим той. А то ше знаю 
таке: перед комином горить огонь, кладуть лучину і 
прядуть. Як ночь така місячна, сьогодні, до лампочки 
електричні, слипій – не бачиш, а то ж до місяця треба 
було прясти. Називалось 7 губок, а сколькі в той губ-
ці було метрів? Чи 5 чи 6. То треба було добру колоду 
полотна наробіть за зиму. [Долівка глиняна робилась 
так]: вісипку роблять, всяку землю ложать, а тоді шу-
кають песок, щирець – неродюча земля. Зровняли цим 
песком, а тоді шар глини, робить такі кійки – поліно 
таке з одного кінця загоструют, а другий так. Тоді про-
кручують посередині, забівають туди палку, це шоб у 
руки взять. І такім кійком стукають-стукають, пока не 
утрамбовують гострим кінцем. А тоді прачі були такі – 
полєно, а тоді виріжуть, шоб була така ручка, шоб по 
пальцях не було, шоб держать. Цим прачем вирівняли, 
і  вона вісохла. Водою не поливають. А  як вона вісо-
хла, жінки зашпальоговують сухім песком, де щилини. 
А тоді раствор глини, і її помазав-помазав. На сволоці, 
я десь бачив, там написано, коли закладалася та хата, 

якого году строїлося. В заможних хатах я бачив. [Чи 
було в хатах настінне малювання?] Колись я пас коро-
ві, годов 12 мені було, ліс називається Ярчища, там у 
лісі стояла хата, оце вже перед колєктівізацією. Того 
хазяїна, може, не схотів в колгосп, а, може, вон замож-
ній був, у хаті не було... Мі туди прийшлі, в ту хату, це 
вже пастушкамі мі були, побачили: на стенах помазано 
гарно і там цвіти, ну, там кіліма було, по білому роз-
краска була. Це був його ліс, він построїв собі хату да 
там і жив.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. У  діда стояла хата, 
коло хати в одном ключу степка, комора, тоді при-
строюють хлева, а  тоді до того хлева така загорода з 
наскрізними ворітьми. Хата – комора – хлів – хлів для 
скота. [Г-подібне планування]. Господарські будівлі. 
Брама в сараях і в току була одна, тому шо желіза на 
завіси тоді не було, а  знайде криуляку таку, виточе з 
дуба дирку, ту криуляку вставе в дирку і так поджене. 
В ушулі видовбе все до половини, а тоді знайде кри-
уляку і цим застромлює усюди’о. Це клопітка робота, 
бо треба усюди вгору запустить, шоб воно влізло і дер-
жалося, не падало. А тоді отуто, а досок не було, шоб 
пилою врезать, да просто кололи, а  тоді обтесували. 
Тоді роблять вже браму і подгонить, дірку прокрутив, 
колочка зробив і туди забив, і тоді сніг не мете. Ворота 
в кошарі, шоб заїхати, скинуть фураж і виїхати в другі 
ворота. А ток був окремо од хати метрів 100–150 на 
своїй землі. Був садок. Кругом тока не було, нічого. 
Там стояли стогі на оденках. Там роблять такі [насти-
ли] звисока, шоб кріси, міши не лазили. А тоді на тому 
клали стоги. Стоги довго стояли, даже годами. Усе це 
оденок називалось. На цей оденок клали снопи  – яч-
мінь, овес, жито. Ото скиртували, а зверху накрівали 
його, шоб не затікало. Накривали соломою. Токи були 
дерев’яні, ще такі горбаті, шоб як навозив туди снопов, 
до шоб вітер їх продував, шоб була вентиляція. Була 
у діда окрема стебочка 3×3 м чи 4×4 м, рублена з де-
рева, плотно зробляна, «у драчку» називається. Таку 
роблять ломачку, але вона трошки вігнута, а  тоді, як 
треба драчку, то туди карандаша накладають чи угли-
ну, і тоді ведеш на растоянії одна деревина од другої, 
а тоді пудженеш клиночком, а тоді проведеш ускрозь, 
до цей карандаш чи углина пише, і треба пуд це піді-
гнать все до другої основи, до нижної. Це називалась 
така драчка, а  тоді туди моху накладе. Обліплювали 
і обмазували знадвору і зсередини. Стеля була така 
сама. Ліску було тоді достатньо. У діда було 2 десятини 
свого лісу, до він колов це дерево, обтесував і таке ро-
бив. А тоді зверху устиляли мохом і зверху присипали 
песком. Стеля – коляні доски. Покриття – солома, ку-
лики в’язали да крили. В морози з печі жару наберуть 
у відро да занесуть, як великі морози. Там зберігалась 
картошка, буряк, морква. Деякі робили і в погребах. 
Але погреби були дерев’яні. Чотири ставлять палки, 
закопують, а тоді понад боками як-небуть робить, аби 
туди песок не сипався всередину, солому кладуть по 
краях, мох цей болотяний. А верха робить так: посе-
редині робить такого сволока, а тоді з двох боков на-
кладають палки, а тоді вкривають соломою чи мохом 
і землею поверх засипають. А тоді двері роблять. Там 
уже двоє дверей  – двойниє двері. При вході на зиму 
глину, песку заготовляють, як які неполадки будуть, 
шось поломиться чи поб’ється вездє. У діда був вітрак. 
Вон повертався весь до вітру. Я сам його не бачив.
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ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Спогади про сусіднє с. Ксаве-
рів]. Заїзду не пам’ятаю. Базар був конний у Ксаверо-
ві окремо, на скот окремо. Магазіні були, єврейчики 
держали, аптека була. Послє [19]33-го  року сильно 
дизентерія у нас тут качала, даже мій брат помер од 
дизентерії, я туди ходив по лікарства. Лікарствов та-
ких не було, черніка була суха, посилав батько. В апте-
ці євреї були.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Як хочеш де хату поставить, до треба вно-
чі іти, до в одном місці якійсь воздух теплий, а в дру-
гому холодний. До там, де теплий воздух, став хату, 
там буде тепло. А наразу були особенності в селі, да 
бідниї люди, то смужка невелика, то хати були плот-
но, [здебільшого, забудова двору була в один ключ]. 
Це до [схід] сонця [хата] окнами двома, а одне окно 
треба на полудень, шоб та стена, кажуть, шо без окон, 
шоб на північ була. То застольна стена, а то глуха сте-
на, кажуть. Там дві окні. Закладини. Пуд пудвалини 
закладали гроші, ще святость якусь. Поставіли сто-
ла, сіли, там обідали. Стіл поставили, де мав покуть 
буть. Зведення даху. Як крокві поставили, то це вже 
крокв’яне, могарич. Як майстри поставят, винесуть 
якусь галузу-сосну і приб’ють, тоді вже хазяїн должен 
ставить крокв’яне.

смт Чоповичі
Записала З. Гудченко 2003 р. у смт Чоповичі 

Малинського р-ну Житомирської обл. 
від Філоненка Івана Степановича, 1925 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Церква горіла в 1928 році, звідти забрали гра-
моту, яку давала Катерина ІІ, такії були чутки. Чопо-
вичі пішли від полководця Чопа, якому Катерина дала 
наділ землі. Скільки він об’їде на коні одну територію, 
а коні мінялися весь час, це буде його володіння. То 
Чоповичі не обкладалися налогом колись, були вільні. 
Чоповичі займали з півночі на південь і з заходу на 
схід 25 км. Зара’ тут сіл набудували після революції. 
Директор школи Власюк Йосип Максимович працю-
вав в архівах Києва [над історією селища]. Селищем 
воно почало називатись з 1936  року. Школа 8-річна 
побудована в 1904 році, тоді, коли й залізниця. В 1935–
36  роках [відкрили] єврейську школу, в  1938  році  – 
нову школу в Чоповичах. До війни багато було ме-
бельних [підприємств]  – і  часних, і  государствених. 
Дуже багато євреїв, торговців. Вони займалися тор-
гівлею і віробляли стулля. Зара’ жителів коло 3  тис. 
[Був райцентр до 1957  р.]. В  Чоповичах в 1943  році 
похований майор Захарченко і встановлений діючий 
танк. В 1943 році тут були сильні бої для захоплення 
німцями Києва. Брали участь 700  танків, особливо 
біля станції. Тут похований другий Герой Радянського 
Союзу. До 1937  року діяла єврейська 7-річна школа, 
будівля згоріла під час війни. Синагога була. У центрі, 
де парк, ларки їхні були. Як німці знущались над цими 
євреями! Їх собрали через 2 неділі чи що, і вони тягли 
пушку аж до самого Коростеня. Рвали одежу свою, бо 
треба було чіпляти, їх біли. Це треба було 25 км. Рвали 
свою одежу і робіли веровки таки і тягнули. А після 
війни ті, шо залишались живі, повернулись і робіли 
на должностях, тут був район. Останні євреї виїхали 
років 4 чи 5 тому в Ізрайль. Між українцями і євре-

ями були дуже хороші стосунки. Подружилися даже. 
В 1929–30 роках колгоспи утворились. Ставили п’єси 
в 1947–48 роках: «Дай серцю волю, заведе в неволю». 
Я був і постановник, і режисер, і декоратор. Я закінчив 
тільки 7 класів... А люди йшли... Хрестили сина почти 
без мого відома, і мене звільнили з роботи і віключили 
з комсомолу. Я півроку був без роботи в 1949 році. А в 
основном, люди займались сільським хазяйством. То-
поніми. Задріпанка, ток Барвінка, Млинище, Більший 
Берег, За греблею.

Записала З. Гудченко 2003 р. у смт Чоповичі 
Малинського р-ну Житомирської обл. 

від Марченко Марії Володимирівни, 1935 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [За допомогою чого освітлювали 
хату?] Лучинку смолну з сосни поріжуть да тоненько 
порубають, кладеш под комином, потрошку да горить 
вона. З берези добре горить кора, але димить. [Чи хо-
дили позичати вогню, щоб розпалити в печі?] Як по-
гас жар у припічку, було таке, шо бігали по хатах із 
крішечкою да брали жар. А було таке, шо тей дядько 
возьме дрота да об ножку кроваті шарує і притуляє 
туди порох або якусь бумажку, і воно займається. Або 
губку большинство [з кресалом використовують]. Та 
губка [гриб], шо на дереві.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Це на колодязь була соха. 
Зара’ поробіли коловороти, а то треба було дуба тако-
го шукати із ралом такім, ставіть, а тоді на його осику 
треба довгу таку. А до його прив’язується «журавель» 
чи як воно, ну, така палка, шоб у колодязь його направ-
лять, достать води. В основном, усі колодязі так були 
зроблені. А тоді не стало такого лісу, до почали отако 
шнурка чи цепа. Як ближче до річки, до [глибина] ка-
док п’ять, а у мене – восім кадок. Да хай по 70 см кадка.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як фундамент вікопали, до на кажний угол кладеш 
ладан і гроші (мелоч) пуд підвалини. В старих хатах 
підвалини ставили на стовпи, і це по тих стовпах кла-
ли тільки на углах. Зведення стелі, даху. Як сволоки 
покладуть, до прібівають галузку, на сволокові, а  як 
крокви, то теж прибивають галузку,  – це «крокове». 
Входини. Як маєш переходить у хату, старалися пере-
ходить у суботу, до це на ноч треба внести у хату кота 
і півня, і вони в хаті. Заносили ікони до кота. А як вхо-
дим вранці, то з старої хати з печі одламували шма-
ток – «печінки» називалось, клали туди, де ладан, на 
куток. Береться, де челюсти закопчено. Це, кажуть, 
од очей [злих]. Календарна та родинна обрядовість. 
Громничні свічки використовувались, як сильний 
гром і блискає, [тримали] у хаті на покуті. Стрітень-
ські святили і громничні. Як пекти паски, то дітям 
казали: «Сидіть тихо, шоб паски росли». Як у печі до-
горає, начинають жар вигребать, до защіпають двері, 
шоб ніхто не зайшов і не війшов. Жар у припічок ви-
гребають, а тоді вже сажають паски.

Записала З. Гудченко 2003 р. у смт Чоповичі 
Малинського р-ну Житомирської обл.  

від Філоненко Марії Юхимівни, 1913 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як хату ставили, міркували,] шоб було 
сонечко, як сходить і заходить; кругом окна ставили. 
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[Не можна було будували на згарищі і на перехрес-
ті. Не можна на будівництво повалене дерево, треба 
живе]. Закладини. Ладан закручували і забивали... 
Клали гроші [на покуті]. Зведення даху. [Як поста-
вили крокви], собрали обід, шоб люди попоїли, по-
дякували в новій хаті, поблагодарили. Гілку ставили 
наверху. За те, шо хату побудували, давали подарки 
людям, коториє майстри. Входини. Побудували дом, 
собрали обід, посвятили кругом хати, батюшка.

НАРОДИЦЬКИЙ  
РАЙОН

с. Лозниця
Записала З. Гудченко 1995 р. 

у с. Лозниця Народицького р-ну  
Житомирської обл. 

від Торбенка Василя Адамовича, 1930 р. н., 
та Торбенко Катерини Миколаївни, 1921 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Урочище Шаблище – там було лісу трохи. Там 
колишня пам’ятка – ніхто її не знає. Такі круги наси-
пані – насипи. Один насип такий великий, а всередині 
знов другий насип великий зроблено. Це колишня-
колишня пам’ятка. Вони, це ще із Києва на Овруч, як 
була якась там дорога чи якась стариця, їздив там, чи 
то охрана там була, чи крепость стояла... Воно і зараз 
збереглось, толькі нє круглі, так усє було, там глубі-
на вєлікенна, там оттакениї дубі були, ще і мі засталі 
ти дуби. Це ж Шаблище – Вали. Так у нас те урочище 
називається Вали. Там було десь полкілометра од тих 
валов кладбіще, де ції люди помещались. Колись у нас 
був Левицький, чи археолог, он був в Народичах, то 
он робив там розкопки. Розказували, що оце од ступні 
до коліна, то равнялось, як зараз до бедра. Такі високі 
люди були. Топоніми. Ще урочища Хворостянка, Ка-
зьонний Бор, осюди до Народич, сюди був Плещов-
ський лєс. Вон сам [пан Плещовський] не жив у нас, 
поместя в нього велике було. В нашем селі при Пле-
щовськом построєна була дача, дом, в лісі сажалка ви-
копана, там культурно було, сад великий... Система 
забудови. У селі було 200 дворів. Село Лозниця мало 
спочатку одну вулицю, потім дві.

ЖИТЛО Стіни. [Чи будували стіни хат толокою?] То-
локою молотили в жнива. Конь ходить, поганяють 
мужчини, а  жонки подають снопи. Хату будувати  – 
нема толоки, бо це дерев’яна. Наймаємо людей, хто, 
може, плотнікі. Дерев’яну хату вже мужчини роблять, 
4–5  мужчин. Стеля. В  сінях стеля  – у  кого, по силі. 
Інтер’єр. Як була одна хата, то три окні. Передпічне 
окно саме було менше. Одне лобове, а друге середнє.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  хлівах  – 
коловорот був. По нашому: ошуло стоїт це, шо 
зв’язується в хливах, впродовж вирубане воно, продо-
вбане сюди дирка, й туди ставят колка. Або ще таке 
шукают, шоб ізрубать верха, а  од верха йде голяка 
така товста. І  це її туди вставили, а  тоді там продо-
вбали дирки, і ця голяка вроді би за опору ще служит, 
щоб вони не сядали. Тоді зв’язав чи дранкою, чи до-
шками, забив таке. В хлевах це були коловороти такі 
дерев’яниї. Ток і хлів під одним дахом були і окремо. 

Окремі токи мали наскрізний проїзд. В  оддалєнії од 
села люди ставили собі токи та хливи, то це там, може, 
робили й навскрізь ворота. Робили через те, шо заїз-
жав прамо і поєхав собі, шоб не вертаться. Метрів за 
100–200–300 були токи.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. Хрест був 
на розходніх дорогах на горі. Так дорога йшла, тут 
ровчачок тьок, а так через тей рівчачок був мосточок 
і дорога.

с. Любарка
Записала З. Гудченко 1995 р. 

у с. Любарка Народицького р-ну Житомирської обл. 
від Зайця Івана Антоновича, 1905 р. н.

ЖИТЛО Планування. [У вас одна кімната була?] Одна, 
але велика. [Що іще? Направо – хата?] Нє, так нази-
вали, а  не вскрізь так було, вистебка, там картопля 
на зиму сиплеться. А ще вперед комора велика. Сте-
ля. [Не бачили хат, шоб стелі були нерівні?] Нє, у нас 
були досками на сволоках. Поздовжній сволок, а по-
перечні  – трямки. Дах. [Ви бачили хати з накотом?] 
Були, у  самий верх отако, і  це все в угол. Інтер’єр. 
[Яке освітлення було?] Лучина. Просто комін такий 
висить, большинство, мешок, ну, і  світло  – зроблена 
сєтка така. Тут висит, і лучину кладут. А хлопці кру-
гом світла – три ученіки і брат оден – штири чоловіки 
кругом світла сидят і допозна-допозна шиют чоботи, 
а батько сидит да прикладає лучину. У хаті була земля. 
[Були ікони?] Були й на досках, й хороші ікони. [Які 
найпопулярніші були святі?] Бог Отєц, Бог Син, боль-
шинство – Ісус Христос, Божа матір, були Угодники, 
Похождєнія Ісуса Христа. [Як рушники ці називались, 
що біля ікон?] Завєска. [Ті рушники, що на весілля, 
як називали?] Просто рушники. [Жердки були?] Були 
жердки. Там рапчуни вєшали. [Де спали?] Просто, 
як нари. [Спали поперек?] Поперек. Такіє лави були 
широкії. І на лавах. Ложкі [ліжка] такі робили само-
стоятєльниє...

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[Віт ряки були в селі у вас?] Був один. Каркас, ошальо-
ваний досками. Ровний, високий, двоповерховий, по-
вертався весь корпус, покритий дерев’яною дранею, 
4-крилий. А те, шо верх только повертався, я бачив 
в Росії. Була парова мельниця багата, дерев’яна, з ло-
комотивом. Мололи, сукно валили. Олійниця. Була 
олійня гвінтова одна велика, у дядька одного – дядько 
майстер був великий. Маленькі були у людей, клинья 
били.

с. Межиліска
Записала З. Гудченко 1995 р. 

у с. Межиліска Народицького р-ну Житомирської обл. 
від Верстак Марії Макарівни, 1911 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Ми жили на полі, до у нас двур улиці не було. Пороз-
кидані хати – там, там. У нас називався хутор Кульова 
Буда, а дальше знов були скрозь хати, туди називав-
ся Старий Кужол да Славковиця. А  ми жили протів 
Нового Кужіля – там гута була. [Ви бачили ту гуту?] 
Вони чехи були, вони такіє люди були культурниє, ха-
зяйскіє. Хазяйнували на полі, держали худобу. [Так у 

НАРОДИЦЬКИЙ  РАЙОН
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них не було виробництва скла?] Нечого не було. На-
зва Гута, Кужель, урочище. [Іще які урочища, луги, 
болота?] У нас Клетишне, наш ліс, а так недалеко од 
нас, близько луг був, то наша Мар’ятинська земля, на-
зивалася Бор. Осика була недалеко, За́бар’є урочище. 
Великий став був, гарний.

ЖИТЛО Планування. [Скільки кімнат у хаті було?] 
Одна, сєньці й комора, і всьо. [По один бік сіней хата, 
а по другий комора, так?] Да. [Чи в сінях вигороже-
на?] Ні, особено, оце хата – гарна, велика, а тоді сіньці, 
а тоді комора, а тоді конюшня. Будував батько. Стіни. 
Хати робили із якого хочте дерева: із вільхи, із хвої, 
пудваліни дубовії давали. Стандари такіє закопували 
дубовії, і на ті дубовії клали. [Ви не бачили таке, шоб 
у хатах старих вікна були різні?] Бачила. У Тимошенка 
діда – одне проти печі менше... Стіни обмазували і зо-
вні, і зсередини. Дах. Колись – із соломи такий навес, 
а тоді ізнов поперек заплітают, а тоді обкидають його 
да туди сіно дають. Всі під соломою. Інтер’єр. [Під-
лога дерев’яна була чи земля?] Земля. [Чим освітлю-
валася хата?] Освітлювали – мешки вішали. У нас не 
було мешка, у  нас под комином мати лучину клали, 
а ні, осенню врежуть овечки, да лою натоплять, до тим 
лоєм ложать, фєтіля положать, і  вон горит. Ложать 
[той лій] у черепочок. Черепочок, да положать, огонь 
горить, і  воно розстає і світить. Система опалення. 
[Ви бачили хату, яка була напівкурна?] Да, бачила. 
[Дим виходив куди?] Отако в сте́ну комин зробляний, 
мешок почеплений, мешок висит і да в сінці. А той ме-
шок десь зайнявся, а солом’яна криша, і вона згоріла. 
Призьба. Присьби були, тільки знаружи. Малиє діти 
гуляєм, так на сонечку на присьбі.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Ваш батько 
заможний був?] Не такий крепко, але так жив непо-
гано. [На його садибі шо стояло, окрім хати?] Шопа, 
хлів, степка, а тут коло хати конюшня зробляна, там 
прібітиє жолоба, там коні стояли. [Степка була при 
хаті?] Нє, окремо. [А ток далеко був від хати?] Трохи 
далеко. [При ньому були стайні чи хліви?] Трохи од 
тока вже до хати були хліви. [Коло хати ближче вони 
були?] Ближче. [Ток осібно стояв?] Самий ток. Там 
засторонки два великі є, черінь. Батько, було, цілу 
зиму молотить. [Що таке «черінь»?] Вибита земля у 
току – черінь. [Сохи були посередині?] Там були щепи 
такіє великі, одо щепа така через усей шла, це засто-
ронок, тепер це уже ток, там знов щепа така велика. 
[Сохи не стояли?] Нє. [Воріт було двоє чи одні?] Од-
ниє. Великіє. На завісах, залізні. У батька все було за-
лізне. Криниця. У  нас такий колодязь був хороший, 
там по сусідах, до далеко вода і невкусна. А батько ві-
копав, і вода йшла, і пісочок біленький, і все вода йде і 
йде. Це як попаде хто. [Який зруб робили у колодязя?] 
Дуба ставили в угли, а там з берези. [Чого з берези?] 
Бо, я думаю, хвоя – смола, до все невкус у воді буде 
поганий. І ольха горка. А береза хороша, в їй сок іде 
і все. Я сама собі так думаю. [Воду діставали журав-
лем чи крюком?] Журавлем. У  нас журавель, почеп 
і брали. То журавель, а вже на йом почеп. Інтересно 
було! Да ще й батько таке довге корито зробив, там 
коні поїть, корови. Огорожа. [Огорожа яка була?] Од 
хати до степки тини, тин такий поколяний, а там шта-
хети. Були ворота середні, без вершка, ничого – туди 
на поле їхати, на дорогу. Тако стояла наша хата. Туди 
горо ́д – були ворота.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
В  Межилісці був млин, на Гуті. Дерев’яниє млини, 
на камінь мололи зерно. Там ще жив Марек, чех. Он 
дуже багатий був. Там і сита, і вальці, і нарази, і крупи 
дерли, і пшоно, і олію. Марек Горак був врач. [Вітряки 
були?] Колись були. А млинів було, як іще хазяйнова-
ли самі, було в двох хазяйнов – оце у Марека-чеха. [Ще 
у кого?] Там ще два чехи жило у нас. [Теж у них мли-
ни були?] До в одного був собственний, а у одного – 
вони вдвох зробили. [Тобто обидва млини належали 
чехам?] Да, чехам, у українців не було. [Олійниці були 
у людей?] Були. Клинами. [Кузні були?] В Межилісці 
були, у чеха, два. Вони самі собі зробіли. [Працював 
ковалем хто?] Хазяїн. Тоже чехи тут жили в Межиліс-
ці в селі. А там на Карпіловці – до там жив Войта Ди-
мель, кузнєц-чех.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як визначали щасливе місце для хати?] 
Може знать яка відьма, відьмаки якиє, а так же люди – 
нє. Робили брату мойому хату, самому старшому, 
в мєне було аж п’ять братов старших, я вже аж шоста. 
Ну, од хати далеко, у конець цього села. Там у нас було 
поле, грудочок, вибирали на грудочку, шоб було там 
гарно, сухенько...

с. Ноздрище
Записала З. Гудченко 1995 р. у с. Ноздрище 

Народицького р-ну Житомирської обл.  
від Марченко Єви, 1932 р. н.,  

та Яковлєва Івана Степановича, 1915 р. н.,  
родом із с. Яжберень Народицького р-ну 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. В  с.  Язборонь [сусіднє с.  Яжберень] біля 
180 дворів. Одна вулиця була, пізніше – дві. В Ноздри-
щах одна вулиця була, а  де хутор був, зробили дру-
гу (хутор Поддуби). Церква в селі була. А  колишня 
в Хрестиновці. Два верхи. В Христинівці (1 км через 
річку) і школа коло церкви. Топоніми. У Тули, Осит-
не  – луг, Топіло  – луг, Котяча гора, а  потом Долина. 
Була річка Норин, а там уже Уша [р. Уж].

ЖИТЛО Планування. Хата в угли, комора при хаті  – 
2 хати пудряд, сєнці. Стіни. Хати будували з сосни, 
смолини, більше – з сосни. Зруб робили з кругляків, 
бувало, з бруса, і в чистий угол, і в простий. Чистий 
угол  – то обрізне, а  то «в  угли». Стіни з кругляків, 
зовні не обмазане, а  всередині обмазане й побілено. 
Вінці прокладалися мохом. Стіни на пеньках. Прись-
ба була. Дах. Була у моєї свекрухи з накатом хата аж 
до самого верха. У діда в хаті фронтон з дощок, соло-
мою покрито, на 2 схили. Це «домок» називався, як на 
чотири схили, а  як на два  – то це хата. «Домок» міг 
бути більший. Інтер’єр. Комин з сіней затикали ону-
чею. Робили мешок такий великий, даже два їх, може, 
зшивали, шоб уверсє [зверху] вузький такий обручик, 
а внизу широкий такий великий обруч. Тут чіплялося 
залєзо таке, шоб огонь класти. Світили лучиною. Єз-
дили в ліс да рубали лучини, копали пні смоловії. Да й 
пряли коло їх, вишивали. Коминок для освітлення був 
проти печі. У діда від цього дим йшов до печі. Колис-
ку з дерева видовбували, да тут наплетут з веровочок, 
под сподом веровочки, матрасик, може з сіна шиют, 
радюжкою самотканною, усе полотняненьке. Долівка 
з глини.
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Машина 

була та, шо молотили. Шопа  – навіс для сіна: три 
стіни, сарай пристроєний. Комора окремо. Стебка 
окремо, збоку, з  кругляків. Ток мав стіни  – в  ошу-
лах закидали плашки. Воріт було в току двоє: одні 
на поле. На току чіплялись крокви. Сохи мали роз-
вилки, – клався трям. Крили соломою. Токи стояли 
далеко. Отак через дорогу, метрів 50. Подряд – [при-
міщення] для поросят. Буває, хата загориться, то ще 
й сарай погорит. Приміщення для поросят – хлівчик. 
А  для коней, корів  – біля току. Там солома й сіно, 
під тим навєсом все. Стояли коні особенно, корови 
особенно. Криниця. Копали колодязя дерев’яниї. Ба-
гато розкопували да робили такіє цямрини, обкла-
дали деревом. Стовпи штири становлять, да кругом 
обкладають дубовим та землею засипають. Робили 
стовпа, коромисло, зачіпляли відро. Огорожа. Ого-
рожа: жердки, 2 колки забив, да лозою переплєтани, 
споду, а  тоді жердки кладе, тоді знов... Колочками 
зарубини з’єднували. Між окнами 2  колочки. Во-
рота були на завісах, робили в кузні, а  дерев’яні  – 
де в кого. Ворота у двір були [на] дві половинки і  
хвірточка.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма. В  селі була корчма. 
Там такий сад був, конец села, туди річка влєво, а там 
така площадка, корчма. Там був дом, вони [господа-
рі] в ньому жили окремо, а це зробляне таке [примі-
щення]. [На цьому ж дворі?] Будинок далі, метрів 100 
від шинка. Був такий магазин – хатка, зроблена з де-
рева. То набере [дід] десь, перепродує. Стояв через 
дорогу на його полі. Дід на полі робив і торгував,  
шо було.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Один був 
млин. Були вітряки, на полі стояли. Повертались 
дишлом, всей корпус з дощок. Дві кузні – такий хле-
вушник, а там поставлений мешок, шо дув. Кузні сто-
яли  – одни на середині, друга  – з  другого боку села, 
при дорозі. Завод був спіртний, горілку гнали, а  по-
том, мо’, в революцію, стали його розбірат, стали люди 
по ту горілку йти із вєдрами. Хтось підпалив, спич-
ку кинув, то воно жухнуло – спирт там. То воно да-
вай горіт, то там і люди пообпікувалиса. І разобрали. 
Окремо стояв до Топіла, на горе. Він належав панові. 
Там вон і жив. Завод був зроблений, і горєлка бігла у 
бак. То вони позалазили і порозбірали. До із нашого 
села 2 печениї були. А один з хутора помер, обпьокса 
да й умер. Вони як побежат туди, там вода збігала, то 
пирне, потух вогонь, а як вилізе, знов, горілка зверху 
стоїть, і як вирине, знов горить.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Подруба (столбіки) позакопуєш, святе якесь ложили, 
гроші ложили, щоб усе було добре. Дубова подруба. 
Зведення даху. Як крокви зроблять, то поставлять і 
вішку – давай могорич уже хороший. [З чого віху?] Да 
розку виламають із дерева якого, втикнуть. Значить, 
вони закінчили роботу. А  тоді вже дороблюють: на-
кривають кришу, окна двері вставляють. Входини. [Як 
входини робили?] Люди кажуть, то пєтуха, то кота 
[першими впускали]. Освячували.

ПАНСЬКА САДИБА Панський будинок був у в Ноздри-
щах, був і в Христинівці. Будинок у Ноздрищах – 1-по-
верховий, дерев’яний, великий, як «домік». Брусся, 
ошальований.

НОВОГРАД‑ВОЛИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Гульськ
Записала З. Гудченко 

у с. Гульськ Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл.  

від Чечет Марії Єрофіївни, 1926 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про околицю села  – урочище Куниця]. 
Наш хутір не мав назви, просто хутір, а урочище звали 
Куниця, бо там в лісках траплялися куниці. Така неза-
ймана природа була... Ото як пасем корови ще мали-
ми чередою, то цих джмелів-джмелів, вони як оси, але 
більші. Такі кучі із мички, із усього спорудять собі і в 
них розводяться. А там соти, як у медові. То мій брат, 
старший за мене на 6 років, щоб його не жалили джме-
лі, накладав щось на руки і на очі. І це вже йде. Мед 
вони пили, а  нам не давали, бо що ж там... Розгребе 
брат кучу, то буде повна чашка рідини, він рідший, як 
мед, білуватий і дуже смачний. Оце джмелі, незаймана 
природа... Нічого ніде не ходило... Рано вигонили ко-
рову. Така роса-роса. Пройдеш ногами босими, то аж 
спать хочеться. До як я малою пасла, лягала й засинала, 
а та корова, де хоче, ходить. І таке все пахуще-пахуще... 
А вже навесні, як розтане сніг, і ще крига розтає, біля 
кущиків, де сонечко пригріло, й утворились прогали-
ни, вже цвітуть квітки – підсніжники. Листочки на їх 
зелененькі, а самі біленькі, самі квітки. Самі підсніж-
ники – біленькі квіточки. І цей лісок уже біліє. Ходили 
там: те рве та вінки з них плете, а те просто у руки бере. 
Знаєте, яка природа колись була незаймана?!

ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН

м. Овруч
Записала Є. Аврамишина 2009 р.  

у м. Овручі Житомирської обл.  
від Горощенко Марії Йосипівни, 1949 р. н.  

(ПАВК. Ф. 5. Оп. 15. Спр. 9)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які існують народні назви кутків, вулиць у місті?] 
Ну-у, напрімєр, Банковска гора. Її так люди назвали, 
бо там на ній банк построїли, от. А в основному на-
зиваємо все так, яке воно і є... Є в нас Богданка – це 
вулиця ім. Б. Хмельницього. Київська – це та, шо Ки-
євська вуліца... А ще я знаю, шо зараз молодьож місце, 
де монастир стоїть, називає Готікою. [Як називаються 
ставки у Вашому населеному пункті?] Є ось, напрімєр, 
Рибо-Трєст, але там не один ставок, їх багато. Ніхто не 
знає, як вони з’явилися, але я знаю, шо названі вони в 
честь того, шо там водилося багато-багато риби всякої 
разної. А зараз вже не знаю, хто в ставках тих рибу ло-
вять. А ну другом конце города, ото як єхати на Рудо, 
є ставочок невеликий. Зараз його люди називают «Га-
зовщики», і  там полно людей влітку купаються. [Чи 
є довкола Вашого населеного пункту місця, де раніше 
були хутори або інші поселення, але нині вже не іс-
нують?]. Ну в Овруцком [районі] вобше багато таких 
сел, ну, в яких зараз не живе ніхто, всі села вимира-

ОВРУЦЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



220 ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

ють. Ну, перш за все, вимерли ті села, які в третій ка-
тегорії по радіоактівності, це – Магдін, Гразива. Зараз 
там ніхто не живе, только люди приїжають раз в год 
на поховальні дні, шоб вшанувать пам’ять своїх род-
ственников. [Чи мають власні назви окремі земельні 
масиви, як поля у місті?] Ну, є  поля такі, напрімєр, 
«Полєгон». Ну це так назвали люди, бо це бувший по-
лєгон, де проводилися воєнниє ученія. Военной часті 
вже нема, а от назва того поля осталася.

с. Гладковицька Кам’янка
Записала З. Гудченко 1995 р. 

у с. Гладковицька Кам’янка Овруцького р-ну 
Житомирської обл. 

від Макарчук Надії Іванівни, 1914 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Де ми жили, був хутор, погорожені були 
як-небудь, там хата, там хата. Вулиць не було. Село 
Кам’янка. Там лєс, самий лєс. Урочище Зерецьке. Річ-
ка була велика, млини мололи. По цей бок річки 5 хат 
і по тей бок больш було. Усього дворов, може, сорок. 
Там не село, просто хутор. Там скрозь: перейди трохи 
лєсу, да й знов хутор, да й знов. То тамика єсть Журба, 
аж за нами далеко, то там церква була. Така красіва 
вона була, якось на горє, а лєс кругом. Було 3 куполи.

ЖИТЛО Планування. В  хаті діда була комора здорова 
така, сінці такі здорові. В сінцях підлога і в коморі під-
лога, а в хаті земля. Бачили причілок з вінців. Стіни. 
[У Вашої баби яка була хата?] Дерев’яна, у зруб, у хаті 
земля, кругом призьба прісипана така, прікладена по-
лєнякамі, да прісипано кругом. Колісь й вужі лазили 
тудою, і  все в хату, і  не кусали, і  до дитей... Діти на 
землі сиділи, на голий землі сиділи да їли, бо їх багато, 
в кожного по шестеро-семеро було. І ті вужі лазили – 
не кусали. Як я була дівкою, то їх вже менше було – 
де-не-де, але менш в хату вже лазили. В баби ще свині 
в хаті їдять, поросятка маленькі в хаті їдять, а старі – 
в сєнях і по двору. По три корови мали й овечки, все 
мали. Все, яке було в хліві, таке і в хаті. Інтер’єр. [Як 
заходиш, що біля дверей?] Поліца там, хліб був на їй. 
Вода і в хаті стояла отак на ослончику, і в сінцях. Як 
мороз, то в хату вносили. Трям такий здоровий, да ше 
й на ньому такий хрест ізроблений. А в том у тряму 
проволки такі забитиї, там колиски такі висіли, да дєті 
[колихались]. Бильця зробить, да мешка нятягне цьо-
го, шо ми прадем, да воровочки поробить, да там дєті 
колихались. Візьмемо мішечок да сіна напхаємо, да 
простиляли, да радюжки... Дід нарубає лучини да по-
чепить такого комина з полотна, да глиною облепім, 
да залізяки такіє, і це воно лучиною палив. А тутика 
на землє покладеш ще блях, да туда падає уголлє. І си-
дить дід, шиє цілу ноч. Шив кожух. Сто год жив. Шив 
дід цілий вік. Система опалення. Дерев’яний комин 
да так, аж на хату, такий довгий на хаті, а сюди в сєні 
виведений був. Да назбіраєм тих уже онуч, да зробім 
такє заткало, да тепло було.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що у діда у 
дворі було?] Була хата, були хливи, багато, повстанов-
ляни. По три корови мали і овечки, і все. Й був такий 
ток, що це звозили і горох, і  гречку. Все чисто сія-
ли, і просо, і коноплі, і льон, все. Звозили туда. І коні 
мав. [Тік мав двоє воріт чи одні?] Було й двоє, було й, 
шо одні.

ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН

с. Радовель
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.

 у c. Радовель Олевського р-ну Житомирської обл. 
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двори з рисами за-
мкненості. Окружні двори, які мали досить широке 
розповсюдження на теренах українського Полісся, 
зокрема в селах північної Житомирщини, поступово 
втратили свою первісну структуру замкненого каре. 
Це відбувалося шляхом фізичного руйнування деяких 
ланок чотирикутника комплексу. План двору набував 
форм літер «П»  /  «Г», або ж двох рівнобіжних ліній 
забудови. Зникли, передусім, допоміжні ланки плану 
каре з приміщеннями, відкритими у бік двору: пові-
тками, возівнями, проїздами. Головні ж блоки лиша-
лися і набули усталеного характеру, тобто в подаль-
шому будувалися у такому вигляді цілеспрямовано. 
Блок з хатою і кількома господарськими приміщен-
нями при ній під спільним дахом («погон») ставився 
торцем до вулиці, а проти нього рівнобіжно на певній 
відстані споруджувався подібний видовжений блок 
господарських приміщень під спільним дахом. В с. Ра-
довель Олевського району як відгомін окружного дво-
ру зафіксовано Г-подібний в плані двір, якому близь-
ко 70 років. У ньому, за свідченням власника, первісно 
замкненим був і третій бік, до якого входила хата з де-
якими прилеглими приміщеннями. Цей блок був від-
несений вглиб садиби і займав рівнобіжне вулиці ста-
новище. Безпосередньо на вулицю виходив затиллям 
один з двох господарських блоків. На час обстеження 
хатній блок замінено окремим сучасним будинком. 
Господарські будівлі. Стара частина комплексу вико-
нана з пластин «у зруб», покрита двосхилим дахом під 
соломою. Прилеглий до вулиці блок поділено на три 
відсіки, у двох з них – комори, у третьому – хлів. Оби-
дві комори мають великий звис на стовпчиках. Одні 
з дверей комори – трапецієвидні. Перпендикулярний 
вулиці блок складається з двох хлівів. У них – воро-
та «на бігунах» (дерев’яних вісях). Північніше Олев-
ська в селах частіше зустрічаються двори з ознаками 
«окружних».

Фрагмент окружного двору.  
с. Радовель Олевського р-ну Житомирської обл. 

1974 р. Світлина О. Косичкіної
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с. Рудня-Радовельська
Записала З. Гудченко 1995 р. 

у с. Рудня-Радовельська Олевського р-ну 
Житомирської обл. 

від Пархоменця Олексія Івановича, 1916 р. н., 
та Пархоменець Євгенії Степанівни, 1915 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Наше село із людей завезених. Воно панами 
завезено – як ковалів. Якийсь із Літви був привезений 
коваль Літвінчук, і тепер є прізвище Літвінчуки. Тепер 
із Польщі привіз пан коваля Котвіцького, польського 
віросповідування, з цих Котвіцьких тоже ковалі були. 
І  воно пошло, в  общем, 4  фамілії. Потім продав пан 
якогось кріпака, і стали Продащуки. [Ті теж коваля-
ми стали?] Тоже ковалями... Там у нас була річка, поки 
канала не провели. А землі почти не було в нас там. 
Більшість людей займалось ковальством. Тут панів 
не було. Уже в 1900-м провели желєзну дорогу через 
наше село, то погрузочні роботи були. Багато лісу ви-
возили. Топоніми. Давні назви в селі і околицях. Ху-
тори: Залученнє, Тінь, Орлища, Закопаннє, Залісок, 
Логово, Осиново, Дніприк. Урочища: Нива, Гало (це 
там добувають торф), Дідков.

ЖИТЛО Стіни. Хати були дерев’яні, деякі з кругляків, 
а деякі протесані, у простий угол. Одна кімната – по-
більшості. А при моїй вже битності, батько построїв 
і добру хату, в  чистий угол. Були хати з різними ві-
кнами. Віконце одне, а де два, там такі, шо собака не 
пролізе, малесенькі. Колись це було. Дах. Під бляхою 
[хата], ну, то це вже в дванадцятому році. Старі хати 
крилися соломою, рідко в кого дранкою. [Дранка кра-
ще чи солома?] Конєшно, дранка. Це ж досточки. Вона 
кладеться, як карти. Ну, це соломою тоже треба, як хто 
вміє класти якось під щітку, прижимається такимим 
тичками, прив’язується харашо, то вона довго стоїть. 
І тепла. А як в основному, так накидають як-небудь, 
а весною знову, як у кого нема корму, розбирають да 
й знов криють... [Якщо дах хати двосхилий, тоді] гус-
то наставляють жердія замєсто фронтона. Система 
опалення. [Опалення напівкурне]. Ось піч стоїть, а в 
стіну дирка. Випалили оберемок сміття чи моху. Трап-
кою обматане – це заткало. Затичку затикнуть, це вже 
шоб дух не виходив. На горище не можна було виліза-
ти, комина зовсім не було.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хліви були у 
дворі біля хати. У хлівах двері на бігунах. Отак дере-
во, голяка росте отак вбік, там стовп, куди бігун при-
кріплюється. Така товста колода, відовбується вона 
там. Цей бігун вставляється трошки вверх, а  потом 
вниз, і до цьої голяки прикріпляються пласкі такі на-
тесані сокирою [дошки], бо різаних досок не було. До 
цього прибиваються плашечки такі, і  це вже щита-
ється як ворота. Не двері, а ворота. Такі були, щоб у 
двір заїхать. Токи були тоже криті соломою і дранкою, 
де в кого, побільшості соломою. З  одними ворітьми. 
Набиті глиною. Стіни в зруб. [Не пам’ятаєте багато-
гранних токів?] У мого діда були такі шестигранні, ще 
даже пилкою не різани, а все рубане і тесане, все чисто 
було сокирою, не було чим одрубувать колись, як дід 
мій робив. [«В угли» були стіни?] «В угли». Аж 6 углів. 
І так, було, зроблять: кругом складалося і складалося 
аж туди, а потом такими плашками, а потом під соло-

мою покрите. [Перекриття зрубне?] І верха такими ко-
лодами викладалось кругом, виходить так, як церков-
ний кумпол. [Колоди були встановлені так само щіль-
но, як і стіни, чи вже рідше?] Ні, то вже рідше, так же ж 
не можна покласти. Це, допустім, кругляк-лег, а це вже 
сюди, то тут дирка, але ж потом плашки тесали да сюди 
вже клались, а по їх уже соломою крили. А на сохах – 
це вже друге. [В якому приблизно році були такі токи?] 
Десь в 1850-му. [Це, мабуть, не тільки у Вашого діда, 
у багатьох?] Ну, не дуже багато, но в багатьох. Це вже 
6-гранні  – можна сказать, заможний трохи селянин 
такі токи мав. Токи були окремо. При чому робилось 
якось такими, як толоками. Всі з того хутора, де там 
живуть нєсколько чоловік, хат, то токи вмісті там ро-
блять, шоб того ток стояв і того. І в ті токи усі звозять 
свою пашню, складають у стожки, там цілу зиму моло-
тять і кормлять худобу. Стебки тоже такі були тесані. 
[Накотні були перекриття в них?] Ні, прямо зробле-
но, на столю тоже плашки, накладено трохи костриці, 
а послє пєском присипалось. Ну, і криша, кроме того.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. 
Якийсь був помещик Жилінський, і  цей канал Жи-
лінського. Ця річка стала засихать, а то була річка. На 
тій річці була кузница, котора виплавлала руду, бо що 
й Рудня Радовельська. Там її добували, витоплюва-
ли руду, уголь випалювали деревесний. Робили сліт-
ки, одковували там і відправляли де-то цим панам в 
Польщу чи хтозна куди. Це наша Рудня була, можна 
сказать, як промишлєнна. [То кузні були на водяній 
силі?] Да-да, оця кузня механічним молотом розтягу-
вала слітки. Вони виливались із рудень, то механічний 
молот, там приспособлєно було, щоб піднімавсь і бів 
на ковадло, розпліскував. [Цей молот діяв водою?] 
Водою. Розпліскував і опускавсь. [Це приміщення на-
зивали «кузня»?] Кузня. Як виєзжать із села в сторону 
Радовля, то ше ця галька, шо виплавлалась руда, за-
раз ше, повно, лежить. Млин. Вітряк повертався всей. 
Спеціально була така колода, заносилась, закрепля-
лась, откуда вітер. Був високий, обшитий дошками, на 
4 крила. Покриття – дранка. 

ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Романівка
Записав В. Сироткін 9 липня 2008 р. 

у с. Романівка Попільнянського р-ну Житомирської обл. 
від Сабодаш (Дзюбенко) Марії Іванівни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Планування. Батькові нарізають садибу. І бать-
ко з матір’ю поставили тут садибу на батьківському 
городі. 5,5×9,5 м – самі хату [побудували]. Стіни. [Чи 
будували раніше хати колективно, толокою?] Ну, там 
раньше не було толок, як зараз. Зараз же роблять толо-
ку, як строять нову хату. Це вже давно заведено в нас, 
на Україні, ця толока. Не знаю, як воно, а в нас його 
робили безплатно. Ну, наприклад, мої батько й мати 
ставлять хату, то вони кличуть родичів, сусідів, і вони 
глину місять і з великої глини мастять хату. Це солома 
і глина. І мастили – це вальки роблять. Одні вже їх но-
сять, а другі мастять. Бо були ж хати дерев’яні. Драчку-
вали їх і накидували глину. Накидували жінки, а чоло-
віки носили глину. А колись, це ще до революції, це не 
було цієї толоки, то самі люди мастили. Чоловік і жін-
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ка. Моя мати мастила цю хату, перенесену на цю [сади-
бу], шо після революції мали садибу. Приходили так, 
ну, розчитували на одну жінку. Простєнок... А прості-
нок – це від одного стовпа до другого. Це давали лю-
дям снідать, а вже після закінчення цієї толоки давали 
вечерять. Ну, що Бог дав-послав. Горілка обов’язково 
була. Хоч і бідна людина, а горілка була! Да, це вже за-
кон такий! Це воно так давно. Це за моєї бабусі вже 
так було. Стеля. Це як ставлять нову хату, то люди без 
сніданку валькують гору. І  хазяйка повинна одного 
валька взять на вуглі, цього валька сама повинна була 
ляпнуть. А на неї ллють воду, щоб вона така щаслива 
була. І головний вугол, там, де ікони стоять, це із пів-
дня головний вугол був. І це вже хазяйка робить цього 
одного валька, на неї ллють воду – сміху!!! А іще, то як 
вже кінчають, то на неї ляпають глиною, обмащують, 
сміються вже. Ну, це прибаутки різні. Колись мало 
пили, було таке, що вечоринки люди могли одбуть од-
нією сулією – це 3 літри. Це такі бутлі довгі. Вечорин-
ка  – це люди збиралися там, родичі одні. Випивали. 
Свята неділя чи іменини, чи щось таке... Іще помню, 
мала була, то збиралася батькова родина. Це сьогодні в 
одного брата, а на другий раз в другого. Такі були род-
ственніки, куми збиралися. [Раніше казали: «Не купуй 
село, а  купуй сусіда». Як ви до цього ставитесь?] Не 
купуй, а який сусід живе: чи хороший, чи поганий. Як 
поганий сусід, то погано для людини.

Записала О. Таран 11 липня 2008 р.  
у с. Романівка Попільнянського р-ну Житомирської обл.  

від Сабодаш Олександри Олександрівни, 1927 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Коли Ваша хата була побудова-
на?] У 1950-му. Зразу була без фундамента, раньше ж 
не робили. Зразу була зроблена без фундамента, по-
ставлені тільки стовпи, і ушита була соломою. А по-
том став і цемент з’являтись на Попельні, було, що ши-
фер можна було купить і це все. І ми рішили обкласти 
її, і  фундамент підроблювали. Напримєр, скрізь під-
битий фундамент каменем і заллятий вкруговую по 
всьому. Планування. [З самого початку у Вас скільки 
було кімнат?] Тільки ці дві. Там низом був хлів, його 
знесли і почали добудовувати. Дах. А тоді верх зробли 
общий і шифером накрили. Рубіроїдом, а потом ши-
фером. Чоловік сам будував, своїми руками.

Записала О. Таран 11 липня 2008 р.  
у с. Романівка Попільнянського р-ну Житомирської обл.  

від Драгомирецької Клавдії Данилівни, 1939 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Ця хата з чого збудована?] Дерев’яна, 
обкладена кирпичом. Ще мама була жива, десь у 
1979 році двоє майстрів її побудували. Інтер’єр. [Піч 
у вас зберіглася?] Хотіли розвалити. Я не дала – хата 
нещаслива без пічі... Стара хата – купила я сину – отам 
піч, стара-старенька, десь сто років. [У хаті]: оце при-
пік, тут цибульку сушили... Хвора дитина вигрівалась 
на печі. Сину купила хатину, більше ста років – комо-
ра, в хатині і піч, і лежаночка, і груба. Валиться вона. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Я  побудува-
ла спочатку погрібник, бо погріб провалився, потім 
кладочка і верандочка. Хлів будували після хати. Три 
хліви. Хліви підгнивають. І  поросята там, і  корова. 
Курник – окремо.

ПУЛИНСЬКИЙ РАЙОН *

с. Івановичі
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Івановичі Червоноармійського р-ну 
Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Село 
Івановичі вперше згадується в акті за 1618  рік. На 
1862 рік маєток в Івановичах належав пану Штакем-
бергу. На 1885 рік це вже досить велике поселення з 
багатоконфесійним і багатонаціональним населен-
ням. У  ньому мешкало 1835  православних, 50  като-
ликів, 1078  баптистів і лютеран, 39  євреїв. Кількість 
дворів – 233. Тут були колонії німців і чехів, для яких 
будували окремі школи (1887 р., 1894 р.). У 1899 році в 
Івановичах відкрилося однокласне народне училище 
для православних. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Жито-
мирська область. Київ, 1973. С. 642]. Система забудо-
ви. Село розташоване на рівнинній, дещо заболоченій 
місцевості біля витоку р.  Ірші. Основа планувальної 
системи села – дві вулиці, рівнобіжні річці. Найстарі-
ша частина поселення займає середню ділянку, де дві 
поздовжні вулиці з’єднуються короткою поперечною 
вулицею, спрямованою у бік Новополя. У цьому місці 
був майдан, зміщений на північ відносно перехрестя 
вулиць. На ньому відбувалися торги та громадські за-
ходи. Поряд була споруджена православна дерев’яна 
церква і дзвіниця. Наразі ділянка забудована. Селі-
тебна територія села, початково зосереджена на двох 
вулицях уздовж річки, з часом набула розвитку в пів-
нічному та південному напрямках, де утворилися 
регулярні частини забудови. Архітектурне обличчя 
Івановичів зумовлене рівнинним ландшафтом і ву-
личним типом планування, характерним для багатьох 
сіл Українського Полісся.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У ландшафті, де пере-
важають поземні лінії, великого значення набува-
ють вертикалі церковних верхів, що проглядаються 
з далеких відстаней. Тож церква Різдва Богородиці 
відіграє помітну роль у панорамі села на в’їзді з рай-
центру. Церква була збудована 1755  року коштом 
попа Б.  Немоловського. У  південно-східному кутку 
подвір’я спорудили і дзвіницю. У  1880  році церкву 
добудували, розширивши в 3-х  напрямках  – на пів-
ніч, південь і захід. На 1914  рік вона обслуговувала 
3170 парафіян (разом із сусідніми семами). [Літ.: Те-
одорович  Н.  И. Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Волынской епархии. Т. І. Почаев, 
1888. С. 85–86]. Церква не зберегла свого первісного 
вигляду внаслідок перебудови. Проте тризрубна, три-
банна її автентична основа добре проглядається, не-
зважаючи на пізніші прируби. Наразі церква хрещата 
в плані з дияконником у північно-східному міжрукав’ї 
вівтаря. Вона трибанна, шестизрубна. Вівтар – шести-
гранник, решта зрубів – 4-гранники, квадратні в пла-
ні. Нава (6×6 м) – ширша за бабинець та вівтар, шири-
на яких близько 4 м. Прибудовані 1880 року південне 
і північне рамена «хреста» продовжують відповідні 

* До 2016 р. – Червоноармійський район.
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стіни нави, а притвор – стіни бабинця. Зруби храму 
складені з грубезних плах, які в автентичній основі 
завтовшки 25  см. Ця тридільна основа споруди має 
просторову систему склепінь, розкриту вгору. Нижні 
четверики нави й бабинця, а також шестерик вівтаря 
за допомогою трикутних парусів переходять у вось-
мерики другого ярусу, а ті завершуються невисокими 
декоративними банями із заломами і маківками. Се-
редній зруб вищий за інші. Пізніші прибудови мають 
плескаті стелі й двосхилі дахи. Давня частина храму 
освітлюється нечисельними маленькими віконцями 
квадратної форми і круглим вікном у східній стіні ві-
втаря, а в прибудовах – напівкруглі вікна. Стіни церк-
ви зовні вертикально ошальовані. Біля входів із захо-
ду, півдня і півночі влаштовано невеликі ґаночки під 
двосхилими дашками на двох ствопчиках. В інтер’єрі 
над бабинцем – хори, розкриті у наву. Дзвіниця. Дзві-
ниця – рублена, двоярусна, її конструкція – четверик 
на четверику з одним заломом, що забезпечує менші 
розміри другого (голосникового) ярусу з наметовою 
шоломовидною банею і маківкою. Нижня частина 
першого ярусу з галереєю зовні ошальована. Покрит-
тя дахів церкви та дзвіниці – листове залізо. Ансамбль 
культових споруд в Івановичах  – пам’ятка високого 
архітектурного ґатунку.

с. Підлісне
Записала О. Таран 26 червня 2009 р. 

у с. Підлісне Червоноармійського р-ну 
Житомирської обл. 

від Лисяк Поліни Павлівни, 1925 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для криниці. Я  родилася в Павловці. Павлівка 5  км 
звідси, автобус ходить. А як я вийшла заміж, нам не 
було де жить, то ми тута купили таку стареньку хату, 
переробили. Старий був живий. То ми перебралися 
сюди. Із 1949-го  року ми тут. [Як шукали місце, де 
викопати криницю?] Криницю чотири рази копали, 
ніде води не було. А  я лягала спати, Богу помолила-

ся: «Боже, скажи, де криницю копати?». Приходить до 
мене [уві сні] дід такий старенький, каже: «Ти хочеш 
криницю копать, ходім я покажу, де копать. Ось-о-сьо 
копай криницю і дуже скоро доберешся води. Буде до-
бра вода». А я кажу: «Діду, то це ж близько [до хати]. 
Я з хати та хочу помиї виляти, а тут криниця». – «Схо-
чеш водички  – однесеш туди далі помиї і виллєш, 
а тут копай криницю». Думаєте, три мужчини до обі-
ду до води добились. І вода така добра, трактористи 
беруть. Хтось у ліс іде та бере – дуже добра водичка.

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Рача
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  

у с. Велика Рача Радомишльського р-ну 
Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Подібний, як у с. Чудин, характер забудови і в 
сусідньому с. Велика Рача: така ж щільність, наявність 
брам з дашками і високих дерев’яних дощаних парка-
нів. Зустрілася господарча будівля по фронту вулиці з 
проїздом, але проїзд з торця не обмежується стіною. 
Тут дах спирається лише на кутові стовпчики.

с. Вишевичі
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  

у с. Вишевичі Радомишльського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1836 року. Павленка М. (був 
напис на сволоці). Схема плану – «хата + сіни + комо-
ра». Житлове приміщення і сіни характеризуються ве-
ликими розмірами – відповідно 25 м2 і 19,5 м2. Стіни. 
Хата рублена з соснового дерева з залишками. Побіле-
на як ззовні, так і зсередини. Стеля. Стеля в хаті до-
щана, підтримується трьома поперечними сволочками 
й одним поздовжнім сволоком. У стелі проти мисни-
ка видно слід отвору, до якого колись підвищувався 
пристрій для освітлення. У сінях стелі не було, а зараз 
там покладені жердки. Дах. Дах будівлі  – 4-схилий, 

Богородицька церква. 1787 р. с. Івановичі 
Червоноармійського р-ну Житомирської обл. 

1990 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент інтер’єру з піччю. Хата М. Павленка. 
1836 р. с. Вишевичі Радомишльського р-ну 

Житомирської обл. 1974 р. Рисунок З. Гудченко

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ  РАЙОН
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під соломою. Піддашшя мають помірний винос (біля 
120 см). Система опалення. У хаті була дуже велика 
піч. Але зараз вона перероблена, піл і лави зникли. 
Комин у сінях зберігся досить старий, хоч і не первіс-
ний. Він підвішений на значній відстані від підлоги. 
Інтер’єр. Вікна в хаті перероблені. Двері в комору і 
затильні – дуже маленькі, на «бігунах», а інші – на за-
вісах. Конструктивне рішення комори має цікаву осо-
бливість – розширення об’єму догори у бік причілку, 
тобто зовнішній нахил причілкової стіни. У коморі – 
дощана підлога, у хаті ж та сінях – долівка. Орієнтація 
будівлі – південний схід. У с. Вишевичах є ще одна хата 
першої половини XIX ст. подібної планувальної схеми. 
На відміну від першої, не всі її стіни складені «у вугол», 
а  лише зовнішні  – власне хати. Інші стіни зроблені 
«в стовпи». Вони мають двоє зовнішніх дверей. 

Записала О. Таран 10 липня 2008 р.  
у с. Вишевичі Радомишльського р-ну Житомирської обл.  

від Василенко Ганни Іванівни, 1932 р. н.,  
та її доньки Крижанівської Наталії Василівни, 1956 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які кутки були у селі?] Комсомольська, Подвеприно. 
А  туди далі  – Гомніївка, а  тепер уже Садова ́ назива-

ється. А туди далі – то Вигон, а зараз уже Петровська, 
а туди – Горочок. Пасіка – туда, в той край. [Там справ-
ді пасіка була?] Пасіка на все село, то в мого батька 
була. Мій батько пасічник був. І дід і прадід – всі вони 
бджола́ми займались. А  чого тую [частину села] Па-
сікою назвали – не знаю. Батько як прийшов, ми тут 
жили, то це у нас Подвеприно [куток] називався. 
[Батько звідкись сюди прийшов?] Ні, звідси. Батько 
жив на Чорногорії – звалася вулиця Чорногорія, а за-
раз я й не знаю, як зветься.

ЖИТЛО [Як ви називаєте своє житло  – хата, хатина?] 
Хата. Хату побудували в 1958 году. А до того жила в 
батьківській хаті. [Батьківську хату будував] мій пра-
дід. [Вона збереглася?] Є. [Там хтось живе?] Ні, батьки 
наші померли, вона стоїть. Ми туди заходимо. Плану-
вання. [За яким принципом планували розташування 
кімнат?] Як у моєї матері, так і я собі поставила. Ма-
терина [хата] до дороги вікнами, і я собі так до доро-
ги вікнами поставила. [4 вікна, на вікнах є віконниці. 
Вхідні двері виходять безпосередньо на двір, сполу-
чаються вони з переднею]. Фундамент. Фундамент 
із каменю. Стіни. А тоді покладений дуб. Да закида-
ли. [Чим закидали?] Пластини такі різали дерев’яні. 
А  тоді обшили оце її. Система опалення. [Система 
опалення – парове].

Записав В. Сироткін 9 липня 2008 р.  
у с. Вишевичі Радомишльського р-ну Житомирської обл.  

від Василенка Петра Костянтиновича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Раніше робили з деревом. Між дереви-
ною мох клали – дерево на дерево. А потом обливали 
мохом кругом. Робили пази, рівняли стєнку. Місили 
глину, як Ви кажете, вальки. Обмазували глиною. Лі-
пили ці пази, а знадвору було різане, чистеє, там мало 
ліпилося. Оце коли мазалося глиною, то то толока. 
Приходило стільки, скільки погукаєш. Ну, це яка в 
кого постройка, які йшли сусіди. 5–6  чоловік. Муж-
чини глину цю місили на дворі, жінки відрами пода-
вали. Це ж туди тягли, усередині жінки розправляли, 
рівняли. Як зробили, то не розходилися. Могорич ста-
вили, це все безплатно робиться. Могорич за роботу. 
Інтер’єр. Долівка вже була, як у хаті. Як прийнято у 
кого. Одні з Полтави, то коров’яком мазали, щоб блох 
не було. 

с. Краснобірка
Записала З. Гудченко 1995 р. у с. Краснобірка 

Радомишльського р-ну Житомирської обл.  
від Фещенка Опанаса Михайловича, 1913 р. н.,  

місцевого краєзнавця

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Розказували старики, шо Краснобірку окру-
жав ліс і,  в основному, сосновий бір (красний бір). 
Ще при мені сосни зрізали дуже товстеленні – удвох-
утрьох треба обнімать... Він [бір] і зара’, в основному, 
сосновий. І в самому селі находили на огородах дуби 
зрідка. Їм дуже багато років, отакенні дуби були. Одна 
сім’я на їхній землі ще з 1861  року сохраняла може 
20 штук тих дубів на межі, і вже колгосп їх викорис-
тав. То шукали довго пили, шоб [таку товсту деревину 
спиляти]. З  перепису старожилих дідів Краснобір-
ки, яка залишилась у вигляді розповідей за період з 

Вхідні двері до хати М. Павленка. 1836 р.  
с. Вишевичі Радомишльського р-ну 

Житомирської обл. 1974 р. Рисунок З. Гудченко

Вікно в інтер’єрі хати 
М. Павленка. 1836 р. 
с. Вишевичі 
Радомишльського р-ну 
Житомирської обл. 
1974 р. Рисунок 
З. Гудченко

План хати М. Павленка. 1836 р. 
с. Вишевичі Радомишльського р-ну 

Житомирської обл. 1974 р. Рисунок З. Гудченко
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1923–1927 років, я дізнався: Краснобірка як населений 
пункт існує давно. Там, де Старий Хутір, є запущене 
старовинне краснобірське кладовище, а на ньому ве-
лика могила у вигляді кургану. Дійшли перекази здав-
на, що це могила з вирізаними жителями Краснобірки 
і Меделівки під час тотаро-монгольського нападу на 
Київську і Волинську землі (1240–1241 рр.). За пам’яті 
дідів це кладбище функціонувало і проходило побли-
зу великої могили, і, щоб покласти покійника, копали 
яму і докопувалися до людських кісток. Дістали з ноги 
кістку від ступні до коліна. Ні одного копача не було 
такого, щоб така кістка, значить люди поховані біль-
шого зросту, ніж ми тепер. Пізніше, 1970–1972 років, 
районна газета «Зоря Полісся» писала статтю про іс-
торію деяких сіл району, де Краснобірку згадували як 
старе поселення, і в газеті «Житомирщина». Перекази 
я записав від свого діда Фещенка Івана Михайлови-
ча, сусідів Роговченка Івана Давидовича і Самосуда 
Сидора Марковича. Це старі діди. У себе в погрібі на 
глибині 1 м находили кам’яного молотка, дуже гарно 
відшліфованого. В [19]57-му році діти Макаренка Пе-
тра Миколайовича біля курган-могили викопали ме-
талевий меч овальної форми з обох боків з гострієм з 
нержавіючого металу, дерев’яна ручка зогнила. Напи-
сів не обнаружено ніяких. Наждачки не беруть. Це та-
таро-монгольський меч. Це місце давнього поселення, 
яке ще було до 1861 року, з трьох сторін відгороджу-
валось річками, а  біля них непрохідними болотами. 
Тільки з західної сторони був прохід один по польо-
вих землях. До нашого часу залишається і занедбане 
старе кладовище в кінці вулиці з великою посередині 
могилою. Сліди старого шляху з насипу ще й зараз 
знать на болоті, що зветься «Стара гребля». Його про-
довженням є сліди в лісі, що йде на південь від Крас-
нобірки. Тут був колись старий шлях на Родомишль з 
Малина. На основі цих припущень відтворено схему 
поселення Краснобірки до 1240 року з цим шляхом і 
кладовищем. На захід від Краснобірки, де підхід був 
по твердому ґрунті, під час нашестя по всіх ознаках, 
очевидно, був ліс, бо ще до [19]30-го року були залиш-
ки лісу по межі, де живе Макаренко Женя Васильович. 
Там було до 20 дерев старовинних – близько 400 років. 
Були дуби і на болоті під городом Макаренка. До За-
болоття до 1930 року були окремі дуби до 400 років. 
До 1861  року всі земельні угіддя належали поміщи-
ку – поляку Беліні. Село зростало дуже повільно, бо 
не було де осідати. У 1861 році частину земель від по-
міщиків відібрали, і [було] наділено селян. Тепер мож-
на установить, хто з селян де вийшов і де він живе, де 
їхні прадіди жили. Де Краснобірка починається, там 
урочище Ставище. Це був колись став тута і займався 
водою, і  лебеді тут розводилися... Як вирвало става, 
до осталося дно, да почали казать «Ставище». Де оце 
обсаджене осокорами, там був шлюз колись, люди 
насипали руками. Став був 37  га, його вирвало, як 
ліквідірували пана в [19]17-м  году. Там був водяний 
млин, понесло все. А потом при НЕПі ([19]25–27 рр.), 
ще колгоспів не було, люди склалися, найняли з Біло-
русії грабарів, одноконками і врушную іздєлали зно-
ву цього става, а вже у [19]30-му році основательно. 
Грабарщики уручну насипали оту греблю, шо й зара’ 
ми переїжджали, і  востановили став. А  за моєї бит-
ності, до ми тією технікою робили-робили і не зро-
били става. Там і річка Грабарка. [Значить, тут були 
грабарі?] Були грабарі. За діда. Приїжджали, не на-

шинські. У нас одинокі були, без коня. У їх середнього 
росту коні, но робочі. [Ви бачили, щоб в селах були 
ковороти (коловороти)?] Шлагбауми. Так і називали 
«коворот». Бачив, і був він при в’їзді. [З одного боку 
в’їзду в село?] Да, шоб не можна було од мене в’їхать. 
То будь-то охрана села була... А  ноччю ходило 4  чо-
ловіки з тарабайками, там два і на тому конці два. 
На случай, там порушили, хтось в’їждяє, вони тара-
банять, таки дерев’яні тарабайки, як балабани, шоб 
помощь, не допустить заєзду в село вночі. [Це коли 
війни були?] В мирний час. Тарабайка – з дерева ви-
довбана колодка, з дуба або з ясеня, і в єй, як полочка, 
тарабань – вона дзвонить. А в дальнєйшому вєшали 
на худобу і називали балабани, то воно дзвонить. Тоді 
металу не було, то дерев’яні, на дзвона не був похож. 
[То був коворот на Заболоть і на Межирічку?] Да-да, 
тут був, я до його не бачив. А там я бачив, потому шо 
туди я гонив пасти. Коворот – два стовпи і так, як оце 
шлагбаум. Топоніми. [Які кутки у селі були?] Оце коло 
церкви куточок Кучери називався. Тут недалеко, при 
виїзді на Малин, була шкалічка, заїжджий двор, а тут 
жили люди, которі міняли кіньми. Тут привезуть, тут 
подночували, і ці кучери міняють коні, повезли далі. 
До називались Кучери. [До якого року був заїзд?] Десь 
до [19]13-го. А при мені ще був общественний город, 
де стояла, кажуть, корчма була, а це була шура, де вози 
подкатували. Куток [з протилежного боку] називав-
ся із давних давен Роговці, уже в 1861 год. Тут, як од 
пана відняли землю, оці хати, Роговченко фамілії, всі 
Роговченки. І зара’ кажуть – Роговці. А це Старий Ху-
тор із давних давен, де татаро-монгольська різня була. 
Там тіки осталося то, шо й було, там не розшираєть-
ся. А де я живу, оце дорога на Заболоть, тут було поле 
панське. Ця вулиця заснована в [19]25-м  году. Три 
хати поселили в [19]25-м году на помещій землі. А оце 
був двір того пана Бєліні, тут ферми були. Це пан жив, 
це його управляючий, а це гарники жили – ті ж самі 
кріпаки, тільки шо мали постояну роботу: пасли коні, 
коло корів там ухажували в пана. Їм 5-м не дали землі, 
49 наділив, а 5 не наділені. А центральну частину зва-
ли Село. Були такі розговори: «Роговчанські хлопці і 
селянські зчинили бійку. А Хутор помагав роговцям». 
До Межирічки, аж отам, називались стародавні Дач-
ки. Як дали по 12 десятин людям, до там ше остався 
«неудоб» [незручні для сільського господарства угід-
дя], то там ше по кусочку наділили 49 хатам од пана. 
А там направо од цього – іще по маленькому кусоч-
ку. Там звалися Дачки, а зараз – Сирітське поле. А тут 
Придатки, а  потом Риси... А  ось сюда наліво, то тут 
були поля, напроти їх був «неудоб», люди сначала пас-
ли, а потом начав кожен проти свого орать полоску, до 
назвали Захват – самозахват. Я уже коні пас, батькові 
коні, да каже: «Веди на Захват. Там ше не всі сіють». 
[Ліси, урочища, поля які назви мали?] Ну, це до Меж-
ирічки – Ланок, то був панське. А пуд самою Межиріч-
кою, аж коло Антоновки – Лан, а то Ланок. Наш пан 
виграв у межиріцького 40 десятин землі у карти. То на 
їхньому полі прамо прирізали до нас. Да ми вже при 
колгоспі вирівнювали межу, да оддали їм той Ланок, 
а вони нам другу [землю] под Кримком. Ще Казанов-
ського поруб – колись був магнат Казановський заку-
пив у Беліні да там вирубав. Є ще Біле болото, до За-
болоття ліса урочище. Там якийсь Білий був, закупив 
трохи, а  потом Біле болото. Кожухово болото єсть. 
Єсть урочище «Наталчин поруб». В  [19]17-му  году 
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случайно чи неслучайно убили матір мою, мені було 
3 роки з половиною. До ше й зара’ кажуть: «Де ти пас 
худобу?» – «На Наталчиному порубі». Мати Наталка 
звалась... І ще Жидівське поле – до Великої Рачі. Жид-
ви закупили [ліс] були, да резали. Потом Червоне, 
а  через [нього] проходив до помещої усадьби шлях, 
його чось називали Привольним. Виїхати з Малої Рачі 
і мо’на було на помєщу усадьбу через ліс попасти, не 
сюдою, а через ліс.

ЖИТЛО Стіни. Старі хати робили з кругляків. Не було 
таких, шо рівна стіна, а кругляки всередину. А далі вже 
новєйшиє хати, да вже наполам розпиловано; чистим 
розпилюваним на вулицю, а  кругляком усередину. 
Того великого паза заліплять, до дощ не вибиває. [Як 
називали напівдерева?] Пластини з кругляка. Бо далі 
були пластини чисті з брусів. [Як вони з’єднувались?] 
Навхрест з великим углом «у схватку», а  тепер уже 
роблять «у чистий». Усі старі хати з пластин кругляка 
були, а то ще із цілого кругляка. Лєс той старінний – 
смоловий, крепкий, його не вижимали, живицю не ви-
сасували, бо зара’ повисасують живицю на асфальт, до 
він на пні синій, як риба. [Коли треба було спилювать 
ліс для будівництва?] Говорять, що з 80 до 100 років 
сосна – це першокласний матеріал, вище 100 – це 2-й 
сорт, нижче 80 – ще не годний на стєнки. [В яку пору 
краще спилювати дерево?] Зимою. Він [ліс] не росте, 
і між їм є малеча. Як шось пошкодили да прийняли те 
дерево, воно силою своєю піднялось да на весну гото-
ве рости. А як літом, до воно пригнічено, і далі стов-
бур буде лежачим того молодняка. Друге, прибрати же 
треба – спалить. Як спалюють літом, буде пожар. Дах. 
В хатах дахи були, в основном, 4-схилі, криті соломою, 
вмоченою в глину. Ці кулики з соломи в’язані нама-
чують до отказу в глину і кладуть, а ті, що не мочили 
в глину, прив’язували до лати, зачеплювали і зрізали, 
далі, далі і йшли лицем зліва направо. Інтер’єр. Сві-
тили ми вже під комином лучиною, а у старій хаті було 
кусок бляхи на тому, і  прорезаний комин над тим у 
стелі, так лівей ції печі, і така кришка нависала на тий 
блясі. [Вам не траплялося бачити в хатах двері на бі-
гунах?] Траплялося. Бігуни у хатах дитячі [пристосу-
вання], так і називали бігуни на дереві. Там така рифа, 
стержень дерев’яний і в землю вкопаний дерев’яний 
так, як рука. Ломака така прибита, а  тута, наподо-
біє стійки, досточка. Туди дитя вставляється, і  воно 
вчиться бігать – ото й пошло «бігун». І двері були на 
бігунах, не на завісах. В хаті я мало знаю, но були.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. А в хлівах, по-
шти усі старі хліви – були [двері] на бігунах. І [ворота] 
в клунях. Криниця. [Як обирали місце для колодязя?] 
Шоб до дороги досягав, щоб не був захований у дворі. 
[Які колодязі були?] Дерев’яні, з «журавлем». Казали і 
«звод». Крук, а то соха на її. Соха з двома тими рогами, 
а тут шворень «журавля». До «журавля» прищеплюва-
ли крук, а на йому відро. Глубина – 5–10 м. Огорожа. 
2 колки забивається, жердки майже не тесалися, а дех-
то тіки окоровував. Лозою перехрещують, зв’язують, 
спутають 2 колки, і жердка довга. І штири пари спу-
тають, тоді кладуть жердку, тоді вище, тоді кладуть 
жердку, тоді вище, знов перевиняком, і так штири або 
п’ять. Були їще [інші огорожі]: колоте нетовсте дерево 
наполам, получаються площаки такі півкруглі і бурав-
чиком, дерев’яними колками з’єднані. Це – частокіл. 
А то – пліт з жердок. Були і з лози. Штири жердки і 

тикають ту лозу, шоб вона пружавила, штири рази до 
землі, до землі, до землі... Ворота були із жердок тоже: 
2 колки, чуть обтесані, попродовбувані дірки або по-
зрізувані, і 4–5 жердок колками прибивають. З дашка-
ми було у нас мало воріт. В сусідніх селах дуже багато. 
У нас штук 3–5. Дашок і на хвіртку йшов.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церкву збудовано десь у 
1900 році. До 1900 року не було тута, а потом люди у 
Кічірілах [с.  Кичкирі Радомишльського  р-ну] зроби-
ли нову церкву, а стареньку капличку продали. Наші 
люди купили той матеріал. І пан пожертвував 10 со-
сон, які ви удвох не зможете обнять. А ліс був тоді, як 
лучина, ше й зараз виступає живиця. А потом по селах 
ходили пожертвованія збирали і робили... До із Кічі-
ріл майстри були, до ще розказували старожили, ко-
торі у [1]900-му році в расцвєтє сил були, хазяйнува-
ли. Кажуть, як главний майстер хотів надіть хреста аж 
ото наверх, до за спину прив’язали йому [на] веровку 
того хреста, він по драбинах поліз туди (понеділок 
був), людей поназбігалось. Він як побачив, шо бага-
то людей, не став, во второк знов назбиралось людей, 
в  середу було менш. Він подліз туди по тий драбині 
і при помощі ще другої драбини його поддержували, 
поднявся, нахромив на шпиля хреста. І тоже кічкірів-
ці робили цю церкву. Придорожні хрести. [Не бачили 
в околицях села хрестів придорожніх?] Бачив, були. 
Насамперед, хрест був при виїзді у Радомишль, де 
кінчається ліс. То сюди, як лицем [стати до села], на-
право стояв, а внизу там джерельна з хорошою водою 
криничка, а тут стояв хрест, і сюди всі люди звертали. 
Хрест великий, як ставлять на могилках, фігурний. Це 
колись казали «фігура» – високий хрест, центр моги-
лок. Другий наподобіє маленький хрестик і шкатулка 
між церквою і колгоспом стояв. Там шкатулка з зам-
ком і такий тумбик наподобіє улля колодожнього, 
тільки обтесані чотирьохграно. Люди кидали туди 
гроші. А над їм хрестик. Для пожертв церкві.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. В 1872 році вже почали 
учить грамоти в Краснобірці. Першу дядько отпустив 
хату [для школи], була через сіни: тут жив, а там ше 
в його була [кімната], там він здав в аренду земству 
чи... І там училися. І до 1900 року в тій хаті училися – 
у Єременків на кутку Роговці. А потім перед 1900 ро-
ком хтось «розщедрився» – спалив [хату] цього дядь-
ка, і згоріла та школа... Її перенесли на те місце, де клуб 
заре’. Там жив багатий дядько. У його була хата одна 
на город, а він іншу построїв, а в ту стару пустив шко-
лу. Вона там побувала годів 3, потім її купив дядько 
другий. До школу перебрали до Науменка Івана че-
рез дорогу в хату, і там була. В 1912 році після церкви 
вже зробили парафіяльну школу. Вона перед церквою 
і заре’ стоїть. Гамазей. [Чи був у селі гамазей (мага-
зин)?] Де начинається пробіл між панською садибою... 
Зараз там уже хат повно, а то був пробіл, не було хат. 
За послєднєю хатою на горбочку стояв цей магазин, 
де люди зсипали [зерно], вкладали по пуду паю. І на 
случай, погорів чи шось зробилося мені, на посів ви-
давали сроком на 2 чи на 3  годи. Як там по задатку, 
щоб я осеменив свою землю. А пожарна на желєзном 
ходу стояла серед дороги при повороті на Межирічку. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Був 
панський млин водяний, стояв на руч’ї, на греблі, 
нижче панської садиби. У  [19]17  чи [19]18  году уже 
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безхозяйственость була, риби було багато, до вирва-
ло його, а потом уже при НЕПі силами селян був зно-
ву збудований став, а млина вже не зробили. Вітряк 
при виході на Межирічку  – отут бугорок. Із дощок 
зробляний. Дерево товсте, називалося «король». Він 
на «королю» на тому повертався дишелями. Всей по-
вертався. Він був квадратний. Крил четверо. Великий. 
Належав селянину Тарасюку Якову Семеновичу. [Це 
був багатий селянин?] Обикновенний. Штири сини 
було у Семена, до одному – млин, а тим землю поділив 
дід Семен. Два урочища є: «Пасіка», там була панська 
пасіка. [Яка була пасіка?] Дуплянки ці, колоди. [Вони 
на землі стояли чи на деревах?] І на деревах, і на землі. 
І вже при НЕПі, а при колгоспі вже в ліс не вивозили. 
Були й борті. Ще й позаторік один зрізав дерево, щоб 
їх вибрать і забрать додому – приспособились [бджо-
ли] і живуть у дуплі. А далі од Пасіки сіяли кавуни, до 
це урочище Баштан, це до лісу тоже. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як будували хату, до укладали гроші в підвалину, шоб 
це... щастя. Розбирали куповані хати, находили гроші, 
де скрещуються підвалини.

с. Кримок
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  

у с. Кримок Радомишльського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село розташоване поблизу с. Чудин в оточен-
ні лісів біля річки Тетерів. Проте в планувальній схе-
мі поселення майже не позначається вплив річки, бо 
воно розвинулось у напрямку, перпендикулярному до-
лині. Проходячи по селу, зовсім не відчуваєш, що воно 
є прирічковим. Садиби рідко розкидані по коротких 
вулицях, що долучаються одна до одної під різними 
кутами. Забудова справляє враження відірваності від 
цивілізації. Певно, село виникло з окремих хуторів.

с. Облітки
Записала З. Гудченко 1995 р. 

у с. Облітки Радомишльського р-ну Житомирської обл. 
від респондентки (не назвалась)

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Сіни, ко-
мора і стебка при ній. Стіни. Хата була, шо казав тей 
циган колись: «Хата у нашого тата – сохи да соломи 
трохи, і то діти почаділи». Хата була рублена, в угли 
складена, обмазана ззовні і зсередини. З  кругляків. 
Інтер’єр. Освітлення – комін з мешка, таке решето, да 
нарубають лучини з пня смолного да й світе. Всі ви-
шиваєм коло його. «Залєзо»,  – казали. Господарські 
будівлі. У дворі у батька був хлів – там стояла худоба, 
свині, корови. Тьосом загорожено.

Записала З. Гудченко 1995 р. 
у с. Облітки Радомишльського р-ну Житомирської обл. 

від Барановського Маркіяна Леонідовича, 1912 р. н., 
переселенця із с. Великі Кліщі Народицького р-ну 

Житомирської обл. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інфромація про с. Великі Кліщі, мешканців якого пе-
реселено після аварії на ЧАЕС]. Дороги: на Любарку, 

на Малі Кліщі, на Сауровку, на Базар. [Чи мали якісь 
назви урочища?] Називаються Радне – там косять, сі-
ють, оруть, а потом (там пан був) Альбертов ліс. Село 
Альбертовка. Там Альберт жив, мав паровика, ліс, 
землю, молов там хліб. [Будинок який в нього був?] 
Простий дерев’яний будинок.

с. Потіївка
Записала З. Гудченко 1995 р. 

у c. Потіївка Радомишльського р-ну  
Житомирської обл. 

від Литвиненка Марка Романовича (Л. М.), 
та Литвиненко Ганни Марківни (Л. Г.), 1922 р. н., 

переселенців із с. Звіздаль Народицького р-ну 
Житомирської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інфромація про с. Звіздаль, мешканців якого пересе-
лено після аварії на ЧАЕС]. [Л. М.] Було там 150 дво-
рів, як виїжджали. Урочище, де батько мій сидів, – По-
дзелена. Там було поле, ліс. Річка Звіздаль була. І дві 
річки втікало у Звіздаль – Звіздаль і Буча. А село стоя-
ло між цими двома річками. Ну, і Панина долина, Бу-
тинське, Базильова – такі були урочища на полях, де 
люди пахали. Великий лєс, таке.

ЖИТЛО Планування. [Л.  М.] Хата була на 2  кімнати, 
сінці, комора велика. В  сінях було двоє надвірних 
дверей. Підвалини. Хата була на підвалинах. Спеці-
ально резали із дуба чурбаки, примерно по метру, 
закопували в землю їх. Зрізані просто з дуба. У  нас 
були великії товстиє, і це їх там три штуки постави-
ли з ції сторони, з ції сторони, і пудвалини по їх вже 
ровно положив по уровню. [Ці пеньки не обробляли, 
не просмолювали?] Ні. Дуб – на человєческій вєк хва-
те його, як поставить його, та ше в сухом воно стоїть 
під кришею. Стіни. Хата дерев’яна, рублена в прості 
угли. Побілки на йом не було, около окон було пома-
зане і всьо. Було дерево таке – кругляк і зроблено в 
простий угол. Дах. [Дах] на два схили. Причілок до-
сками зашитий, зашальований. Інтер’єр. Всередині 
була побілена. [Яким було освітлення хати?] Було, це 
карасіна  – токо по празникам. А  то клали лучину  – 
смолниє скіпки. Був такий у цій хаті один комін, дірка 
там, закручувались, желєза такі зроблені. Палиться 
лучина, і свєтіло, і все робили. Оцей круг – мешок та-
кий і виведений уверх, там проведений у димохід, од 
печі шо йшов. [Як називалось оце пристосування?] 
Комін. То вон на день закручувавсь. Закрутив його, 
он був удобний, повісив його, так воно, як ото тарілка 
радіограмофона, так воно й вісит. А вечором чіпля-
ють ції, вони лежать, ції желіза, лучина нарубана. Оце 
одкручується, а  воно опускається і сюди чіпляють, 
і воно горить. Той комін обмазаний глиною, то он не 
так-то скоро й загориться. Була в хаті пудлога. В дру-
гой хаті була пудлога, а в первой була земля, то воно 
так горіло, все падало. [У чому дітей колисали?] Ко-
лиски були. Колиска так робиться: глубіна там така, 
тут била [бильця], а тут шпагатом обплітут таку сєт-
ку, потом настилают, дитя ложат. [Такий короб і сіт-
ка?] Да, ця сітка з тонких веровочок. На кажном углу 
веровочка йде вгору, чотири веровочки, такий крук 
десь чіпляють на сволоку, забитий якийсь гвоздь або 
колка завертають, чіпляють і гойдають. [Ви бачили 
пристосування, щоб дітей вчити ходити?] Стойки 
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були – робили самі. Воно, як на ноги стає, то дирка 
така, шоб воно туди влізло, то воно собі ворочається. 
І пуд руки отако йому, і воно вилізти – не вилізе. Вона 
[мати] порається, а  воно собі стоїть. Просто доска 
знизу, доска ізверху і штирі стойки-палки. Ті доски – 
вони звертаниє докучі. [Якщо дитя захоче сісти?] Так 
руки ж його зверху. Не зможе сісти, воно стоїть там. 
[Як це називали?] Стойка для дітей. А то просто за-
города була, шоб воно ходило. Двері  – на бігунах у 
хатах. То у нас вже не було, були завіси. А  в інших 
людей були. Як робить двері, то в лісі шукає таке де-
рево, щоб було рало, і вже вставляє там, зв’язує його, 
крипіть. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Л. М.] Хата стояла в 
глибині садиби, ближче до вулиці. Хлівець, за хатою 
комора і вістебка в одному приміщенні, розділеному 
сінцями, поряд повітка, ліворуч від хати в глибині са-
диби олійниця велика. А між олійницею і цією хатою 
батьківською стояла хата сусіда, але вона до вулиці 
була торцем повернена. Вони обидва мали стосунок 
якийсь до олійниці – разом хазяйнували. Цей двір був 
збудований ще дідом Литвиненка Карпа. Господар-
ські будівлі. Оддєльно була стебка, ще надворна ко-
мора була. На дрова повіть окремо стояла. Там дрова 
рубали, таке було: воз, інструмент батьків, майстерня. 
Литвиненка Романа Петровича і Литвиненка Тимохи 
Івановича то була олійниця велика, на двох. За олійни-
цею стояли хліви, ток, хлів для коней оддєльно був, 
для коров оддєльно, овечки там були. То все було пуд 
одним дахом. В хлівах вже були такі на бігуні і старін-
ниє були двері. Воно стоїть, колодочка внизу, а те все 
врем’я воно вращається. Два токи були пуд одним да-
хом. У нас був [тік]: оці дубові ошули ставили, потом 
його защіплювали і крили, і закидали щепки. А були 
й рублені токи. Рєзали дерево і просто в угол робили. 
А в цього сусіда тоже зданіє [олійниці]: вальці, де мо-
лов вон, драч був і привод кінний. Ці вальці мололи 
для олії сім’я, а драчем просо передирали, пшоно ви-
ходило.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма. [Л. Г.] Ще мой дід у той 
корчмі ночував. Горілку любив. [Там і заїзд був при 
корчмі?] Ну, такє. Там єврей жив. І можна було ноче-
вати. Там у той корчмі віпівали, їли і все. Ще, знаєте, 
один був номер такий. Один приїхав на базар да про-
дав воли, да за тиї гроші... А в його рукавиці, знаєте які 
були? Як папахи, ну, таке-от з вати, «папуці» назива-
ється, таке пошите. То он узяв, да за тиї гроші, да в ту 
рукавицу, да віпів... і забрався, і пошов додому. Наза-
втри встав, пітає: «Стара, а де мої папуці?» Вона каже: 
«Я знаю, де ти дів?» І он здумав, шо он був у корчми, 
і це он їх там покінув. Ворочається назад до теї корч-
ми, питає тої єврейки, чи не бачила. Вона: «О, я їх зли-
калас, я вже їх давно на смітник вікінула». Вон пошов 
до єї да каже: «Бачиш, шо ти на смітник викинула?» 
Да як показав, вона чуть не зомліла. Комора. [Чи була 
у селі велика громадська комора або гамазей для зер-
на?] Комора – склад такий. До колгоспу розказували, 
шо була тоже така комора. Кожен дядько ставав і за-
сипав у ту комору, а  тоді навесні, як у кого нема, то 
давали. Це вже наші батьки.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[Л.  М.] Була гребля до села, млин стояв. Там чотири 
двори було подряд, отсюда був луг, а  тут штахетами 

огорожено одна сторона, а там випас, і луг, і річка. Од 
вулиці була огорожа, і  так дорога йшла із тої греблі 
на Народичі. Ворота були із цією перекладиною, ро-
били колись. Даху не було, а  так тіки перекладиною 
зв’язано великі стовби і така форточка. Двор і садови-
на – там садок був такий (яблуні, груші). [Чи бачили 
Ви конструкцію вітряка?]. Де кринва кріпипиться, то 
вал іде через все зданіє. Там над йом зроблене коле-
со дерев’яне, надпалиці набиті, де крутиться камен-
ня, веретено називається, і тут така потєренька. І то 
колесо вітер крутить, і те крутить того каменя. То все 
було дерев’яне, ні одної залізячки не було. Це тіки 
один камінь був. Тут така метра полтора товщини 
зроблена хрестовина, і цей дуб стоїть, на йом усє це 
зданіє. Потом више того вже дишель йде і «катерин-
ка», шо крутить трос до цього дишля, і дубові забиті 
в землю, позакопаниє палі. Це ту «катеринку» переніс, 
на цей паль поставив і тоді дишльом крутить: туда, 
сюда. І вернеться, куди вітер, усій вітряк із крилами, 
з корпусом. Усе воно ворочається, на цьом одном дубі 
стоїть. Чотири крили. Обшальовані [стіни вітряка] 
досками. Шоб дошками обшалювать, то там матеріал 
був товстий. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як обирали місце для хати?] [Л.  Г.] На 
штири вугли пекли палянички такіє. Поклали їх на 
ноч увечорі. Назавтри пошли, всє три лежат, а одної 
нема, і  так і на сьогоднішній день нема. Палянички 
клали на кути всієї споруди. Якщо одну паляничку 
з’їв, це не вельми добре, але нічого, нам в той хаті 
везло. Закладини. Ми ставляєм пудруби дубовії. Як 
закладаються пудруби, сверлить майстер дірку такую 
у лобі, це де образи висят, і  туди кидаємо гроші  – 
сиплеш мелочь і тою. Тоя кладеться обов’язково од 
грому. Тоді вже кладуть дальше. Входини. Вже як по-
строїли, святили. Я батюшку приводила. Як входили 
в хату, ми попереду занесли ікону і хліб. Тоді і кота 
зачинили. Інші люди берут да курку чи півня закрі-
вают. В  нас одна молодиця Феклуха закрила курку, 
а та курка за ніч і здохла. А я прихожу, а вона каже: 
«Знаєш, мені в цій хаті не жити – здохла курка, це і 
я помру». І померла через несколько врем’я. Отакий 
обичай. Вибір місця для криниці. [Л. М.] Якшо коло-
дязя копали, то там [на обраному місці] бере да на-
криває, вовни возьме трохи да накриває вовну. Як на 
вовні роса, [то буде вода].

с. Чудин
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1974 р. у с. Чудин  
Радомишльського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Село тягнеться вподовж річки Тетерів 
хвилястою протяжною вулицею. У  бік долини про-
кладені короткі, з  глухими кутами провулки, що 
закінчуються однією-двома садибами. Вихід у до-
лину  – по стежках, що стрімко збігають з левад до 
річки. Забудова – вельми щільна і типова для Поліс-
ся. На вулицю виходять високі дощані паркани і ще 
вищі брами з дашка ́ми. Здебільшого брами, так само 
як і колодязі, ставляться з відступкою від лінії огоро-
жі вглиб садиби.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Перша 
згадка про Верхівню датована 1600  роком. Тоді вона 
входила до складу Польщі й була власністю Ружин-
ських. У 1628 році перейшла до Тучапських і платила 
податки з 3  димів, 6  садиб, 1  каменя млина, 1  попа. 
У  середині XVII  ст. належала Миньковським, після 
1667 року Любомирським. У 1741 році тут було 57 са-
диб. Близько 1780  року власниками Верхівні стали 
Ганьські. У  1793  році Верхівня перейшла до складу 
Росії без зміни власників. У середині ХІХ ст. належала 
Ржевуським. Починаючи з 1837 року тут систематич-
но влаштовували ярмарки. Верхівня набула статусу 
містечка, де на 1863  рік мешкало 1148  православних 
жителів, 50  католиків, 76  євреїв. Діяла Введенська 
дерев’яна церква, збудована 1728  року і відновлена 
1832 року, існувала кам’яна школа. 1810 року власник 
поселення Вацлав Ганський побудував кам’яну капли-
цю. У 1866 році Верхівня – волосний центр, у якому на 
1897  рік нараховували 2440  мешканців. Центральну 
частину села (50 га) займала садиба власників з парком 
та службами. Початок будівництва палацу припадає 
на 1780-ті роки. Історія Верхівні пов’язана з невеликим 
періодом життя видатного французького письменни-
ка Оноре де Бальзака, який у 1847 році прибув сюди 
до графині А. Ганської, із якою збирався одружитися. 
Вінчання відбулося у березні 1850 року у Бердичеві. За 
кілька місяців потому подружжя виїхало до Парижа, 
а восени цього ж року Бальзак помер. У кімнатах па-
лацу, де жив Бальзак, 1959 року створено присвячений 
йому музей. У ньому зберігаються меблі ХІХ ст., речі 
домашнього вжитку, картини, малюнки, книжки з бі-
бліотеки письменника. За  радянських часів садибу з 
забудовою і парком було передано сільськогосподар-
ському технікуму. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Жи-
томирська область. Київ, 1973. С. 616, 620]. Система 
забудови. Назва села походить від назви річечки Вер-
ховенки (допливи р.  Роставиця), на берегах якої ви-
никло поселення. За допомогою греблі тут утворився 
ставок. Разом з річкою він сприяв утворенню на цій 
місцевості мальовничого ландшафту з пологими бере-
гами водоймищ. Ключове положення у планувальній 
структурі поселення належить колишній панській са-
дибі з парком на підвищеній ділянці в центрі села. Го-
ловна вулиця населеного пункту у вигляді підкови по-
вторює напрямок долини річки, а другорядні вулиці й 
провулки сформували нерегулярну мережу. Більшість 
з них мають хвилясті окреслення і лише окремі, в аре-
алі під’їзду до маєтку, – прямолінійні.

ПАНСЬКА САДИБА Панська садиба належить до най-
визначніших пам’яток палацово-паркової архітекту-
ри класицизму в Україні. У 1970–1975 роках були здій-
снені ремонтно-реставраційні роботи та благоустрій 
ансамблю. [Література: Памятники градостроитель-
ства и архитектуры Украинской ССР. Т. 2. Киев, 1985. 
С. 155]. На час обстеження збереглися палац, два флі-

гелі, каплиця, стайня (перебудована), парковий міст 
початку ХІХ ст. Під’їзна алея комплексу розпланова-
на не прямовисно парадному фасаду палацу, а майже 
рівнобіжно йому, що дало змогу в найефектнішому 
ракурсі розгорнути перед відвідувачами краєвид. 
Палацовий ансамбль складається з головного двопо-
верхового корпусу та одноповерхових флігелів, що 
фланкують його з двох боків. Перед головним фаса-
дом влаштовано партер, з якого проглядається ставок 
і далека панорама місцевості. Парковий фасад палацу 
звернений на галявину з мальовничими скупчення-
ми декоративних дерев пейзажного парку. Первіс-
ні посадки збереглися лише фрагментарно. Палац 
1780-х  років  – це двоповерхова, прямокутна в плані 
споруда з ризалітами (три ризаліти на головному і 
один на парковому фасаді). Вісь симетрії палацу під-
креслена портиками  – восьмиколонним з парадного 
боку і шестиколонним з паркового. До портиків ве-
дуть урочисті широкі сходи. Гладінь тинькованих стін 
палацу порушують віконні прорізи, нижній ряд яких 
вивершують трикутні сандрики. Єкстер’єр будівлі 
також прикрашають вінцеві карнизи, міжповерхові 
тяги, ліплені гірлянди на фризах портиків та аттику. 
В інтер’єрах палацу збереглися взірці художнього лі-
плення, кольорові вітражі, два старовинних каміни. 
У великій залі – фриз з барельєфом та плафон.

Флігель в маєтку Ганських.  
с. Верхівня Ружинського р-ну Житомирської обл. 

1990 р. Світлина З. Гудченко

Палац Ганських. с. Верхівня Ружинського р-ну 
Житомирської обл. 1990 р. Світлина З. Гудченко
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КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Різдва Богоро-
диці кіця ХІХ  – початку ХХ  ст. Церква розташована 
вздовж головної вулиці села на ділянці, що є частиною 
просторого вигону. Ландшафт території села і церков-
ного подвір’я рівний, низинний, тому мальовничий 
силует храму здалека не проглядається, а потрапляє в 
поле зору лише при безпосередньому наближенні до 
вигону. Наявні джерела, якими наразі володіємо, на-
дають два варіанти датування споруди  – 1894  рік та 
1912–1914 роки, а натурне її обстеження дає можли-
вість визнати першу дату за вірогіднішу. Храм являє 
собою цілісну структуру власне церкви та дзвіниці, 
«нанизаних» на спільну вісь «схід – захід». Церква – 
хрещата в плані, п’ятидільна, одноверха, з двома зало-
мами. Апсида – шестикутна, решта приміщень – пря-
мокутники різних пропорцій – видовжений бабинець, 
короткі бічні рамена. До апсиди з двох боків долучено 
Г-подібні в плані ризницю й паламарню. Біля захід-
ної стіни бабинця – хори, куди потрапляють сходами 
з дзвіниці. Триярусна дзвіниця на першому поверсі 
має тридільне планування  – середня частина слугує 
головним входом до церкви, одна з бічних призначе-
на для сходів нагору, друга – для реманенту. Особли-
вість структури церкви полягає в тому, що зруб цен-
трального четверика ширший і вищий за зруби рамен 
«хреста». Це істотно впливає на сприйняття інтер’єру 
храму, у якому виразно панує кубічний простір чет-
верика нави, перекритого розвиненим двозаломовим 
верхом. Розгортання архітектурних форм угору здій-
снюється через трикутні пандативи на кутах, усічену 
8-гранну піраміду залому до гранчастого підбанника 
та ще одного низького залому, на який спирається 
стеля. Неглибокі бічні рамена (завширшки близько 
3-х м, заввишки 5 м) у формуванні внутрішнього про-
стору грають другорядну роль. Вони відокремлені від 
нави, так само, як вівтар і бабинець, трапецієвидними 
арками. У бабинці перекриття – криволінійне, близь-
ке до лучкового, а в решті приміщень церкви – плос-
кі стелі. Підлога – з  соснових дощок. Стіни церкви і 
дзвіниці – з соснових брусів. Інтер’єр оздоблений роз-
писами на релігійну тематику, розміщеними на всіх 
площинах просторового хреста, включно з верхом. 
Розписи виконували, за свідченням священика, 30 ро-
ків тому. Реставрація храму була здійснена 2009 року. 
Окрасою інтер’єру церкви є різьблений триярусний 
дубовий іконостас у псевдовізантійському стилі, осо-
бливо його нижній ярус з Царськими вратами, роз-
виненою базисною частиною, витими колонками з 
капітелями на кшталт коринфських, з  розвиненими 
карнизами тощо. У  композиції іконостаса застосо-
вано два різновиди різьблення: наскрізне (ажурне) 
в Царських вратах та скульптурне (об’ємне) в усіх 

* До 2016 р. – Володарсько-Волинський район.

інших елементах. Раніше втрачені верхні яруси були 
відновлені, очевидячки, під час реставрації церкви. 
Здогадно, первісний іконостас можна датувати кін-
цем XIX ст., стилістично він нагадує іконостас кінця 
ХІХ  ст. Свято-Георгіївської церкви у с.  Піски Жито-
мирською  р-ну Житомирської області, перенесений 
з Житомирської Трьохсвятительської домової церк-
ви Волинської духовної семінарії. Структура храму 
Різдва Богородиці виразно простежується в його 
екстер’єрі, де вертикалі шатрових завершень дзвіни-
ці та середохресної нави контрастують з видовженим 
загальним обсягом споруди. Обидва шатра увінчані 
сигнатурками з декоративними баньками. Решта при-
міщень перекриті двосхилими дахами з трикутними 
фронтонами, орієнтованими на північ і південь. По-
криття дахів  – листове залізо. У  церкву ведуть троє 
дверей для парафіян – головний вхід через дзвіницю 
і двоє бічних – в рамена «хреста» з заходу. Вони під-
креслені ґаночками з дашками і східцями. Церква 
освітлюється через вертикальні вікна – у підбаннику 
6-кутні, в  інших приміщеннях – прямокутні, з «бро-
вастими» сандриками на фасадах. У підбаннику вла-
штовано вікна лише в чотирьох з восьми щипцевих 
граней, орієнтованих на сторони світу. Завершення 
дзвіниці й власне церкви композиційно подібні. Зовні 
стіни храму горизонтально ошальовані й пофарбова-
ні в блакитний колір з синіми елементами: підстріш-
ними та підвіконними смугами, білими кутовими на-
кладками й віконними обрамленнями. Церква Різдва 
Богородиці у с. Добринь – один з прикладів типового 
проектування культових споруд в кінці XIX – на по-
чатку XX ст. У забудові села це найвиразніша спору-
да та духовний центр місцевої православної парафії. 
[Літ.: Мокрицький  Г. Цікава Житомирщина. Жито-
мир, 2012. Т. 1. С. 149].

с. Заздрівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2014 р. у с. Заздрівка  
Володарсько-Волинського р-ну  

Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Хмелесу-
шарка. Хмелесушарка кінця ХІХ  ст. розташована на 
розі головної та другорядної вулиць у західному кутку 
села. Це досить велика, видовжена вздовж головної 
вулиці будівля, що складається з двох поставлених 
впритул частин  – дерев’яної горизонтальної і цегля-
ної вертикальної. Остання має таку ж цегляну, як 
стіни, широку трубу, що вивищується над дахом при-
близно на 2  м. Між цегляною і дерев’яною частина-
ми будівлі влаштовано цегляну свого роду діафрагму, 
що відокремлює, точніше – ізолює їх одна від одної, 
виступаючи назовні за межі стін на 1–1,5 м. Архітек-
турно-інженерне рішення будівлі логічно випливає 
з технології виробництва, для якого вона призначе-
на – у цегляній частині сушили хміль за високої тем-
ператури, а в дерев’яній – складували його у мішках. 
Невипадково дерев’яний корпус мав каркасні нещіль-
ні стіни, а  цегляний з гарячим технологічним про-
цесом усіляко ізолювали, щоб запобігти можливому 
займанню дерев’яних конструкцій. Хмелесушарка в 
с.  Заздрівка  – рідкісний взірець сільської промисло-
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вої архітектури, характерної для Волині, де вирощу-
вання хмелю є однією з важливих галузей народного 
господарства. Споруда цікава тектонічністю та техно-
логічністю свого архітектурного образу. Можливо, її 
будівництво пов’язане з німецькою колонією, яка була 
заснована на цих землях 1870 року та існувала до Дру-
гої світової війни. [Літ.: Мокрицький Г. Цікава Жито-
мирщина. Житомир, 2012. Т. 1. С. 151].

с. Рижани
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2014 р. у с. Рижани  
Володарсько-Волинського р-ну  

Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Різдва Бого-
родиці 1912  року. розташована в центрі села на під-
вищеній ділянці. На цьому давньому церковищі по-
передньо була дерев’яна церква 1777  року, яку розі-
брали в 1912 році. Поряд була парафіяльна школа (не 
збереглася). У 1914 році в новій церкві виготовили й 
позолотили іконостас. У 1923 році представники ра-
дянської влади його зруйнували, а з позолочених де-
талей за допомогою кислоти намагалися безуспішно 
добути золото. З 1923 до 1940 року храм стояв зачи-
нений. Старожили розповідали таку місцеву легенду: 
«1940 року влада видала наказ спалити церкву. Селя-
ни якось домовилися з офіцером військового підроз-
ділу імітувати підпал. Той відвів війська. Селяни на-
тягали хворосту поблизу церкви, підпалили хворост, 
напустили диму. А солдати лише здаля побачили цей 
дим та й пішли. Таким чином церква збереглася». 
Власне церква – хрещата в своїй основі. У міжрукав’ях 
«хреста» прибудовані маленькі приміщення паламар-
ні та ризниці. Дзвіниця в плані тридільна. До  храму 
ведуть троє дверей: головний вхід  – через середнє 
приміщення першого ярусу дзвіниці, ще двоє – в бічні 
рамена «хреста» з півдня і півночі. Усі входи акценто-
вані ґаночками і невисокими східцями. Стіни споруди 
рублені з соснових плах, зовні горизонтально оша-
льовані й пофарбовані у білий колір. Кутові наклад-
ки, віконні обрамлення, карнизи підкреслені блакит-
ними елементами та деталями. Підлога – з  соснових 
дощок (70  мм), покладена на дубові лаги. Перекрит-
тя середохрестя просторове, однозаломове, восьме-
рик на четверику, в  раменах «хреста»  – циліндричні 
склепіння, у  бабинці й вівтарі  – плоскі. Проріз між 
бабинцем та центральною навою має форму трапеції, 
а до бічних рамен – арковий. Частину бабинця, при-
леглу до західної стіни, займають хори, куди можна 
дістатися із дзвіниці сходами. Церква освітлюється 
шестикутними вікнами, над ними  – невеликі вікон-
ця у формі хреста. У підбаннику – чотири подвійних 
шестикутних вікна, орієнтованих по сторонах світу. 
В  інтер’єрі стіни усіх приміщень церкви оздоблені 
розписами з біблійної тематики, поновленими про-
тягом 1986–1989  років. Тоді ж поміняли рами в усіх 
вікнах. Екстер’єр храму визначається композицією 
його призматичних 4-гранних та 8-гранних обсягів. 
Урізноманітнює силует споруди гра шатрових завер-
шень дзвіниці, середохрестя, вівтаря, бічних рамен 
«хреста», – різних за висотою та конфігурацією. З них 
лише середохрестя перекрите правдивим просторо-

вим верхом, у якому внутрішня сутність конструкції 
відповідає зовнішньому формальному вираженню. 
Сигнатурки над двосхилими дахами бічних рамен 
«хреста» та над вівтарем мають лише декоративне на-
вантаження. Церква Різдва Богородиці в с. Рижани є 
одним з прикладів будівництва культових споруд за 
типовими проектами на початку ХХ ст.

с. Стебниця
Записала Т. Колос 3 березня 1999 р.  

у с. Стебниця Володарсько-Волинського р-ну 
Житомирської обл. 

 від Колоса Харитона Опанасовича, 1909 р. н., 
родом із с. Кропивня Володарсько-Волинського р-ну,  

та Колос Параскеви Яківни, 1912 р. н.,  
родом із с. Гацьківка Володарсько-Волинського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Як засновувалася Стебниця?] Тут жив пан, 
фамілія  – Стебницький, чого й назвали посьолок 
Стебниця. Ну, тут були робочі. Ну, всякі – і німці, і по-
ляки, казали  – якісь мазури. І  українці, які були ро-
бочі, построїли три хатки. [Де вони робили?] У пана... 
Тут не дуже їх багацко, але були. Послє революції 
пани повтікали, а  їх помочникі які, як вони назива-
лись, управляющі, продавали. В тім числі і ми купили, 
вже ми три гектари з половиною [землі купили] і пе-
реселялись сюди. Ну, це до революції. Чи в [19]12-том, 
чи в [19]13-том. [Ви сюди переселилися в Стебницю?] 
Нє, зразу не переселилися, а  земля, обробляли зем-
лю, вже панив же не було. А послє перестроїли хату, 
потому шо там землі мало було, чвертка чи шо. [На 
хуторі?] Нє, нє, в Кропивні ще. Топоніми. [Ви у сусід-
ньому селі Кропивня народилися?] с.  Кропивня. Ну, 
колись-колись, дуже це давно, то не було села – а це 
по розказках старожилів  – росла заросла кропивою 
месность. Ну, од цього назвали. [Уже коли поселяли-
ся, то назвали Кропивня?] Да. [Велике село тоді було, 
як Ви молода була?] Велике, велике. Дворів 500–600. 
Там жило раньше три пани в одному селі. У Стефана 
був дворець двохетажний. У Саверіна – одноетажний, 
садок великий. У  Островського тоже одноетажний, 
садок. [Параскево Яківно, Ви народилися в сусідньо-
му селі Гацківка?] Да. [Це велике було село?] Великеє. 
[Дуже велике?] Нє, не дуже. [Які були кутки?] Каза-
ли – це таке селище, а це таке. [Які селища?] Забуваю-
ся. Дід, може, скаже. [Як називались поля, луги, ліси?] 
Казали – це тиї поля Гацкиськиє, а це – Багно, так на-
зивали. А це таке вже. Я позабувалась.

ЖИТЛО Планування. Була хата: одна комната, сіні, за 
сіньми – комора. [Веранди не було?] Нє. Нє, по-моєму. 
Ні в кого я не бачив. Веранди, хай багатші жили – не 
було. [Хату ставили обов’язково глухою стіною на 
північ?] Так. Ставили причілком до вулиці. Ну, по-
тому, шо яснійше, теплійше, сонце гріє. Підвалини. 
Наймали майстра, який руководив [будівництвом 
хати], і  робочі. Родичі наймали за гроші людей. Що 
більш людей – скоріше збудують. Привозили камінь, 
робили фундамент. Єсть, прамо камінь клали на зем-
лі да на камені клали подвали. І  так зводили хату. 
[У  старій батьківській хаті яка основа була?] Ну, ка-
мінці подкладали, щоб подвали не влазили в землю. 
Фундамент. А єсть такі, шо фундамент робили з це-
менту, з  каменю в землі. [Цемент був?] Був. Ну чого 
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ж, цемент був, строїли. [Харитоне Опанасовичу, якою 
була хата Вашого батька?]. Ну, яка ж... Землі не було 
багацько, до купив якусь хатину чи хліва. Батько був 
сам майстром. Ну, хати робив, сані робив, бондар-
ну в цебри. Ну, таке-от всяке робив. Спецяліст був 
батько. Ну, і поставив хату. Стіни. [Як будували хату 
після закладення підвалин?] А  там вже стєни роби-
ли. А там ставили кацаби. Ну, наприклад, осьо, осьо 
окно, а  тута стоїть кацаб, а  сюди  – стєни, і  на двері 
оце. На північ – глуха стіна. [Стіни просто мазали, не 
розмальовували?] Боже, як хто хтів: те рудою [глиною 
підводило], те красило. Призьба. Призьба була біля 
хати. Знадвору, біля хати пока стени, кругом виси-
пали на сантиметрів десять зем’єю, глиною. Щоб хо-
лод не йшов зимою. Стеля. [Стелю з чого робили?] 
З дерева. [Сволоки були вздовж чи поперек?] Поперек 
довжини. [Скільки було сволоків?] Смотря, яка хата. 
Дах. Були так крокви. А в нас стали робить ломаний 
[дах]. [Чотирисхилий?] Так. Тільки вже не гострий, 
а у конці такий. [Чим крили хату?] Соломою. А багат-
ші – бляхою. Інтер’єр. Колись поли [нари для спан-
ня] клали, настелять дай сплять. Колись клали пол. 
Лавки понад стенами. Лавка з дощок, ножки робили з 
дерева. Ну, конєшно, чистили їх, чисті були. Ну, і сту-
ла були. [Стіл який був?] Наприклад, метр, повтора 
метра довжини і ширини метр. [З чого робили меблі?] 
З дощок. Переважно – сосна, липа. Ось у нас з липи 
стол. [Липа – краще дерево] для обробітку. [Хто лави 
робив?] Ну, таке майстер робив, бо в його були [ін]
струменти, в кожного ж не було. Треба гимлик, тре-
ба спуса... [Майстер один був?] Нє. Їх багацко було. 
[Скрині були?] Були-були, в  нас погоріли. Було дві. 
Я забулась. З дощок таких гарних. Єдна була краше-
на, єдна біла. Їх виготовляли майстри. [У Вас мисник 
старий?] Старий-старий. [Чим освітлювали хату?] 
Газовою лампою. [Раніше як?] Керасіном. [Де лампу 
ставили?] В хаті. На столі, де треба, там і ставили. [Ко-
лиски були для дітей?] Колиски були. Ну, такії – рама 
да так виплетено з верьовочок таких тонких. [До сте-
лі кріпилася?] На крючок, забитий у сволок, чипля-
лася  – й гойдали. А  послє стали ціє колиски робить 
дерев’яниє ті, шо гойдаються. [Ліжка чим застеляли?] 
Драпаном, не знаєш чим застеляли... [Килими де сте-
лили?] На полу стелили. На стенах тоже в’їшали. [Бод-
ні стояли в сінях?] Ото в коморі. [Що в них зберігали?] 
Пашню сипали колись. Одежу клали, як була. [Вікон 
скільки було?] Як яка хата. Як більша хата – більше, 
як дві хати – ще більше. Так, одне на північ, маленьке, 
в причілку – одне, подовж – дві. [У глухій стіні було 
маленьке віконце?] На північ – маленьке було. [Вікно 
на глухій стіні було меншим?] Ну, це не скрізь. У нас 
було менше. [Підлога була земляна?] Земляна, гли-
няна, збита. Пол укладали багатші, а бідні – не було 
з чого, до землю глиною, збивали земню. [Щось при-
трушували зверху?] Нє. Змащували послє глиною 
рівненько так. [Ткацький верстат де стояв?] В  хаті, 
в хаті. Вносили в хату да ставили, да робили. А послє 
виносили, як треба, в комору виносили. Стояло... [Де 
ікони вішали?] На стені, на стені вішали. [У куті за-
вжди були?] Да-да. [Не вішали на стіни?] Так на стені 
інше в’їшало. В кого нема де, то не в’їшають, а в кого 
є, до пов’їсили. Система опалення. Комин робили із 
кірпіча, з  глини. З  глини і з кірпіча робили. На сво-
лоці. Там лежак ще був. Зразу димар не був. Послє... 
Лежачок так звідтиль, звідтиль... Колись же затикали з 

сіней комин. І звідтиль дірка була, а там із дощок зро-
блений [димохід] уверх. І затикали туди якусь з трап’я 
зроблену таку лябушку. Ну, «заткало» хай буде. [Груба 
в хаті була?] В  кого дві хаті (дві кімнати)  – була. На 
перестєнку, де перегороджується. Часом на самому 
перестєнку, а друге ставить, щоб кругом була [в обох 
кімнатах окремо].

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. За коморою 
[приміщенням у хаті]  – хлів, де корова, коні стояли, 
а там уже сілник [сінник] – сіно там складали. [Якшо 
багатша хата, господарські будівлі були окремо?] Да-
да. [Далеко були від хати?] Нє. Конюшня  – окремо. 
В нас сусід був – конюшня окремо. [Далеко була?] Нє, 
метров 15. Так були, і так. І худоба там багато стоїть, 
і свині там. По-разному. І так прибудовували, і зовсім 
ніяк не прибудовували. [У  повітці що було?] Дрова. 
В току зерно, яке виросло, полова, полову сипали. І в 
току, і якщо багато зерна, до в стожок клали на дво-
рі, вкривали послє соломою. Стожок такий – ну, скир-
дочка. Криниця. [У Вас була криниця?] В Кропивні не 
було. А тут копали кадки. [З старих криниць чим воду 
діставали?] Ну, робили дзидзелю – копали, обробляли 
деревом, ну і тягали. А «журавля» клали, да тим тяга-
ли, тичкою. Тичка, закопаний стовп... І такий довгий, 
з краю там прив’язується тичка, а тута грубе, щоб тяг-
нуло. І тичкою зачерпнув, поднімає, а там важіль. Ота-
ко ця тичка... Отута грубе, або шось чіпляють, щоб 
воно коли витягають воду, то [допомагала противага з 
іншого боку]. Тута береш, витягаєш, а воно туди тяг-
не... Відра дерев’яні на воду робили (дубові, соснові).

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Була церква в селі Кро-
пивня?] Була. Велика. Церква була на всей район, тут 
такої церкви не було. [Одна?] Нє, не одна на район. 
Велика, і дзвони були дуже великі. Там п’ять чи шість 
дзвонов було. Церкви [у с. Гацківка] не було.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Була церковна школа. А послє – 
нє, построїли, називали «земська». А  чого вона зем-
ська, я не знаю. Школа була в Гацківці колись. [Були 
корчми?] Були євреї. [Євреї тримали?] Да.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряк був. [На скільки крил?] Чотири. [Весь повертав-
ся?] Да. А  як же, звідтіль вітер, значить так і повер-
тався. [Прямий був, чи конусом?] Прямий. [В Гацківці 
один] вітряк був.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як визначали місце для нової хати?] 
Колись, як було ще село, я не помню, а зселялись на 
волоки, так називали, були поділяні тиє участки. І зсе-
лялись, так звали, на волоки. А послє, при совєтській 
власті, зселяли у село, з хуторів на село. Були визна-
чені площі. Виділяли площі  – де удобно, [там хати 
будували]. Закладини. Там, де мала подвалина буть, 
туди клали гроші. Закладається подвалина, туди кла-
ли гроші, щоб велося хазяйство. Закладчини були. 
Ну, закладчини – пили, випивали тиє робочі. [Хазя-
їн ставив могорич?] А  хто ж, хазяїн. Зведення даху. 
Кончили – «крокове» пили. Кончили. Ставили к’їтку 
[квітку] на крокви. [Як сволоки встановлювали, теж 
квітку клали?] Як сволоки  – нє. Це ж не кончили. 
А  «крокове»  – це як крокви поставили, прибивають 
к’їтку там – і пий могорич. [Це горілка?] Да, і закуска. 
Як багатший хазяїн – до лучче, а як бідніший – гірше. 
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Входини. А  кончили зовсім  – вхідчини робили. Вже 
як зовсім закончили... Вхідчини – стали жить. Вибір 
місця для криниці. [Вибирали якось місце для крини-
ці?] Вибирали. Вовну клали да череп’яною посудиною 
накривали. Як там зробиться мокре, то це тут копать, 
близько вода. А як нє – до нє, до далеко вода. [Як ви-
значити, добра буде вода чи ні?] Не можна сказать. Ну, 
шо, як буде недобра вода, за километер копать?! Осьо-
го батько копав, то нічого не клали. Але ж добра вода. 
Добра тут джерельна вода.

Записала Т. Колос 6 березня 1999 р.  
у с. Стебниця Володарсько-Волинського р-ну 

Житомирської обл.  
від Примак Ганни Іванівни, 1930 р. н., родом із 

с. Краївщина Володарсько-Волинського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Село [Краївщина] у нас невеликиє було. Ну, так при-
близно 70 дворів. [Які назви там мали урочища?] Ну, 
які там були урочища... Ну, там називали  – як тобі 
мона розказать його – по селищах, чи як? Ну, по сели-
щах тамечки, як тобі його розтовкувать... Так назива-
лися: тамечки, казали того... Ну, от, например, сиділи 
по хуторах тако, там – Медведівськеє урочище там, Іг-
натівське урочище. А ще, хіба ж так повспоминаєш... 
А там Трохимівське було, це кажуть, це урочище цеє, 
там проживали люди... Мухівські – такі-го були, там – 
Антонюківське було врочище. Оце таке-о було.

ЖИТЛО Планування. Як в село вивозили циє хати, уже 
теє у [Другу світову] войну, не послє войни, а в войну. 
Із хуторів забирали тиє хати, перевозили. [Яка хата у 
Вашого батька була?] Це стара. Одна [кімната], сіні і 
комора, хлів. Усе в одному. Це коротеньке, сінці ма-
ленькі, а в нас були здорові сіні, комора така велика 
була. Це тепер кажуть «кладовка», а колись казали – 
комора. І стебка, і хлів великий був – до-о-вгий такий 
будинок був. Дах. Хата була покрита тоді, моя голуб-
ко, соломою. Які житки тоді були! Інтер’єр. [Скільки 
вікон було в хаті?] Так, як тута,  – чотири вікна. Тут 
одне було, а тут дві, а на глухій стіні одне окно тоже. 
[За розміром таке, як інші?] Да, по розміру усі одіна-
кови. [Підлога яка була?] Земля. Ну, глиною була так 
вона бита. Не стелили нічого, змазували її гладень-
ко, там така була рівнюсінька, яєчко мона було пока-
тить. [Які меблі були в хаті?] Нічого не було! [На чому 
спали?] На дерев’яном лижку. Ну, таке дерев’яне. Ти 
ніде хіба не бачила? Такий дерев’яний лижок, тут так 
била... [Шафа була?] Не було. Скрині! Ну, отака скри-
ня зроб’єная. [З круглим верхом?] Нє, рівненька. [Там 
одяг зберігали?] Да, там тримали цую одежу. В коморі 
вона стояла, вона в хаті не стояла. [Що ще в коморі 
стояло?] А що там стояло – діжки з зерном. А в сінях – 
нічого. Такого не було в сінях, було так чистенько. Ну, 
там шось паросте, гарбузи чи що, до так складали. То 
так було, в сінях чистенько.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Де я жила [на кутку] у 
Крайовщині, то церкви не було. А в селі Крайовщині 
[у центрі] церква й заре є. [Ви жили на окраїні?] Окра-
їна, була да, село, а щиталась Крайовщина. Це щита-
лось все Крайовщина, і  церква була. [Церква велика 
була?] Нє, не дуже велика церква. Її, казали, колись 
у лісі найшли, ту церкву. Старі-стародавніє люди  – 
ніхто її не знає, щоб її хто строїв. От мій батько був, 

например, а її ніхто не знає, коли вона строїлась. Її у 
лісі знайшли, кажуть, тую церкву. [Стара церква?] Да. 
Дерев’яна церква. Вона вже в зем’ю ввійшла, вже отиє, 
шоб тако було таке зроб’яне, шоб сядать, до воно вже 
заре в зем’ю геть увійшло. І  там правиться й заре в 
Крайовщині, де та церква.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа була. Є, й заре є, і  ко-
лись була. Колись  – я не знаю, а  за моєї пам’яті цая 
була школа. Радянська школа була. А  колись, може, 
була і цая.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
трак був, вітрак був в нас. [Скільки крил?] Чотири. 
Ну, так, прямо стояв, високий такий, прямий і штири 
крила. [Весь повертався?] Да. Він всей повертався, мо-
лоли у йому. Тепер нема вже.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для хати?] Ну, де гру-
дочок, щоб так на грудочку весело було. Ну, так строї-
ли, шоб весело було [у] хаті. Вибір місця для криниці. 
А криницю, колодязя, от, допустім, копають, до кладуть 
вовну, накривають сковородою. Це так на нич [зали-
шив], а вранці пудняв, як мокра вовна – значить, буде 
вода в криниці. Що близько вода. І буде вода у криниці.

Записала Т. Колос у березні 1999 р.  
у с. Стебниця Володарсько-Волинського р-ну 

Житомирської обл.  
від Чаплінської Ольги Денисівни, 1929 р. н.,  

родом із с. Гацьківка Володарсько-Волинського р-ну

ЖИТЛО Планування. Батько середняк був, 4 десятини 
землі. Отака обикновенна хата, як колись усі. Одна 
комната велика. Кімната, сіни... Сіни надвоє перего-
роджені, сюда комірка була і хлів коло хати. Інтер’єр. 
На причілку 1 вікно, а  тута – три, на передній стіні. 
На затильній на город – одне вікно. Було 2 кроваті – 
гарні, дерев’яні, батько сам робив. Даже людям скрині 
всім робив. В нас того пола не було, як ото колись спа-
ли. Батько столи робив, табуретки, тумбочки, крова-
ті. Майстер був доладній батько. Шафа була прибита 
до стени, висіла для посуда, лавка така велика, довга 
з драбинками, гарненько зроблена, стіл – батько сам 
робив.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хліви було в 
кого окремо, в  кого разом. Найбільше тоді була така 
мода чи, може, не було з чого робить – оце хата, сіни 
і через сіни – хлів. Старі ж хати і зараз так, шо нема 
ж отдєльно хліва. У батька на хуторі [с. Гацьківка] був 
отдєльно хлів. А  як переїхали сюди, то разом було. 
Тільки був отдєльно тик. А того тока, як ми в колгосп 
уступили, забрав колгосп у нас. Як прийшли німці, ці 
токи пороздавали назад людям. Ну, ми й свого тока за-
брали із колгоспа, і знов батько построїв його доладу, 
як був в Гацковці у нас – на три засторонки, великий 
тик гарний. Це у двох засторонках клали снопи, коси-
ли і снопи складали, а посередині черин, збитий гли-
ною,  – цілу зиму ціпом молотили. Як прийшли наші 
[радянські війська], знов цього тока забрали в колгосп. 
А Крисевичі свої токи забрали да протягли радом з ха-
тою – довгий такий, да їх і не забрали. А наш був от-
дєльно. Зробили тіпальний пункт – льон тіпали. А хлів 
був радом із хатою. Садок великий був, всякі сорта: 
яблука, груші. На хуторі 4  корови було, пізніше при 
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мені – 2. Коник був, свиней багато. Криниця. У бать-
ка був «журавель». Обикновенна криниця, дерев’яним 
оббита, бо колись же кадок не було. Досками оббита, 
а ні – з каміння ще дехто обкладав. Ну, і накрита. І жу-
равель, кручком доставали воду. Відро дерев’яне таке 
чимале коване висить постійно коло кручка. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні уяв-
лення. Як ми переїзжали з хутора в село, то батько ка-
зав, шо треба обов’язково, першим долгом, перенести 
святи дерева – липу і клен, а потім в’язка. Бо в’язок – це 
взування було колись. Плели постоли да ходили у їх, 
бо ж не було шо. Це з в’язка. Дерли з його лика і плели 
постоли – ходили. Ну, а липа і клен – це Боже дерево. 
Треба, шоб було на Трійцю об’язатєльно і коло хати 
треба, шоб воно було. Оце я знаю, коли ми перейшли, 
до первим долгом посадили. Так ми його й бережем 
як реліквію – хай буде, це батьківська пам’ять. А тоді 
починали яблоні вже перевозить да груші. Закладини. 
Оце в Стебниці хати почті всі батько строїв мій. Така 
бригада будівельна була. Ось сьогодні [з хутора] пере-
несли нашу хату. Всі майстри йдуть, і  рабочіє, і  цей 
майстер один командує, а робочі усі роблять хату. За-
кладають подвали, там на покуті кладуть якісь копій-
ки под подвалою. Запивали могорич і начинають связь 
хати робить. Зведення даху. Зробили цю хату, поста-
вили крокви, оп’ять хозяїна погутали (поздоровляли, 
попідкидали), квітку поставили на кроквах, випили 
оп’ять могорич. А вже останнє хазяїн. Там уже крили 
другі люди хату. А ті вже пішли другу хату робить. Їх 
масово перевезли з хуторів, пошті пів села зразу. [Коли 
строїлись непримусово, так само робили]. Майстру 
платили гроші або шось давали, що йому треба. Дава-
ли йому рубашку, чупляли рушника – такий подарок 
йому, хліб... Як уже закінчив цей майстер, до клали хлі-
бину, на хлібину рубашку і рушника. А гроші – само 
собою. Входини. Кота первого в хату. Кажуть, кіт при-
носить щастя. Кіт виганяє все зло з хати, наприклад, 
миші. Якщо кіт приживеться в хаті, привикне і не 
буде втікать, значить, тут можна і хазяїну жить, зна-
чить, тут хароше місце. Були такі випадки – впхнуть 
кота, він утік, шо не можуть його знайти, десь пішов. 
А багато, шо привик, вже тут. А ці хазяї і кіт привикає. 
Це ж з хутора перенесений кіт тоже сюди. А як втікає 
кіт, то це такий признак, шо тут погане місце, шо тут, 
мол, не буде щастя в цій хаті. В хату переходили зран-
ку. Якийсь день, шо треба було увійти в хату... А тоді 
новосєліє робили, кличуть своїх рідних, близьких, 
сусідів, тих, шо робили. Скільки днів хто робив – по-
дносили на тарілці кожному гроші так, як подарок, за 
столом цих людей угощали. Так було і здавна, і тепер. 
Календарна та родинна обрядовість. На бідну кутю, 
це ж перед Водохрищами  – сінечко треба третій раз 
покласти, знов горщик з кутєю і так само, [як на пісну 
і багату кутю], хлібинку покласти. І як уже кончились 
ціє свята, це сіно треба оддать корові і овечкам, по-
трошку всім розділить. Це з цеї куті. А цю хлібину, шо 
на куті лежала, – одрізать корочку трошки, покласти 
у воду, принести іорданської води з церкви свяченої. 
І ту хлібиночку покласти в миску, і тої води свяченої, 
і колосочки з жита, цими колосочками треба освятить 
все своє обійстя  – хату і хліва  – «записати коляди». 
Помолиться Богу кругом хати, хрестики поставить на 
дверах, на вікнах, на образах – ускрізь. І коло хліва – 
ускрізь. Водою посвятить і крейдою поставить хрести-

ки. Називається «коляди записать». Це уже після свят. 
Так колись мій батько ходить кругом хати, молиться 
і посвятить все – хату і хліва, все своє обійстя. Каза-
ли, так годиться, так треба. В  Чистий четвер свічку 
посвячену несли з церкви додому у фонарику, щоб не 
погасла, і на сволоці робили з єї такого хреста, димом 
так викопчували ближче до образів. А тоді помолили-
ся всі Богу і сідали за посну вечеру. На Трійцю, як і на 
Великдень, наготовляли все заранє і теж рано не па-
лили піч, бо це ж клечаннє, щоб не в’яло. Даже цілий 
день не палили в хаті, шоб не в’яло, шоб було свіже це 
клечання. Колись по хатах вечорниці гуляли. Це най-
більше субота, неділя, а в будень не було коли. Збира-
ються дівчата – коворотки носять. Ідуть – коворотку 
несуть. А там старійші нам загадки да казки розказу-
ють, а  ми прядем, плетем шось або вишиваємо. Ан-
дрія – це молодьожний празник. Вже його молодьож 
так жде. Дівчата зносяться в одну хату, хто шо мав, 
і готовимо цілий день. Ми спекли коржа, наварили ва-
реників усяких. Робили і з маком, і з сиром, і з кашею, 
з чим хоч. І ще й з мукою, нарошне, шоб посміяться 
було з чого. А  коржа пекли такого круглого, велико-
го. Помажем його медом, почепим його на сволоці на 
гвоздіку – треба його кусать, усім треба подскакувать і 
кусать того коржа. Ну, і не засміяться. [Була молодіжна 
гра  –] хлопцям найбільше досок нарізать оце лобом. 
У нас такі двері шальовані були, драпчасті, то де десять 
дощок, як уріже, то це такий синяк на лобі. Да ще й до-
вгі такі ті доски – треба різать до кінця цим лобом об ті 
двері. Дуже інтєресно гуляли. А нє – побачить, які по-
росята свиня народила – піти в сіни, подивитись. Ага, 
подивилась, а там вже як скажеш – білі, то це глиною 
тебе вже вимаже, а якщо чорні, то в комин раз, да тебе 
вимаже всю – чорні поросята. Ще на Андрея перекида-
ли через хату обув. Наприклад, хто з ким дружить, то 
стелили льоном чи соломою доріжку, а нє – міняли во-
рота. Мої ворота, наприклад, до його занесуть, до того 
хлопця, що я дружу, а  його мені принесуть. Колись 
по хатах гуляли – клуба не було. Де нема нікого дома, 
то там вже гулянка. Тоді чоловік 50 увалить у хату цеї 
жевжилі. Інтересні гулянки. Вибір місця для криниці. 
Колись клали вовну. Як вовна росою возьметься, то 
там джерело, там є вода. Так перекладали з місця на 
місце – шукали цієї води. І мати так розказувала.

ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Горбулів

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  
у с. Горбулів Черняхівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. На згадку 
про село Горбулів натрапляємо в 1584 році. Але є ле-
генда, що вже 1151 року князь Андрій Боголюбський 
заклав у цій місцевості монастир. І тоді мало вже бути 
поселення  – велике і квітуче. Протягом понад двох 
століть село належало багатьом власникам: Потоць-
ким, Чарнецькому, Крижанівському, Якубовським, 
Підгородинським. У  1783  році тут було 625  душ, 
90 димів. До 1864 року населення кількісно майже по-
двоїлось – і стало православних 992, римських като-
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ликів – 112, євреїв – 21. На 1916 рік тут мешкало вже 
близько 3000  душ. Це було велике поселення з роз-
виненими торгівлею, ремеслом, сільським господар-
ством, релігійним життям. Ще в XVI ст. в с. Горбулів 
був дерев’яний храм, на місці якого в 1746 році побу-
дували православну Миколаївську церкву і дзвіницю. 
В 1796 році на північному кутку села вимурували з це-
гли костел (згорів у 1857 р.). Проте це був не перший 
католицький храм, бо 1788 року Потоцькі заповідали 
на утримання костелу певні статки. В  1867  році на 
місці згорілого був побудований новий костел. З дея-
кими втратами та перебудовами Миколаївська церква 
та костел збереглися дотепер. Були в селі і млини та 
гуральня. Є свідчення про велику пожежу, що стала-
ся в селі 1908  року, під час якої згоріло 22  будинки, 
25 сараїв і 6 лавок. Зі старих житлових будинків на-
разі зберігся колишній будинок попа, а з 1917 року – 

пошта. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Житомирська 
область. Київ, 1973. С. 657]. Система забудови. Село 
розташоване на рівнині, оточеній лісами й болотами. 
Назва – від горбів, що складають вододіл між річками 
Тетеревом та Ушою. Ландшафт спокійний з повіль-
ним зниженням до долини. Над річкою подекуди зу-
стрічаються оголені скелі лабрадориту. Планувальна 
система села визначилася ландшафтними умовами 
місцевості. Вулиці вільних окреслень сформувалися 
на узвишшях. Основу вуличної мережі становлять 
дві найстаріші з них. Вони обіймають заболочену до-
лину з невеликим ставом. У середній частині села ці 
вулиці наближаються, а  кінці їх розходяться в різні 
боки. У  трьох місцях вони сполучаються між собою 
поперечними короткими вуличками. Крім того, від 
них відгалужуються другорядні гілки. Характерною 
особливістю планувальної системи поселення є наяв-
ність численних каналів, що відводять ґрунтові води 
від садиб, а також своєрідна структура земельних ді-
лянок у вигляді вузьких і довгих стрічок.

ЖИТЛО Планування. Будинок попа кінця ХІХ  ст.  – 
дерев’яний, прямокутний, із симетричним планом 
за типом розвиненої «хати на 2 половини», де 6 при-
міщень (дворядне розташування кімнат). Подальше, 
після 1917 року, використання під поштове відділен-
ня, а пізніше під магазин, відсутність ремонтів – усе 
це призвело до поганого стану його збереженості. Але 
він і досі стоїть на колишній попівській садибі поряд з 
церковним подвір’ям.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церковне подвір’я та су-
сідній з ним колишній будинок попа розташовані на 
найвищій ділянці в середній частині старої вулиці, 
що має напрямок із заходу на схід. Біля подвір’я – не-
великий курдонер. Михайлівська дерев’яна церква, 
побудована 1746  року, була ґрунтовно перебудована 
1855 року, піднята на муровані підвалини, пофарбо-
вана. Вона має хрещатий план з гранчастими рамена-
ми просторового «хреста». Пізніші прибудови дуже 
спотворили її вигляд. Проте збереглася її первісна 
рублена основа, система дахів з низькими наметами, 
двозаломовий верх середохрестя, завершений шоло-
моподібною банькою. Первісна ж двоярусна дзвіниця 
не збереглася.

с. Зороків
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1991 р. у с. Зороків  
Черняхівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Земська школа почат-
ку ХХ ст. Споруда розташована у східній частині села 
біля його головної вулиці. Школа збудована 1914 року, 
функціонувала за прямим призначенням до 1989 року. 
Будівля в плані покоєвидна, стіни виконані з червоної 
цегли, особливість її композиції полягає у сполученні 
двох функцій – освітньої та житлової. Головний обсяг 
займають класи та фойє, а крила – квартири для вчи-
телів. Два середніх класи мали між собою стінку, що 
була здатна трансформуватися в разі потреби, таким 
чином утворювалося єдине просторе приміщення 
зали. Головний вхід до школи, розташований асиме-
трично з південно-східного боку вуличного фасаду, 
підкреслено ґаночком зі сходами, ажурними чавунни-

Михайлівська церква. 1746 р., добудована 1855 р.  
с. Горбулів Черняхівського р-ну Житомирської обл. 

1990 р. Світлина З. Гудченко

Костел. 1857 р.  
с. Горбулів Черняхівського р-ну Житомирської обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко
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ми кронштейнами, трапецієвидним фронтоном. По-
мешкання для вчителів, добудовані з боку двору, ма-
ють зовнішні двері і, крім того, пов’язані внутрішніми 
дверима з навчальним блоком. Споруда являє собою 
тип шкільних закладів, збудованих на початку ХХ ст., 
коштом земства в багатьох поселеннях України.

с. Троковичі
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Троковичі  
Черняхівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Село 
Троковичі відоме з 1584  року. На початку XVII  ст. 

воно належало Немиричам, в  1642  році  – Стефану, 
пізніше  – Комарову, Квятковичу, Корженєвському. 
На кінець ХІХ ст. в ньому нараховувалося 2229 меш-
канців, 281 дим (тобто, хата). [Літ.: Історія міст і сіл 
УРСР. Житомирська область. Київ, 1973. С. 661]. Сис-
тема забудови. Село розташоване біля витоків річки 
Свинолужки, місцевість – рівна, частково болотиста. 
Планувальна структура поселення складалася у тіс-
ній єдності з ландшафтом. На відносно підвищеній 
ділянці правого берега річки сформувався громад-
ський і релігійний центр з майданом. Від нього в 
різних напрямках, відповідно міжселенним шляхам, 
утворилися радіальні вулиці хвилястих окреслень. 
Простір між ними з часом заповнився мережею ко-
ротких вулиць і провулків з глухими кутами, що 
зумовлювалося гідрологічними можливостями бу-
дівництва на болотистій місцевості. Отже, схема 
села являє собою радіальний тип планування з еле-
ментами безсистемної забудови. Основу структури 
складають п’ять вулиць, що розходяться від центру. 
Композиційний центр у зоні перетину вулиць відпо-
відає історичному центру села. Найстаріші будівлі 
датуються кінцем XVІІІ  – кінцем ХІХ  ст. Це  – храм 
Святої Трійці і причтові будівлі.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Комплекс культових бу-
дівель розташований трохи збоку від майдану, ближ-
че до річки, і  займає видовжену ділянку, обмежену 
вулицями. Архітектурною домінантою є Троїцька 
дерев’яна церква, збудована на кошти священника 
Яновицького, поміщика Квятковського та парафіян 
у 1790  році та значно розширена в 1896  році. Після 
збільшення її обсягів церква обслуговувала 4028  па-
рафіян, враховуючи й околиці парафії. Будинки, гос-
подарські споруди попа та дяка, збудовані 1882 року, 
відремонтовані в 1910–1912 роках. Парафіяльна церк-
ва та всі споруди поблизу храму належали до сфери 
її впливу. [Літ.:  Теодорович  Н.  И. Историко-статис-
тическое описание церквей и приходов Волынской 
епархии. Т.  І. Почаев, 1888. С.  97–98; Справочная 
книга о приходах и монастырях Волынской епархии. 
Сост. Н. В. Переверзев. Житомир, 1914. С. 33]. Троїць-
ка церква з дзвіницею у тому вигляді, який їй надано 
1896  року, являє собою величну семиверху споруду, 
видовжену у напрямку схід – захід. В основі плану – 

План земської школи. Початок ХХ ст.  
с. Зороків Черняхівського р-ну Житомирської обл. 

Обміри З. Гудченко, А. Сєдіна, Є. Галича.  
1991 р. Накреслила В. Демченко

Школа. Початок ХХ ст.  
с. Зороків Черняхівського р-ну Житомирської обл.  

1991 р. Світлина З. Гудченко

Будинок попа. 1888 р. с. Троковичі 
Черняхівського р-ну Житомирської обл. 1990 р. 

Світлина З. Гудченко
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латинський хрест, ускладнений за рахунок міжрамен-
них приміщень і виступів дзвіниці. Середня тризруб-
на ланка складає первісну основу храму і кістяк на-
ступної об’ємно-просторової композиції. Четверики 
трьох середніх зрубів перекриті 8-гранними верхами, 
завершеними шоломоподібними маківками. Бані пів-
денного і північного рамен просторового «хреста» 
мають своєрідну форму завдяки врізаним трикутним 
щипцям стін четвериків. Відрізняються своєрідністю 
і бані діагональних приміщень у міжрукав’ях «хрес-
та». Дзвіниця – триярусна з бічними прибудовами на 
першому ярусі. Середнє приміщення першого ярусу, 
через яке здійснюється вхід до бабинця храму, являє 
собою четверик, на ньому – восьмерик другого ярусу, 
який завершується 8-гранним наметом з декоратив-
ними слуховими віконцями. У цілому, архітектурний 
вигляд храму вражає монументальністю, урочистіс-
тю, святковістю, чому насамперед сприяє симфонія 
верхів. Будинки попа та дяка 1882 року – прямокутні 
в плані із вхідними тамбурами посередині фасадів, од-
ноповерхові, з дерев’яними обмазаними та побілени-
ми стінами, під 4-схилими дахами, критими листовим 
залізом. Їхні фасади, оживлені лише ритмом прямо-
кутних вікон – аскетично прості.

ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. П’ятка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. П’ятка Чуднівського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Перша 
згадка про с. П’ятку датована 1590 роком. Під назвою 
П’яток поселення згадане в актах 1593–1594 років, та-

кож відомо, що під час війни 1648–1654 років поблизу 
села відбувалися зіткнення козацьких та польських 
військ. У 1870 році П’ятка мала ранг містечка Жито-
мирського повіту Волинської губернії, центру церков-
ної парафії. На той час у ньому мешкало 1983 особи, 
було 416  бдинків, 12  магазинів, церква, 4  водяних 
млини, синагога. Володіли поселенням Острозькі, піз-
ніше Івановські, нарешті Терещенки  – до революції 
1917 року. Отже, П’ятка належала до досить значних 
торговельних, ремісничих та духовних центрів півдня 
Житомирщини. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Жито-
мирська область. Київ, 1973. С. 685; Справочная книга 
о приходах и монастырях Волынской епархии. Сост. 
Н. В. Переверзев. Житомир, 1914. С. 27; Słownik geo-
graficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich. Red. Chlebowski Bronisław. T. 8. Warszawa, 1887. 
S. 65]. Система забудови. Село розташоване на пере-
січеній місцевості біля невеличкої річки П’яток, до-
пливу р. Гнилоп’ять. Підвищене мисовидне плато, де 
розміщений історичний центр, домінує над долиною 
річки, що оточує його з трьох боків. Ландшафт має 
високий ступінь естетичності. Ядром планувальної 
структури поселення слугував видовжений зі сходу 
на захід торговий майдан, утворений біля перехрестя 
двох головних доріг, що пролягають з півдня на пів-
ніч та зі сходу на захід. Від майдану відгалужуються 
також 3 вулиці, прокладені по південному і західному 
схилу мису. Планувальний тип поселення  – безсис-
темно-вуличний з радіальною центральною части-
ною. Первісне розпланування колишнього містечка 
ще зберігається, проте забудова, притаманна торго-
вельно-ремісничій функції містечка, втрачена, крім 
старовинних льохів біля майдану.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Домінантою забудови 
села є Воскресенська церква 1881–1883 років, розта-
шована в межах історичного центру (поруч з колиш-
нім торговельним майданом) на підвищеному на 25 м 
над рівнем долини плато. На церковному подвір’ї 
по його периметру збереглися старі ясени, клени та 
липи. Первісно композиційна роль храму в навко-

Троїцька церква. 1790 р., добудована 1896 р.  
с. Троковичі Черняхівського р-ну 

Житомирської обл. 1991 р.  
Світлина З. Гудченко

Церква Св. Воскресіння Христова. 1880 р.  
с. П’ятка Чуднівського р-ну Житомирської обл. 

1990 р. Світлина З. Гудченко
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Але на якомусь етапі існування комору переробили в 
хатину і прорубали в ній вікна. У сінях двоє зовнішніх 
дверей – на «бігунах», внутрішні ж двері – на завісах; 
затильні двері мають дуже малу висоту (138 см), тоді 
як висота чільних дверей сягає 170 см. Стеля. Сволок 
хати поздовжній, стеля дощана. Дах. Дах – 4-схилий, 
критий соломою, з гребенем. Крокви врубані у верх-
ній вінець зрубу.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1991 р. у с. Троща  

Чуднівського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Училище. Народне училище 
другої половини ХІХ  ст. (пізніше школа) розташо-
ване в центральній частині села, на пагорбі, поблизу 
церкви. Однокласне народне училище було збудоване 
1871 року за визначенням громадської ради та рішен-
ням селян с. Троща й сусіднього села Бурковець для 
спільного користування. Було заплановано, що воно 

лишньому середовищі була активнішою, оскільки 
дерева не затуляли споруду, і  вона проглядалася не 
тільки з центральної частини поселення, але й з да-
леких околиць. Церква  – дерев’яна, рублена з плас-
тин, на кам’яному підмурку, обшита горизонтально 
дошками, одноверха. План має форму латинського 
хреста, ускладненого білявівтарними міжруків’ями. 
Четверик середохрестя переходить у восьмерик під-
банника з невисоким наметом і невеликою декора-
тивною банею.

с. Троща
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1974 р. у с. Троща  
Чуднівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата середини XIX  ст. Степаню-
ка за типом плану «хата  +  сіни  +  комора». Підвали-
ни. Підвалини дубові, до 40 см в поперечнику. Стіни. 
Стіни власне хати  – «в  зруб» з залишками, а  решти 
приміщень – «в стовпи». Зруб складений з 8 вінців со-
снового дерева. Стеля. Дощана стеля підтримується 
поздовжнім сволоком, який на причілку має фігурно 
оброблений випуск. В сінях є двоє зовнішніх дверей – 
передні й «затильні». На причілковій стіні комори 
прорубане маленьке віконечко. Дах. Дах – 4-схилий, 
під соломою. 

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1974 р. у с. Троща  

Чуднівського р-ну Житомирської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Колесник, 84 роки

ЖИТЛО Планування. Хата середини XIX ст. Колесник – 
будував дід господарки, якій зараз 84 роки. Тип плану 
хати і конструктивне рішення аналогічні попередній. 

План хати Колесник. Середина XIX ст.  
с. Троща Чуднівського р-ну Житомирської обл.  

1974 р. Рисунок З. Гудченко

План хати Степанюка. Середина XIX ст.  
с. Троща Чуднівського р-ну Житомирської обл.  

1974 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент конструкції  
стін хати Колесник. XIX ст.  
с. Троща Чуднівського р-ну 
Житомирської обл.  
1974 р.  
Рисунок З. Гудченко

Випуск сволока хати Степанюка. 
Середина XIX ст.  
с. Троща Чуднівського р-ну 
Житомирської обл.  
1974 р. Рисунок З. Гудченко

Народне училище. Кінець ХХ ст.  
с. Троща Чуднівського р-ну Житомирської обл. 

1991 р. Світлина З. Гудченко
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буде дерев’яним, на кам’яному фундаменті, матиме 
розміри 32 аршини довжини на 17 ширини, та поді-
лятиметься навпіл коридором. Але споруда, що наразі 
існує, не зовсім відповідає первісному задуму: вона 
довша на 10 аршин і стіни її виконані не з дерева, а з 
цегли. Такі невідповідності можуть бути викликані 
відновленням первісної дерев’яної споруди після по-
жежі в перші роки її існування, оскільки архітектурне 
обличчя училища та фізичний стан його конструкцій 
відповідає тому ж періоду. Проте документальних до-
казів подібних припущень знайти не вдалося. Будів-
ля одноповерхова, прямокутна в плані, симетрична 
відносно поперечної осі. Незважаючи на деяке пере-
планування, збереглася коридорна система. Головний 
вхід посередині південного фасаду акцентовано пор-
тиком з чотирма колонами. Двері та два крайніх ві-
кна – з арковими перемичками, решта вікон – з лучко-
вими. Дах – чотирисхилий, наразі під шифером.

с. Турчинівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  
у с. Турчинівка Чуднівського р-ну Житомирської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Село 
Турчинівка, що виникло у XVIII  ст., згадане в до-
кументах ХІХ  ст. як центр парафії, де 1873  року ко-
штом парафіян та держави було збудовано дерев’яну 
на мурованому фундаменті церкву Олександра Не-
вського з дзвіницею. Інтер’єр храму прикрашали ви-
сокохудожні розписи. З 1886 року діяла парафіяльна 
школа (будівля не збереглася). У 1893 році в селі було 
92 будинки, 948 православних мешканців, 45 католи-
ків. На межі ХІХ–ХХ  ст. збудовано садибний комп-
лекс з парком для дочки землевласника Терещенка. 
[Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Житомирська область. 
К., 1973. С. 686; Памятники градостроительства и ар-
хитектуры Украинской ССР. Т. 2. К., 1985. С. 156–157; 
Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Волынской епархии. Т. І. Почаев, 
1888. С.  131]. Система забудови. Село розташоване 
на місцевості, частково пересіченій, частково рівній. 
Три мальовничі ставки урізноманітнюють ландшафт 
поселення. Планувальна структура села характери-
зується розрідженістю вуличної мережі. Головною 
планувальною віссю є вулиця-дорога, що пролягає з 
півночі на південь і упирається південним кінцем в 
колишню панську садибу (тепер технікум), у  північ-
ному напрямку вулиця переходить у шлях на Бердичів 
і Чуднів. До головної вулиці приєднуються поперечні 
на досить значній відстані одна від другої, що викли-
кано особливостями ландшафту. 

ПАНСЬКА САДИБА Панська садиба з парком кінця 
ХІХ  – початку ХХ  ст. займає ключове положення в 
структурі села, завершуючи перспективу головної 
вулиці. З трьох боків її обіймає криволінійна вулиця, 
із  четвертого боку (південного) вона орієнтована на 
став. На садибній ділянці збереглися палац та госпо-
дарська будівля в оточенні парку. Його центральна 

алея з невеликим зміщенням ніби продовжує головну 
вулицю села. Палац розташований в глибині парку 
між вхідною брамою і ставом. Східний фасад звер-
нений до аван-майдану, а  північний до алеї. Палац 
сприймається з алеї в ракурсі, виявляючи особливості 
об’ємно-пластичного рішення будівлі. Для архітекту-
ри палацу притаманна еклектичність, використання 
мотивів ренесансу, модернізованих на реалістичній 
основі. Палац – двоповерховий цегляний, прямокут-
ний в плані, на високому цоколі, центральними риза-
літами на довгих фасадах, завершеними трикутними 
щипцями з масивними карнизами. Кути будівлі ма-
ють вигляд башт, зліва башта – 2-поверхова з коніч-
ним дахом, праворуч  – башта починається на рівні 
другого поверху, і  є еркери з пірамідальним дахом. 
Обидві башти завершуються шпилями. Господарський 
корпус розташований на захід від палацу на перепаді 
рельєфу, що спричинило його асиметричну компози-
цію. Цегляна двоповерхова будівля має своєрідний 
романтичний вигляд, завдяки триярусній башті з ко-
нічним дахом. У парку збереглися елементи первісно-
го планування та деякі насадження, зокрема липова 
та ялицева алеї.

Палац. 1899–1900 рр. с. Турчинівка 
Чуднівського р-ну Житомирської обл. 1991 р. 

Світлина З. Гудченко
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смт Великий Березний
З польового щоденника Є. Гайової, записано 2000 р.  

у смт Великий Березний Закарпатської обл.  
від Пекаря Миколи Дмитровича  

та Близнеця Августина Васильовича, 1937 р. н., 
краєзнавця

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Так склалося, що найрівнішу площину у гір-
ській місцевості мають ті населені пункти, де річки 
часто міняють свої русла. Саме таким чином утво-
рилася прекрасна «таця» у гірських долинах, на якій 
розташувався Великий Березний. Навколо поселення 
ріс пречудовий березовий ліс і тому, коли тут оселив-
ся вдатний на вроду Іван, то прозвав себе Березним. 
Звідси пішла назва всього населеного пункту, котрий 
швидко розростався і люднів. Жителі його смакували 
вдосталь березовим соком і жартували, що їхнє село 
неспроста назвали Березним, бо, мовляв, тут кожен 
тверезий. Справді село пережило немало повеней, 
які розділили його навпіл, утворили прекрасну міс-
цевість. Зрештою Уж утихомирився, береги поволі 
укріпилися, і населений пункт приваблював багатьох 
подорожніх. Не випадково уже в ХVІІ ст. тут зоргані-
зувалися славні на всю округу ярмарки. Два рази на 
місяць з’їжджався торговий і просто цікавий люд не 
лише з навколишніх сіл, а  й сусідніх районів, Львів-
щини, поселень сьогоднішньої Словаччини, Угорщи-
ни. Ярмарок проводився на майдані у нижньому кін-
ці села, поблизу нинішньої лікарні. Тут завжди було 
людно, гамірно, весело. Вирувала не тільки торгівля 
худобою, якої було на всякий попит. Завдяки розвитку 
цієї справи, поселення облюбувало чимало спритних 
євреїв-торговців, які будували тут свої житла і сина-
гогу (сьогодні – районний Центр культури і дозвілля). 
Стати жителем Великого Березного вважалося пре-
стижним для хлопців і дівчат навколишніх сіл. А тому 
майже щонеділі у М’ясниці тут грали по кілька весіль.

З польового щоденника Є. Гайової, записано 2000 р. 
 у смт Великий Березний Закарпатської обл.  

від Близнеця Августина Васильовича, 1937 р. н., 
краєзнавця

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Село Вишка зафіксувало переселення селян 
із с. Лютка, яке в ХVІ ст. вимирало від холери. Щоб по-
шесть не знищила все село, люди переселилися вище. 
Поступово назва «Лютка» зникла, а  переселене село 
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стали називати Вишка. Топоніми. Частини села: Ци-
ганський Прогінь (першою в цій частині села посели-
лася циганська сім’я), Митрівський Прогінь (тут про-
живає 13 сімей, прізвище яких Митра), Куба (частина 
села, розміщена на невеликому горбі, який омивають 
гірські потоки з трьох боків), Костики (тут мешкають 
сім’ї, що мають спільних родичів на прізвище Кос-
тик). Урочища: Корназове (у селі призначили людину, 
яка мала тримати кнура; за це вона безплатно косила 
урочище, що дістало назву Корназове), Жоліб (урочи-
ще, розміщене між двома гірськими хребтами), Ріш-
ки (пологі горби, які здалеку схожі на роги тварин), 
урочище Красія, урочище Борсучини. Поля, землі: 
Щобаків горб, Черевиків горб (тут проживають люди 
з такими прізвищами), Млака (на цій місцині вологі 
ґрунти), Підлога (угіддя, розміщене біля підніжжя 
гірських хребтів, що засаджені хвойними деревами; 
під ними є рівна безліса ділянка), Дякове (здавна це 
угіддя обробляли люди для місцевого дяка), Розтічки 
(урочище, розташоване в місці, де гірський потік роз-
діляється на три частини, що тече в кінці села).

З польових щоденників Є. Гайової,  
записано у 2000–2009 рр.  

у Великоберезнянському р-ні Закарпатської обл. 
 за натурними дослідженнями, літературними 

джерелами та свідченнями респондентів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Заселення 
місцевості за історичними відомостями]. Великобе-
резнянський район розташований на північному за-
ході Закарпатської області, межує з Турківським ра-
йоном Львівської обл., Перечинським і Воловецьким 
районами Закарпатської  обл. На заході проходить 
кордон зі Словаччиною, а на півночі – з Польщею. За-
селення Великоберезнянського району формувалося 
впродовж віків у процесі складних історичних, со-
ціально-економічних і природно-географічних умов. 
Перші відомості про заснування сіл з’являються в 
літературних джерелах, починаючи з ХV ст. Великий 
Березний згаданий в письмових джерелах 1427 року, 
входив на той час до Ужгородської домінії. У ХVІ ст. 
заселяються такі села: Сіль, Волосянка (1549), Загорб 
(1582), Кострина, Розтоцька Пастіль (1588), Стужиця 
(1599), Ужок, Чорноголова (1552), Ставне (1549), Сме-
реково (1582). У  ХVІІ  ст. заселяються села: Забрідь 
(1640), Вишка (1602), Лубня (1631), Стричава (1602). 
Про села Стричава, Люта, Кострина, Загорб, Волосян-
ка, Сухий, Лубня, Домашин, Княгиня, Ужок, подає ці-
каві відомості урбарій Ужгородської домінії 1691 року, 
розповідаючи про те, що ці села засновані способом 
«закликання» при допомозі старост-посередників. 
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Така система заснування сіл була поширена по всій 
території Закарпаття ще з ХІV ст. Селяни, які заснову-
вали необжиті ділянки землі, вказані феодалом, звіль-
нялися від феодальних повинностей на 6–12  років. 
[Літ.: Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської 
Руси. Етнографічний збірник. 1896. Т. 2; Біленький Я. 
Угро-руські літописні записи. Записки Наукового 
Товариства ім.  Шевченка. Львів, 1911. Т.  106. Кн.  4. 
С.  73–82; Мицюк  О. Нариси з соціально-господар-
ської історії Підкарпатської Русі. Т.  І. Ужгород, 1936. 
392  с.; Коломиец  И. Очерки по истории Закарпатья. 
Т. 1. Томск, 1953. 207 с.; Балагурі Е., Пеняк С. Закарпат-
тя – земля слов’янська. Ужгород: Карпати, 1976. 158 с.; 
Данилюк Д., Ілько В. З  історії заселення та розвитку 
культури Закарпаття в добу феодалізму (до середини 
XIX  ст.). Ужгород, 1990. 72  с.]. Система забудови. 
Форми поселень Великоберезнянського району зале-
жали від географічних умов, характеру селянського 
господарства, способів землекористування, традицій, 
густоти населення. До цього часу кожне село зберігає 
поділ на частини, які зафіксували свої давні наймену-
вання і збереглися в назвах окремих «гуштаків» – кут-
ків. Шляхом об’єднання цих частин поселень утво-
рювалося багатодвірне село з церквою на підвищенні 
та адміністративною управою. Наприклад, села Сме-
реково, Буківцьово до цього часу поділені на «гушта-
ки», які об’єднують 5–10 хат і мають назви: Заводяни, 
Закутяни, Петрики, Юрцаги, Середина  – центр села, 
Вишній конець, Нижній конець, Галаговці. У вузькій 
долині, де ріка Уж тече недалеко гори – з протилежної 
сторони, вздовж течії, на широкому просторі розміс-
тилося с. Сіль. Між річкою і вздовж будинків проля-
гає дорога – автотраса. У с. Мирча простір між рікою 
та схилами гір широкий, тому село розмістилося па-
ралельними вулицями від ріки. Села Стужиця, За-
горб, Забрідь, Чорноголова будуються по обидва боки 
від ріки, вона тече посередині широкої долини. Є села, 
які розташувалися вздовж по течії річок. Наприклад, 
с. Верховина-Бистра тягнеться по річці Бистрій, села 
Люта і Вишка розкинулися вздовж річки Люта, с. Луб-
ня тягнеться вздовж двох потічків – Маштарівського 
і Черемхового, які в селі зливаються і плинуть до Ужа. 
Село Тихий розмістилося на лівій притоці річки Ужа. 
Села Волосянка, Кострин тягнуться вздовж річки Уж. 
Вздовж Гуснянського потоку, біля самого підніжжя 
Вододільного хребта Карпат розляглося найбільш ви-
сокогірне село  – Гусний. В  межиріччі Ужа та Ублян-
ки розмістилося село Малий Березний, в долині ріки 
Світлої – с. Стужиця, вздовж річки Ташанки – с. Ти-
хий, по Лютянці – с. Чорноголова. Двори в таких селах 
розміщені уздовж річок, потоків; паралельно їм тяг-
нуться дороги, а невеличкі бічні вулички з’єднуються 
вузенькими стежками («пішачок», «пішник»), де рев’я-
ни ми містками. Виникнення і розвиток вуличних по-
селень пов’язані з розподілом присадибних земель на 
витягнуті в глибину ділянки. Хати будувалися близь-
ко до дороги з обох боків, двори відокремлювалися 
від вулиці плетеними тинами. Передгір’я і широкі 
міжгірні долини є перехідною зоною між рівниною і 
гірською частиною, в такій мальовничій місцині роз-
містилися Малий та Великий Березний. В селах Стри-
чава, Княгиня, Буківцьово, Смереково щільна забудо-
ва концентрується біля центральної дороги, а одинокі 
двори розкидано по навколишніх «гуштаках», до яких 
ведуть «пішники» – вузенькі стежки.

ЖИТЛО Планування. Поширеним типом планування 
жител у кінці ХІХ ст. – 40-х роках ХХ ст. на сході, у цен-
трі і на півдні Великоберезнянського району був тра-
диційний лемківський тип – «хижа + сіни + комора + 
пиливня + стайня», «хижа + сіни + комора + стайня + 
пиливня» та «хижа + сіни + комора + стайня + пилив-
ня + хлівець». У гірських селах частіше всього до комо-
ри добудовували стайню, а не пиливню (боїще), тому 
що стайня утеплювала хижу. На лемківсько-бойків-
ському пограниччі Великоберезнянського району, а це 
північна його частина, куди належать с. Гусний, Тихий, 
Ужок, Сухий, переважає інший тип планування житла. 
Тут здебільшого хижу (житлову частину) будували 
між сіньми і коморою, і хижа в такому разі мала лише 
два вікна на чільній стіні і одне на затильній. Довга 
хижа мала таке планування: «сіни + хижа + комора + 
боїще + стайня», «сіни + хижа + комора + стайня + бо-
їще». Вхід у хижу був із сіней, але комора мала свій 
окремий вхід з ґанку, житлова частина була посереди-
ні – між сіньми і коморою. Таке розміщення житлової 
частини хижі відносить її до бойківського типу. Під-
валини. Любили будувати хижу на рівному місці, де не 
було ґрунтових вод, щоб пивниця була суха, щоб по-
більше було в хижі сонця. Будували хижі на дідівщині, 
на своєму ґрунті, ставили понад краєм поля, щоб не 
займала багато землі. При закладанні хати нижні пер-
ші бруси були значно товстіші, грубші, довші від ре-
шти, з яких викладено дерев’яні стіни. Якщо хату бу-
дували на рівному місці, то під нижні вінці підкладали 
по кутах чотири великі камені, а потім по всьому пери-
метру підкладали плоский камінь-плитняк – він обері-
гав нижні вінці від намокання. «Підвалини краще 
класти з дуба, але він тут не росте. Їх вкладали на 
кам’яний фундамент. Намоченим чорним шнуром у 
сажу відбивали на підвалинах рівні смуги і тесали з чо-
тирьох сторін сокирою на землі, вона була, зазвичай, 
гранчаста. Підвалини до нижнього вінця ущільнюва-
ли, утеплювали, припасовували сухим мохом (“мши-
ли”)». Фундамент. Якщо були великі перепади ґрунту, 
то площу, на яку клали нижні вінці, вирівнювали ка-
мінням. Траплялося бачити фундаменти, вимурувані 
глиною різної висоти, інколи вони доходили до 1,5 м 
заввишки, їх використовували під пивницю, у яку зси-
пали городину. Фундаменти, як правило, найбільшу 
висоту мали під щитовою стіною. Велике каміння во-
зили взимку волами на санях, а влітку на возах з по-
токів, з гір. З каменя, в основному, робили підмурівки 
під хижі, які використовували під пивниці, де зберіга-
ли картоплю. Вхідні двері в пивницю були з причілко-
вої («щитової») стіни. Але у с. Смереково трапляються 
такі хижі, які до цього часу зберегли під чоловим ві-
кном внизу в зрубі невелике «вукно», «вузериць»  – 
отвір, куди зручно було зсипати викопану картоплю, 
його взимку прикривали сіном, каменем, закладали 
деревом. Отвір, як правило, був прямокутної або ква-
дратної форми, вирізаний в зрубі під чоловим вікном. 
Стіни. Дерево було основним будівельним матеріа-
лом, яким покриті навколишні гори. На побудову хижі 
потрібно було до 50–70 бучків. Є частина сіл, які буду-
вали з мішаних порід (хвойних та листяних), інколи 
лише з хвойних порід (ялина, смерека). Зав’язавши 
підвалини, розмічали, де класти слупи (одвірки) на 
двері. У тих місцях забивали на підвалині чопи, укла-
дали слупи на двері, підігнавши до верху (80 см) три 
або чотири плахи, клали слупчики на два вікна. Між 
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двома одвірками клали поріг, у  ньому видовбували 
ямку, куди вкладали нижній кінець дверей. «До одвір’я 
пасуєш зруб і в’яжеш його на кутах – ця частина остру-
ба у хаті називається «сомець», в’яжуть також вугли 
або замки оструба з віконними рамами. Заклавши слу-
пи на вікна, гнали стіну вище». На товсту колоду клали 
тоншу і так виводили висоту стіни, укладаючи одну на 
одну, і  на рогах (кутах) «зв’язували замками». Старі-
ший спосіб зв’язування трапляється рідше  – це 
зв’язування називали «на вугла», «на угла», коли кінці 
«струбу» виступають з невеликими, різними по до-
вжині залишками колод. Ми бачимо це на прикладі 
встановленої хати із с.  Стричава в НМНАП  України 
(м. Київ). Новіший спосіб – «ластовиний хвіст» – по-
лягає в тому, що колоди на кінцях рублено навкоси у 
вигляді хвостів ластівки. Давніші вхідні двері робили з 
двох широких дощок, коли була вона вужча – з 3–4 до-
щок, «зарізували з сіней дві шпуги, аби вони моцно 
тримали дошки (одна вверху, а друга внизу), щоб вони 
не гнулися, коли дошки почнуть всихатися». Давні две-
рі трималися на дерев’яній жердині, яку закріплювали 
внизу у видовбане гніздо і «у при вертку» (зверху). Ве-
ликі дерев’яні замки у таких дверях були «моцні», за-
сувалися і відкривалися ззовні за допомогою 
дерев’яного ключа. Відчиняли їх досередини, а  хатні 
двері – назовні у сіни. Вікна («оболоки») були невеликі, 
мали вигляд видовженого прямокутника й лише з ча-
сом ставали вищими, ширшими, що робило доцільним 
застосування віконної рами на чотири маленькі шиб-
ки, розміром 60×50  см, найбільші були розміром 
60×70 см; вони совалися зсередини житлового примі-
щення на двох прибитих до стіни рейках – «заволоку-
валися». Висота стін у хижах доходила до трьох метрів, 
у кінці ХІХ ст. вона дорівнювала 2,2–2,5 м, адже низькі 
хати були теплішими. Залежно від того, із якого дерева 
«струбили» стіни, значною мірою залежала обмазка 
стін. Наприклад, між буковими нерівними колодами 
були щілини, які треба було закладати шматками дере-
ва чи моху, а потім обмащувати жовтою глиною, змі-
шаною з вівсяною половою (вівсяна полова м’якша, 
ніж житня). Білили таку хату як зовні, так і зсередини, 
ховаючи нерівно обтесані сучкуваті колоди зрубу. Зо-
внішні стіни підводили вузенькими смугами («парта-
ми») з помаранчевої (червленої) глини, в  40-х  роках 
ХХ ст. їх робили ширшими, інколи «парти» в с. Смере-
ково «сягали аж до оболоків». Червона глина (вона бу-
ває різних відтінків: від жовтого до червонуватого ко-
льорів) по селах залягає шарами в різних місцях. Часто 
стіни зсередини обмащували не тільки білою, а й голу-
бенькою глиною, вона й донині є в глинищах по пото-
ках: «синявка» на глибині одного метра, «кулько тям-
лю, так було». Обмащені і побілені хати ставали теплі-
шими й ошатнішими. В с. Буківцьово довелося бачити 
«струблені» смерекові хати, збудовані в 20–30-х роках 
ХХ ст., які залишали не обмащеними, а інколи щілини 
утеплювали мохом і шпарували глиною. Мурованих 
хат із каменю не доводилося бачити, лише в селі Буків-
цьово зустрілися дві господарські стайні, розташовані 
окремо від хижі, стіни яких вибудовано з каменю. 
Стеля. На верхні вінці зрубу клали чотиригранну по-
здовжню геренду (сволок), посередині на ній вирізува-
ли хрест, рік побудови хижі. Дах. Вивівши струб, за-
кінчували його вінцями (це – найтовстіші й найдовші 
бруси), які були основою для побудови даху. У вінцях 
видовбували гнізда (отвори) на віддалі одного метра 

одне від одного, куди закладали з берези роги (крок-
ви), по них били латиці (лати) і покривали дахи жупа-
ми (вимолоченими снопами житньої соломи). Най-
кращі, найміцніші й найвищі (до 2 м заввишки) жупи 
були з ярого жита, але робили їх і з озимого жита. На 
гребінь даху натрушували товстий шар соломи, який 
прикладали спареними грабовими «кузлинами». Лати 
робили з букових, березових, вільхових довгих жер-
дин. Із розповіді старожилів сіл Забрідь і Люта: «У 20–
30-х роках ХХ ст. виготовляли на покриття дахів “шин-
глі” – ґонти та драниці з ялового (ялинового) дерева». 
А в селах Смереково, Стричава, Княгиня виготовляли 
ґонт із бука. Лише заможніші селяни, «які могли купи-
ти і мали за що», покривали дахи ґонтом. Система 
опалення. Велику площу в хижі «в закутині» сінешньої 
і затильної стін займала масивна глинобитна піч. Це 
була кухонна частина. До 20-х років ХХ ст. в дослідже-
них селах побутувала глинобитна курна піч  – 
«дим’янка». Дим від неї розходився по хижі, виходив в 
отвір, прорізаний в «повалі» (стелі) чи над вхідними 
дверима «димник». «Інколи отворяли двері, коли було 
в хижі багато диму». І лише в 1920–30-х роках в селах 
почали приробляти до «дим’янки» «куші», і  це вже 
були напівкурні глинобитні печі («п’єц з кошем»), 
коли дим виходив не в хату, а в «цівку» в сінях, розхо-
дився по сінях і підіймався на «пуд» (горище). Таку піч 
відтворено в інтер’єрі хати із с.  Стричава у НМНАП 
України (м. Київ). У селі Стужиця розповідали, що вже 
в 1914 році «в нас лем не курило, був п’єц з кошем і 
шпаргетом». Ніколи не починали будувати піч («бити 
п’єц») у пісні дні – понеділок, середу, п’ятницю. Стара-
лися разом зі сходом сонця почати роботу. Коли пра-
цювали, не говорили голосно, «не мож’ було свистати, 
бо будуть цвіркуни водитися, не мож’ сваритися». 
Щоб закласти основу печі, з двох сторін «зарізували в 
стіну дерево», «заструблювали» (скріплювали) на куті, 
заклинювали кінець, що виходив у сінешню стіну 
(«аби си не витігало)», і  починали товчкою бити ва-
тру – нижню частину п’єцу. Коли повністю була запо-
внена основа печі, ватру, де буде розкладатися вогонь, 
викладали товченим пласким камінням, «але таким, 
яке збирали на поверхні землі – сухим; бо те, що пере-
бувало в воді, від нагрівання лопалося». Потім викла-
дали «бигу» – круглу форму склепіння самої печі. Верх 
«биги» називають тут «небо». Каркасом для викладан-
ня «биги» служила гнучка ліщина. Всю поверхню по 
каркасу з ліщини обкладали дощечками, а поверх них 
накладали сиру глину і били товканями (дерев’яними 
прямокутними дощечками). Били одночасно дві пари 
чоловіків з обох боків, щоб не зруйнувати круглу фор-
му п’єцу. Сформувавши «бигу», розкладали з сухих 
дров «невеликий огень, він випалював дошки, ліску, 
підсушував глину». Куш і «цівку» обплітали тонким 
пруттям і обмащували товстим шаром глини з двох 
боків, щоб не згорало пруття. В селах Стричава і Кня-
гиня цівку зверху вкривали тоненькими сухими плас-
кими кам’яними плитами і обмащували тонким ша-
ром глини. Назви кожного елементу п’єцу: підприпік, 
припік, ватра, челюсті, куш, цівка, небо. Біля п’єцу ста-
вили невисокі, прямокутної форми букові стільчики, 
на припіку клали глиняний посуд для просушування, 
дерев’яні видовбані миски («губаї», «палачки»), під 
припіком ставили посуд, у якому щось замішували для 
товару, в  куті ставили кочерги, рогачі, пікну лопату. 
Після Першої світової війни в досліджених селах при-
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будовують до печі шпаргети (залізні плити); таку на-
півкурну глинобитну піч зі шпаргетом зафіксовано в 
2006 році у с. Стричава. Інтер’єр. Особливістю лемків-
ського інтер’єру є те, що робоча (кухонна) частина 
розміщується в куті затильної і «щитової» (причілко-
вої) стін, де готували їжу і розміщували кухонний по-
суд. Це пов’язано з конструкцією печі, челюсті якої по-
вернуті до «щитової» стіни. В  лемківських хижах, як 
правило, було 2–3 постелі (ліжка). Одне з них стояло в 
куті затильної і щитової стіни. Із розповідей старожи-
лів сіл Княгиня, Стричава, Стужиця, Чорноголова, 
Верховина-Бистра, Сіль, Буківцьово, Смереково дізна-
ємося, що коли були великі сім’ї, то другу постіль ста-
вили в куті щитової і чолової стін, а третю – в куті чо-
лової і сінешньої стін. Хатні меблі чинив кожен сам 
собі із ясена, горіха, черешні, береста. З м’якого дерева 
(липи, тополі) чинили собі дерев’яні миски, ложки, ви-
довбані миски. Паралельно із саморобною постіллю, 
у 1920–30-х роках, хто жив бідно, «знав забити собі по-
дрянку» (піл). На колики клали дошки і дошками по 
боках загороджували солому. Над постіллю до повали 
прибивали яворову колиску прямокутної форми, при-
кріплену на «ланцку» (ланцюгу). Під «щитовою» сті-
ною клали на ковбиці (колоди) широку масивну лаву. 
У  1920–30-х  роках на місці лави ставили шафарню 
(це – звичайний ящик з кришкою), вона була завжди 
по довжині стола. У ящику шафарні зберігали полот-
но, одяг. В  ці ж роки до шафарні почали додавати 
спинку і побічниці, оздоблювати, в основному, розпи-
сом рослинного характеру. Перед лавою чи шафарнею 
ставили «стул», «стув» (стіл), біля стола – переносний 
великий ослін. На «щитовій» стіні над «облаками» (ві-
кнами) вішали образи. В основному, традиційні ікони 
в хатах на папері під склом – літографії початку ХХ ст.: 
«Пресвята Діва», «Ісус Христос», «Тайна вечеря», «Свя-
те сімейство», «Трійця», «Микола Угодник». У куті чо-
лової і сінешньої стін інколи ставили третю постіль, 
а  коли тут не було постелі, то в закутку біля дверей 
клали полиці для зберігання посуду. Інколи полиця 
складалася з трьох-чотирьох поличок і затягувалася 
полотном, на верхню полицю ставили свячену воду в 
баньці, біля неї вішали ложичник. Пізніше почали ро-
бити саморобні «талаші» (мисники), які ставили на 
місці полиць. Спочатку вони були подібні до полиць, 
але вже мали бокові стінки, а пізніше до них спереду 
приробляли дверцята, і вони закривалися. Освітлюва-
ли хижу дрібно наколеними трісками, які клали на 
п’єц, пізніше з’явилися каганці, які заправляли лоєм 
(жиром) або нафтою (гасом). Після Другої світової ві-
йни освітлювали хижу лампою, яку заправляли на-
фтою (гасом), зверху на скло одягали «танір». Сіни в 
напівкурних хатах не опалювали, тут завжди було по-
вно диму. Часто під стіною, де піч, на зиму ставили ве-
лику одну чи дві діжки з квашеною капустою, «лазиво» 
(драбину) на «пуд» (горище). Тримали тут і млинок 
(жорна), бо завжди треба було змолоти «тенгерицю» 
(кукурудзу). Під стіною ставили дерев’яний шафель, 
куди зливали помиї для худоби. У с. Загорб в дводіль-
ній напівкурній хижі в сінях довелося бачити (ще і в 
наш час) поставлене «лазиво на пуд» (горище), складе-
ні дрова і курей, що сиділи «на дрючку». Траплялося в 
дводільних хижах бачити в сінях вздовж затильної сті-
ни високу загороду, збиту з дошок, куди восени зсипа-
ють картоплю. У с. Загорб у сінях в одній з хиж до цьо-
го часу зберігають картоплю в «рупі» – викопаній в сі-

нях ямі, прикритій дошкою, куди спускаються по «ла-
зиві» (драбині). На горищі («на пуді») в сусіках трима-
ли жито, овес, на грядках висіли сплетені качани куку-
рудзи, вішали солене сало, м’ясо, щоб закурилося. Ко-
мора в хижі завжди була як складське приміщення для 
зберігання харчових продуктів, посуду, хатніх знарядь 
праці, вона мала двері і при потребі могла закриватися 
на замок. У селах Стричава і Княгиня в коморі у вели-
ких ладах тримали борошно, а зерно стояло в сусіках 
на горищі. Тут ставили гелетки на сир, «ресалюв» 
(шатківницю), зварку, у  якій «зваряли» (замочували) 
сорочки, діжку-«гордів» на 100–200  л на «квашню» 
(у  таких великих діжках квасили капусту на зиму). 
Розповідали, що спочатку заготовляли капусту в хижі, 
а потім діжки переставляли в комору, а в кого не було 
комори, то тримали в сінях. Великі діжі на 100–500 л – 
«гордов», «гордув», «кать» (робили їх із дуба)  – для 
квашення овочів. Діжки для випікання хліба, «зварь-
кки» (діжі для прання та відбілювання полотна) роби-
ли нижчі і менших розмірів, ніж ті, у яких квасили ка-
пусту. Із ясена, явора робили хатні меблі: «стув», 
«стул», постіль, «столець», відра різного призначення, 
полиці, колиску, «заложник»; предмети, у яких зберіга-
ли зерно, борошно. Полотно, рушники, портки, чис-
тий одяг лежали в ладі. На грядках вішали одяг, пряжу, 
повісма. До «повали» підвішували вуджене (копчене) 
м’ясо і сало, обгорнуте шматою. Одяг («шмаття») кла-
ли в коморі на грядку, у  хижі шмаття не тримали. 
У с. Смереково зафіксовано цікавий інтер’єр: у коморі 
вздовж трьох стін повішені дрючки (грядки), на яких 
висять мішки, різний одяг, виготовлений з сукна. На 
стінах висять дерев’яні полиці, на яких складено сто-
лярний інструмент, винесені з хижі горщики, «кантя», 
«тепші», «гелетки» (в них у піст складають сир), попід 
стінами стоять сусіки з борошном і зерном. В щілинах 
зрубу зберігаються закладені сокири. Лади, «сусіча» 
(сусіки) робили із сухої ялиці. Здебільшого вони були 
поділені на 2–3 зарубки (частини). В основному, мали 
рамкову конструкцію, яка з чотирьох сторін заклада-
лася дошками з рівним віком («шиндлям»). Їх клали в 
сінях, коморах, на горищі. Великі сусіки клали на гори-
ще разом з побудовою повали (стелі).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Розташовуючи хату 
із високогірного с. Стричава в експозиції «Карпати», 
у секторі «Закарпаття» НМАП України (м. Київ), ар-
хітектори дотримувалися певних ландшафтних тра-
дицій в відтворенні лемківських сіл, забудові двору. 
Хату розміщено над дорогою, під горбом, до садиби 
веде вимощений каменем «пішник»  – доріжка. Май-
данчик для побудови «довгої хижі» відповідно вирів-
няли, зробивши так, як це було в природних умовах 
села. Характерною особливістю лемківського двору 
кінця ХІХ ст. і майже до наших часів є однорядна за-
будова, це коли хата і господарські будівлі об’єднані 
в один ряд і розташовані під одним дахом. Такі хати 
називають «довга хижа», «подовжена хижа». Окремо 
від хати на подвір’ї могли збудувати ще оборіг для збе-
рігання сіна, криницю (студню), земляну піч (сушню). 
Рідше трапляється г-подібна забудова двору, де хату 
розташовують торцевим боком до вулиці, а господар-
ські будівлі ставлять перпендикулярно до хати, по-
перек всього двору. У с. Чорноголова, де присадибні 
ділянки ширші, трапляється і паралельна забудова 
двору. У такому разі господарські будівлі розташовані 
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проти житла, а  посередині простір служить за про-
їжджу частину  – двір. На бойківсько-лемківському 
пограниччі, у селах Гусний, Люта, Волосянка, доводи-
лося бачити різноманітне розташування хати і госпо-
дарських будівель: однорядне, г-подібне, безсистемно 
розкидану забудову. Традиційні для Лемківщини «до-
вгі хати» до вулиці виходять «щитовою» (причілко-
вою) стіною, мають там два вікна, а також по одному 
вікну на чоловій і затильній стінах, вхід в жиле примі-
щення – хату і комору – з сіней. Господарські будівлі. 
У пиливні обмолочували снопи, тому завжди посеред-
ині був добре утрамбований глиною тік. Тут висіли 
серпи, ціпи, коси, граблі. Після обмолоту снопів тут 
ставили січкарню, взимку закочували віз. У  стайні 
утримували худобу: коней, корів, биків, овець, тому 
тут завжди був дерев’яний поміст із жолобом посе-
редині, куди відгортали гній. Під стінами пиливні і 
щитовою стояли довгі дерев’яні ясла, у які закладали 
худобі сіно. Стайня мала подвійні двері, які зсередини 
утеплювали соломою. Під стайнею стояли сани, віз, 
борони, плуг, висіли «луйтри» (драбини) до воза, до 
сан, деталі ткацького верстата. У пивницях зберігали 
овочі. Як правило, пивниці з мурованим сипанцем і 
зрубною надземною частиною будували на пагорбах, 
узвишшях – сухих місцях. У с. Стужиця траплялося 
бачити побудовані на горбку в ряд три пивниці, які 
належали різним господарям. У дворах зустрічалися 
викопані «рупи» – круглі неглибокі ями, де зберігають 
картоплю, а  інколи  – яблука (в  урожайний рік); на 
зиму їх прикривають листям, отавою, а зверху засипа-
ють землею. Розповідали, що давніше картоплю збері-
гали, в основному, в ямах-сипанцях, які були в хижах 
під столом або в сінях. На садибі господаря Пітков’ята 
Миколи Васильовича, 1924  р.  н., у  якого придбали 
хату в НМНАП України, пивницю збудовано на па-
горбі. Над сипанцем (ямою розміром 4×2,5 м, обкла-
деною всередині каменем) надбудовано «струблені» 
букові стіни, приміщення має двосхилий дах, покри-
тий жупами. У  мурованому сипанці зберігають кар-
топлю, буряки, а  в зрубній конструкції лежить сіно, 
щоб узимку не померзла в сипанці городина. Інколи 
сипанець утеплюють обмолоченими снопами, сухим 
листям. Саж, як правило, будували окремо на садибі, 
в  стайнях свиней ніколи не тримали. Стіни виводи-
ли «в зруб» зі смерекових навпіл розколених плах, дах 
покривали колотою дошкою. У  садках просто неба 
багато господарів викопували земляну піч  – сушню, 
де ще й сьогодні сушать фрукти (яблука, груші, сли-
ви). За формою сушня подібна до букви «Т». Копають 
її у горбі. Викладають з каменю прямокутну піч, а від 
неї так само з каменю кількаметровий довгий канал 
(шию). Піч і канал грубо закидають землею. У  зем-
лі викопували неглибоку яму розміром 2×2,8  м, яку 
з’єднували із «шиєю» (довжиною до 2-х м, а шириною 
до 50 см). Стінки «шиї» обкладали камінням, а звер-
ху металевим листом чи глиною. На прямокутну яму 
клали виплетений із ліщини щит («лісу»), на нього ви-
сипали фрукти, а  зверху прикривали сошками, міш-
ковиною. На початку «шиї» розпалювали вогонь, дим 
від нього йшов по ній і просочувався через щілини 
плетеної «ліси» на поверхню. Фрукти за кілька днів 
такої термічної обробки ставали сухими, могли дов-
го зберігатися. Із великих кам’яних пласких плит ви-
кладали подвір’я, робили сходи, доріжки («путівець», 
«пішник»).

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Збережені пам’ятки 
культової архітектури, завдяки давнім традиційним 
стилям будівництва, є своєрідним літописом краю. 
Усі церкви у селах Стричава, Княгиня, Загорб, Стужи-
ця, Домашин, Ужок, Волосянка, Тихий, Гусний, Люта, 
Сухий, Смереково, Буківцьово, Чорноголова, Мирча, 
Сіль, Великий Березний побудовано на узвишшях, 
біля підніжжя гір, які вважають освяченими Богом 
місцями. Вони проглядаються з усіх сторін, де б ти не 
був. Силуети храмів гармонійно поєднуються з до-
вкіллям. Орієнтовані вівтарем на схід, а входом – на 
захід. Над входом у бабинець кожна має галерейку. 
Поряд з церквою є дзвіниці, старі цвинтарі, а  де до-
зволяє площа, то на них хоронять до цього часу. Вони 
впорядковані і доглянуті. Традиційні пам’ятки куль-
тової лемківської архітектури зосереджені в півден-
но-західній частині Великоберезнянського району 
(в  сс.  Стужиця, Домашин, Сіль, Буківцьово, Смере-
ково, Чорноголова, Стричава, Княгиня, Великий Бе-
резний). Це – двозрубні, тридільні, двоверхі споруди. 
Ширина бабинця і нави однакові. Над бабинцем, що 
має плоске перекриття, підноситься каркасна вежа-
дзвіниця, обшита ґонтом, з маківкою барокових обри-
сів, вівтар шестигранний. На бойківсько-лемківсько-
му порубіжжі в сс. Кострина і Ужок ми бачимо церкви 
перехідного типу, які поєднують традиційні риси як 
для лемківської, так і для бойківської монументальної 
архітектури. В  Покровській церкві 1645  року (с.  Ко-
стрина) і церкві Святого Михайла 1745 року (с. Ужок) 
над бабинцем традиційно для лемківського стилю 
підноситься каркасна вежа-дзвіниця, обшита ґонтом. 
Але з’являються ознаки, традиційні для бойківського 
типу: вони тридільні в плані, триверхі, центральний 
зруб завжди вищий за західний і східний. А  ближче 
до бойківського пограниччя, яке межує з Турківським 
районом Львівської обл., у селах Сухий (церква Свя-
того Івана Предтечі, 1679 р.), Гусний (церква Святого 
Миколи Чудотворця, 1655 р.), побудовано традиційні 
бойківські церкви ХVІІ ст. – тридільні в плані, тривер-
хі, з  пірамідально-ступеневим завершенням об’ємів 
бабинця, нави, вівтаря. Саме цей тип церкви в літе-
ратурі називають «бойківським», «церквами бойків-
ського типу», «бойківської школи». Цей тип церкви 
ніколи не сплутаєш з іншим, бо її можна пізнати по 
трьох верхах, поставлених по осі «захід – схід» з цілим 
каскадом заломів, які домінують над усім. У них захід-
ний верх майже однаковий за висотою із вівтарним, 
а центральний завжди вищий. У церквах ХVIII ст. ще 
досі збереглася підлога, викладена великими пласки-
ми кам’яними плитами; інколи ними обкладали церк-
ву зовні, робили до неї сходи.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ У  багатьох 
селах зустрічаємо такі господарсько-технічні спору-
ди: кузня, водяні млини, сукновальні, валила. Будівлі 
на ступи (фалюші) ставили в давнину майже біля 
кожного сільського млина.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні уяв-
лення. В основі народних лемківських будівельних об-
рядів і звичаїв лежать давні знання та світоглядні уяв-
лення, які передавалися з покоління в покоління, 
пов’язані з заготівлею деревини на будівництво, із «за-
селенням хижі» (початком будівництва хати), стру-
бленням стін (виведенням зрубу), покриттям даху (за-
кінченням будівництва) та входинами в хижу. Треба 
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наголосити на одній особливості обстежених сіл: вели-
кі масиви лісів тут завжди були державні, панські, 
і  лише багаті селяни мали свої невеликі ділянки лісу. 
Тому самовільно заготовляти в лісі деревину на будів-
ництво селянин не ходив. Спочатку він ішов у лісни-
цтво, домовлявся з владою, сплачував потрібну суму, 
і  лісник вказував йому, на якій ділянці можна брати 
дерево. Не кожне придатне дерево листяних порід ви-
користовували для побудови хати або господарських 
будівель. Ніколи не будували з фруктових дерев – че-
решні, сливи, груші, тому що це «плодоносні, родючі 
дерева», хоча й листяні. Але залюбки – з берези, ясена, 
вільхи, тополі. Враховували міцність дерева, і  якщо 
можна було вибрати, то рідше будували з бука  – він 
важкий, а явір швидко псується і «м’який стає». Ніколи 
не брали на будову дерево, у яке влучила «перелетиця» 
(блискавка) і яке обгоріло; на місці, де колись були по-
ховання; дерево, яке похилилося на інше; посохле, ви-
вернуте вітром («виверг», «вивертом»), бо вірили, що й 
життя у господаря буде вивернуте. Подібні обмеження 
накладали і на вибір каменю під фундамент хати. Лем-
ки ніколи не брали камінь з роздоріжжя, вважали його 
непридатним, бо «люди спотикаут об нього і кленут». 
Особливу увагу приділяли часу заготівлі деревини. 
«Заготовляли дерево на хижу, коли місяць ріс, входив в 
силу, то вірили, що таким сильним і зрубане дерево має 
бути, лем довготривким, а коли дерево починали руба-
ти на старий місяць, то те дерево швидко згнивало. Ін-
коли дереву, котре вибирали під будову, літом обтина-
ли вершок, і воно могло «рук» [рік] стояти. «Кіть верш-
ка на нім не є, то воно швидко, за місяць усхне». З опи-
тувань довідуємося, що дерево ніколи не рубали, коли 
воно має соки, починали заготовляти його пізньої осе-
ні, взимку – «в цей час сік із дерева пішов в землю, таке 
дерево легке, сильне і не гниє. То так завжди наші старі 
робили, і  ми теперка так робимо». В  селі Смереково 
вперше зафіксовано дуже цікаве спостереження: «Є в 
році такі три дні кожного місяця, які називають «по-
рожні дні» – це коли [повний] місяць міняється, його 
три дні зовсім не видко перед молодиком. У  ці дні, 
якщо зрубати дерево, то до трьох місяців навіть корін-
ня згниє у землі. У такі дні не можна заготовляти дере-
во на будову. В такі дні рубали пасіки, коли хто хотів 
розробити землю під город – це були найкращі дні для 
цього. Зрубане дерево в цей час швидко пропадає і не 
залишає пнів. Навіть коли в ці дні на собі тіло врубаєш, 
уріжеш, то рана довго заживає, гноїться». У  цьому ж 
селі найкращим часом для початку роботи вважали 
п’ятницю «нового» місяця. За уявленнями місцевих 
лемків, таких п’ятниць у році є лише три, і  зрубане 
впродовж них дерево «не їсть червак», воно ніколи не 
гниє. Вибір місця для житла. Великого значення нада-
вали вибору місця під хижу, «будь-де не заселяли хижі». 
Місце під хату вибирали за багатьма прикметами. 
У с. Стричава на рогах (кутах) хати, де вона має стояти, 
закладали чотири палиці, «до кожної прив’язували по 
кусню хлібчика. Якщо до рання хліб зникав, то палиці 
треба було посувати на нове місце, бо те місце негоже – 
там пропало. Вірили в те, що і в хаті буде пропадати, 
убивати». А ще вірили в те, що це місце вже зайняте не-
видимими духами, хтось уже на ньому господарює, 
тому треба було його віддати, а собі шукати інше. «Ні-
коли не закладали струб на камені, бо тяжке життя 
буде». Любили будувати хижі на дідівщині, вірили, що 
духи старовини вбережуть господарів від різних бід, ві-

рили в те, що душі рідних, які відійшли в кращі світи, 
ніколи не принесуть новому господареві біди, тому що 
за них живі моляться і часто поминають їхні душі. Ні-
коли не закладали хижу на межі, на тому місці, де була 
пожежа або де сім’я була «потручена» (була біда в роди-
ні). У  с.  Стричава сприятливим вважали те місце, де 
лягла на відпочинок худоба або де живуть чорні мура-
хи. Закладини. Враховували не тільки місце під забудо-
ву, а й час, коли найкраще починати будівництво. «За-
селяли хижу, споди на новий місяць, на повний місяць, 
але в жодному разі не тоді, коли місяць іде на спад». Ві-
рили, що коли починають роботу в масні дні (вівторок, 
четвер), коли люди їдять м’ясо, молоко, то так і госпо-
дар буде жити ситно, у  достатку, і  все в господарстві 
вестиметься. Не починали будувати в піст, у пісні дні 
тижня (понеділок, середу, п’ятницю), «по обіді». Запро-
шували потрібних людей і починали будівництво з 
того, що вибрані чотири великі камені, які не тягнуть 
на себе воду, клали по чотирьох кутах хижі і на них 
«зав’язували споди». Коли закладали споди, то на кож-
ному кутовому замку вирубували хрести і туди клали 
копійки, свячену «дуру» (кусочок освяченої паски), по-
свячене зерно жита, а пізніше пшениці. В селі Буківцьо-
во, коли «заселяли споди», то теж клали по чотирьох 
кутах гроші, освячене зерно, але ще додавали й час-
ник, – усе це окроплювали свяченою водою і говорили 
при тім: «Жеби їх так не імало нич, як часника ся імит, 
аби люди в хижі здорові були, як часнок». Як правило, 
перші дубові споди «старалися закласти до сходу сон-
ця, щоб жильці мали таку ж радість, яку мають люди 
від сонця на землі». У с. Стричава, коли закладали спо-
ди, членам сім’ї треба було сісти на кожен ріг підвалин 
і слухати: коли чули голос худоби  – то добрий знак, 
коли голос собак, птахів, жаби – недобрий знак. Для бу-
дівництва своєї хижі господар ретельно відбирав лю-
дей. Тих, хто займався в селі ворожбою, ніколи не кли-
кали. Будувала, в  основному, близька родина, куми, 
сусіди. Намагалися будувати спокійно, без сварок. 
«Старший майстер коли зачинав закладати споди, то 
четверо будівельників сідали по вуглах хати, вклякали, 
молилися і слухали, який знак, яке знамення для щастя 
призначення хати з’являться хоч здалека. Потім він 
уставав, брав свою сокиру, рубав підвалину і слухав, що 
почує у цей момент: десь піє когут, котюга гавкає, худо-
бина реве. Слухають, що чути, а тоді різко кладут і за-
микают підвалину». Якщо чути лагідні голоси, тихе ір-
жання коней, «зариче» худоба або повіє ніжний і тихий 
вітерець – це обіцяє щастя і благословення. Але недо-
бре, як долітають неприємні голоси і звуки: свист вітру, 
громи, крики, гавкіт пса. Тоді ґазда просить старшого 
майстра чи віщуна, щоб він відвернув намагання злих 
сил: «аби йшли собі за моря, бавилися на золотих піс-
ках, колачі їли і вино пили, билиці-небилиці правили, 
але волі небес не перечили і перед нею, не перед люд-
ським бажанням, поступилися. Старший майстер знав 
всьо, хороших майстрів було небагато. Замкнут і у цей 
день лем нич’ не роблят. Старалися до обіду все зроби-
ти, а  починали раненько і обов’язково у чоловічі дні: 
у вівторок, четвер, суботу, йо! У переступний [високос-
ний] рік закладати будову не можна». У день закладин, 
особливо по обіді, після того, як поставлять підвалини, 
більше вже ніхто не працює, починається святкування 
з музикою і танцями на честь заснування нової хати. 
Біля ватри, що горить на місці будівництва, ставлять 
стіл. Одні собі говорять, частуються при столі, інші 
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танцюють, підспівують. Зведення стін. Коли закінчу-
ють виводити стіни, ще й досі кладуть на східний кут 
«заставу» (на східний кут – бо зі сходу сонце сходить). 
У с. Смереково роблять «заставу» з двометрової гілки 
берези, квітів, хустя (хусток). Наступного дня «заста-
ву» прибирають зі стіни і продовжують будувати по-
валу (стелю) і виводити дах. «Кіть влітку, то заставу 
роблять з польових квітів, а кіть восени – то з паперо-
вих квітів». Господарі всіх у цей час пригощали. Зведен-
ня даху. Ще раз «заставу» кладуть, коли закінчують по-
кривати дах (цього разу беруть гілку з дуба і прикрі-
плюють на гребінь даху). У  с.  Смереково будівельну 
«квітку» називають «форугов». Вона зроблена з квітів, 
стрічок-«пангликів», дубових і березових гілок. Після її 
встановлення господарі дякували майстрам: «їх гости-
ли, бувало, прямо на даху по добрій чарчині». А буді-
вельники бажали господарю щастя, здоров’я, «щоб до-
бре газдівство велося і роду лем файно жилося».

с. Буківцьово
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2006 р. у с. Буківцьово  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Бондар Олени Василівни, 1920 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Було це у ті часи, коли наймоднішим взуттям 
у горах вважалися бочкори. Пізньої осені один мис-
ливець вирішив вполювати ведмедя. Дуже потрібним 
було під зиму тепле хутро бурого, а з м’яса виготовляли 
смачну ковбасу. Вибрався він на гору Соколець і поба-
чив на маленькій галявині дику грушу. Під нею сприт-
но трусили дички два ведмеді. Мисливець спочатку пе-
ревірив лук, стріли, натягнув тятиву і почав прикрада-
тися до груші. Але коли був уже зовсім близько, ведмеді 
зникли, як видіння. Проте мисливець не засумнівався 
у їх існуванні. Добре запам’ятавши місцину, пішов далі. 
Через кілька днів він знову завітав до дички. Бурі ве-
летні ласували собі плодами, але наблизитися до них 
на потрібну відстань знову не вдалося. Так само відбу-
лося все і втретє. Мисливець поставив собі за мету не 
повертатися вчетверте додому без здобичі. Здавалося, 
ось-ось полювання розпочнеться, як ведмеді зникали і 
бурмотіли щось на своїй мові зовсім в іншому урочищі. 
Забувши про втому, блукав він вершинами. Нарешті 
побачив неподалік ведмежий барліг. Старий кремез-
ний бук ховав її від людського ока. Ведмеді саме ласу-
вали медом, вочевидь, і не здогадуючись про небезпеку. 
Уже лук напоготові, уже стріла має летіти до здобичі, 
як хтось схопив мисливця за плечі і струсонув з усієї 
сили. Він мало не зомлів зі страху, але оглянувся. Поруч 
стояв великий ведмідь, що промовив людською мовою: 
«Не роби дурниць, не лакомся надто на нашу шкіру і 
м’ясо. Маєш нагоду здобути куди цінніший скарб. Спо-
чатку дамо тобі добрячого меду, а завтра перед заходом 
сонця навчимо наших чар, поділимося своєю мудріс-
тю». І без того переляканий мисливець одразу пристав 
на пропозицію. Другого дня він навчився готувати всі 
медові напої. Скоро поширилася чутка про дивацтва 
мисливця. Він більше не полював на бурих, а заробляв 
на прожиття медовим напоєм. Ще загадковішим став 
для навколишніх, коли переконалися у його ворожбит-
ських здібностях. Майже ніхто з його гостей не міг від-
так вполювати ведмедя. Та про його зв’язок з бурими 
здогадувалися всі. Мисливець одружився, збудував 

нову хату біля потічка, що протікає аж з тієї гори, де 
зустрівся з тими загадковими ведмедями. Невдовзі по-
селилися тут новосели, і заснувалося село. А що оточу-
вали його з усіх боків букові ліси, то й назвали село Бу-
ківцеве. Наступним поколінням передавалася і звичка 
мисливця щось бурмотіти собі під ніс. Тому неспроста 
з буківчанами жартують, що вони бурмочуть, як ведме-
ді. Давні прізвища: Павлусько, Лупічувсько. Топоніми. 
Село складається з Нижнього і Верхнього Буківцьова, 
між якими 2  км. Гори: Куйлиця, Перунка, Кам’янець, 
Матейка, Гриць-Олекси Чертеж, Діл (вона розділяє 
два села  – Смереково та Вільшанку). На Куйлиці з 
1996-го  року існує Національний природний парк. 
Полонини: Руна, Лютянська. Урочища: Солені Млаки, 
Нижній Ведмежий, Гребний, Велика Долина, Вербини, 
Довга, Церквище, Нива.

с. Верховина-Бистра
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2008 р. у с. Верховина-Бистра  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Шаранича Олексія Васильовича 
та Кулинич М. І., 1914 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Назва села Верховина Бистра походить від 
назви річки Бистрої. Колись давно село стояло на уро-
чищі Мошків потік, але після епідемії холери люди, 
які залишилися живими, переселилися в долину річки 
Бистрої, де їхні нащадки живуть і понині. Поширені 
прізвища: Чума, Шоляк, Варгулич, Халахан, Кофель, 
Федич. Прізвиська: Чупенки, Пудели, Міхавки, Касу-
ничі, Груняни, Петрочаї, Ласківчинині, Васильцові. 
Топоніми. Частини села: Нижній Кінець, Середина, 
Вишній Кінець. Вулиці: Прогінь, Броди, Потік. Кут-
ки: Плоскінь, Дільниці, Зворець, Звірці, Пригорда, 
Широкий Горб. Горби: Клива, Чоловічок, Сакви. Зем-
лі: Богаїв, Верлови Передні, Верлови Задні, Пасіки, 
Жолобинка, Ямще, Враниці, Шийка, Млаковатець, 
Облащик, Старого Пасіка, Скальом, Кіснички, Стаї, 
Фатькова, Млака, Волошинова Млака, Солянчине, 
Кошарище, Горбки, Долинки, Линдів, Широкий Горб, 
За Гнилов, Явірник, Дів, Щиців, Під Лісом. Поля: Ска-
ла, Полянка, Джярки Передні, Джярки Задні, Ровін-
ця, Ровінь, Готрова Яма, Долини, Розпуття, Закичара, 
Ясинники, Кофільова Долинка, Федорнакова Долин-
ка, Дуранчина Клива, Млачки, Завершки, Надгорбок, 
Жолобинка, Клива, Ребро, Чертежик, Молодишків 
Передній, Молодишків Задній, Поляна, Лисий Потік, 
Жолобок, Підплішка, Шия, Підстіг, Кути, Мельницька 
Сивка, Варгуловича Сивка, Кісниця, Василькова Пасі-
ка, Межибердички, Черенина, Млаки, Храповой, Че-
риня. Річка: Бистра. Потоки: Мошків, Попів, Лиснів, 
Кам’янка, Гировиць, Бродок, Лубнянський. Лівими 
притоками Бистрянської річки є потоки з-під Бескіда, 
Застіг, Куликів Кут, Лисий, Кам’янка, Гирявиць, Зва-
риць, з-під Чоловічка. Праві її притоки – з-під Пожар-
ниць, Гнила, Вапняний. У селі є 37 викопаних криниць 
і 45 колодязів. Вершини: Вежа, Погарь, Розсипанець, 
Клива, Плішка, Чоловічок, Бескид. Полонини: Полян-
ки, Чоли, Горб, Стиніще, Солище, Сиговка, Шоляків 
Жоліб, Кошарка, Припний, Фидичів Жолобок, Палків 
Жолобок, Клебаня, Розточини, Кушкова Полянка, Ха-
лаханів Жолобок, Кошарище, Сідлоша, Розсипанець, 
Бездишьові Полянки, Бескиди.
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ЖИТЛО Стіни. До 40-х років ХХ ст. усю обробку дереви-
ни для стін виконували вручну. Основними знаряддя-
ми праці були сокири і пили. Сокири називалися «ма-
нарин» і «планкач». Манарин мав вузьке і товсте лезо, 
ним дерева рубали. Планкач мав широке і тонке лезо, 
ним дерево тесали. Для спуску дерева із верхів викорис-
товували для підважування стовбура «цапіну» – вона 
мала загнутий досередини гострий гак. Заготовляти 
деревину розпочинали восени і до пізньої весни: руба-
ли стовбури дерев, обтинали та сікли гілля, обчищали 
деревину від кори, стягали з верхів. Зрубаний ліс зали-
шали на певний час для просихання, а потім поверта-
лися на цю ділянку знову, щоб закінчити очисні робо-
ти, розрізати стовбури за певними розмірами, стягти 
дерево вниз, ближче до доріг, звідки його перевозили 
гужовим транспортом або сплавляли рікою. Це була 
виснажлива робота («іноді по пояс у снігові, нічліги в 
холодних закурених колибах»), відображена в пісенній 
творчості: «Ой у зимі у бутині, в літі – за водою, / А на 
осінь – ґаздувати, рибко, із тобою». Інтер’єр. «П’єц під-
мащували щосуботи, щоб чорним не був. Кожна жона 
мала «митку» – старий горщик, і в ньому була глина для 
підмащування. На п’єцу нич не було, лем ряндя, де спа-
ли діти. А горщики не стояли, лем в п’єцу горці стояли з 
вареною їжею, спряженим молоком. На п’єцу челядни-
ки спали. Образів було по два штуки в хижі на дошці». 
Система опалення. «П’єц був курний, вшитко по хижі 
курило, дим виходив у вікно».

с. Волосянка
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2009 р. у с. Волосянка 
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Цап Наталії Іванівни

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. У цьому селі колись давно проживала незви-
чайно вродлива дівчина. Обличчям біла, як сніг, очі 
сяяли блиском, як зорі у зимову ніч. Вміла і голосом 
своїм заворожити кожного, хто пускався з нею у бе-
сіду. Бувало, не одному парубкові ставало після спіл-
кування з нею наче не по собі. Баби казали, що вона 
чарівниця. Але головною принадою дівчини було роз-
кішне золотаве волосся. Як заплете його у дві коси, то 
не можна відірвати погляду. Чутки про незвичайну її 
вроду розлетілися по всій Верховині, і скоро почали 
наїжджати парубки свататися. Одні просили її руки, 
а  інші прагнули взяти на згадку хоча б одну волоси-
ну. Та нікому не вдавалося схилити серце прекрас-
ної дівчини, бо вона була закохана у бідного хлопця, 
який подався на заробітки, аби сміти просити її руки. 
Кілька років не було від парубка ніякої звістки, а по-
тім передали, що він помер на чужині. Золотоволоса 
красуня постригла свої розкішні коси і кинула їх у 
річку. Через якийсь час померла від журби і розпачу. 
За навдивовижу гарне волосся її уже встигли охрести-
ти Волосянкою, а після смерті в її честь назвали село. 
Ця назва усім сподобалася, адже ще довго серед лю-
дей жила пам’ять про дівчину і її розкішне волосся. 
А  ще  – про її вірність обранцеві. Топоніми. Вулиці: 
Щербин, Кониць, Пострішане, Ровінь. Річка: Уж. Гори: 
Бескид, Кичера, Магура, Гребінь, Рішканя, Берце, Кут, 
Погарі, Вежа, Калинів. Перевал: Ужоцький. Поля: Діл, 
Кічерка, Глибокий, Шаково, Багинці, Магура, Кічерки, 
Млачки, Передоли, Луги, Папороть, Ополонок, Під-

ополонок, Поляна, Шепівка, Васковят, Тивчат, Долин-
ки, Черіння, Лаз, Яма, Закічерки. Потоки: Цапівський, 
Щерб’янський, Пострішанський, Ревтів, Зубівський, 
Глибокий, Вапельний, Каміння, Чорний.

с. Гусний
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2009 р. у с. Гусний  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Косич М. В., 1919 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Заготівля деревини на хижу, реалії 
проживання лісорубів у колибі відображені у пісен-
ному фольклорі:]

...Та на тиждень сьи збираєм смереки рубати,
Страва пісна, праця тяжка, ночуєм без хати.
Ой, у лісі, горі зрубом колибка маленька,
На двох сохах пару жердок, верх лубом накрита.
Та в колибці чітиною [хвоєю] й моружок стелений,
Під головою торба з муков, боклаг дерев’яний...

с. Домашин
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2006 р. у с. Домашин 
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Чикут Марії Юріївни, 1939 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Кутки: Нижній Конець, Центр, Штаційон, Пудша-
хово, Берег, Третій кілометр, Нижній Горб, Вишній 
Горб, Помпур, Млин. Ліси, урочища: Обуч, Яблунів, 
Янув, Ковачова, Раковець, Медведьова, Вовкова Доли-
на, Новосільський Ліс, Пуд рогом, Кичурка, Товстій, 
Балажови, Ровіні, Щовби, Зарви, Дверник, Луки, Ізів, 
Котилниці, Ліщини, Середній, Межи води, Кошар-
ки, Ференцу, Сорокатка, Ярочки, Заричувське, Гатар, 
Пуд лиса, Кам’яниця, Березинки, Ниви, Гора, Копа-
нини, Гринчакув, Дорошув, Копікув, Кружки, Кичера, 
Кирть, Лютянка. Потоки: Лисий потук, Двірницький 
потук. Студнички (криниці): Раковецький студник, 
Кадуб, Фораш, під Шаховим, на Товстому, на Вовко-
вой Долинці, на Кичері, Сухий Заєць, на Щовбах, Гус-
цьовий студник.

с. Забрідь
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2006 р. у с. Забрідь  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Генюти Василя Васильовича

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Назва с. Забрідь походить від словосполучен-
ня «за бродом» (місце на річці, через яке можна брес-
ти чи перебрести); його заселяли українці-русини, що 
тікали зі своїх земель від татар. У 1756 році село спіт-
кало нещастя. Навесні з берегів вийшли обидві ріки і 
затопили його. Вода забрала селянські хати, земельні 
угіддя, худобу, птицю. Ті, що залишилися в живих, 
перейшли на лівий берег річки Уж і оселилися на те-
риторії сучасного селища Великий Березний та його 
присілку Дупки. В  новозаснованому селі Забрідь у 
цей час жило всього 10 сімей. Переселенці з інших сіл 
дісталися сюди пізніше. Частина села, розташована 
на лівому березі, називається Забродь, а  на правому 
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березі – Кривуля. Поширені прізвища: Добей, Канюк, 
Кушнір, Цуга. Топоніми. Вулиці в селі дістали назви в 
70-х роках ХХ ст.: Миру, Забрідська, Горького, Затвар-
ницького, Терешкової, Чехова, Лесі Українки, Суворо-
ва. Річки: Уж, Уличанка (притока Ужа). Гори: Явірник, 
Княгиниця, Настас, височина Горбок. Землі: Берези-
ни, Батово, Бобовище, Банище, Гайдарово, Гурка, Гой-
зано, Дубова, Ділок, Дубровка, Довга Лука, Запади-
ще, Залаззя, Забродом, Заполяна, Зарубок, Заплішка, 
Вершки, Вівсянка, Романово, Стулище, Скалка, Сіго-
ти, Сухий Потік, Садинець, Став, Соровчакова Лука, 
Когутові, Кичера, Копанини, Кошари, Крупова Лука, 
Калинова Лука, Маньово, Межипотоки, Межискіпці, 
Надлаз, Пасіки, Передолець, Товстий, Туганово, Тер-
мачово, Тирсат полянка, Шелемонка, Яфиникувата.

с. Загорб
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2000 р. у с. Загорб  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Близнеця Августина Васильовича, 1937 р. н.,  

краєзнавця із смт Великий Березний

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді 
та легенди. У назві села Загорб зафіксовано історію 
краю. Коли турки наступали на село, то люди похова-
лися за горб, за гору і завдяки цьому лишилися живі. 
Топоніми. Кутки: Чертіж, Токарський, Стара Церков, 
Ростічний, Жолобище, Пісковатища. Гори: Черемха 
(1303 м висотою), Равка, Віщанський Верх.

с. Кострина
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2009 р. у с. Кострина  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Мастяк Оксани Іванівни

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Поширені 
прізвища: Грунянський, Сегеда, Ганько, Баран, На-
стич, Галаш, Рябак. Топоніми. Частини села (обшар-
ки): Кочаново, Сигут, Грун, Млин, Назаданьков, Мла-
ка. Ліси: Черемшини, Болотина, Скалка, Жовтий Вер-
шок, Коров’янський, Іванчівський. Іванчівський ліс 
має назву від назви потоку, навколо якого він росте. 
Потоки: Хижний, Іванчівський, Німецький, Розтоць-
кий. У кожному дворі є криниці або проведено воду 
від лісових джерел. На околиці села є три мінеральні 
джерела  – Солотвинка, Берестинкуваті, Під скалою. 
Гори, які видно із села: Явірник, Голаня, Остра, Вежа. 

с. Люта
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2009 р. у с. Люта  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Перебзяк Марії Василівни, 1927 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ На гербі 
с. Люта зображено косу, сокиру і дворучну пилу. Тоб-
то ті знаряддя праці, котрі допомагали і першим, і на-
ступним поселенцям та їх нащадкам вижити серед 
гір і полонин. Знайшов на сільській печатці і описав 
герб 2009 року І. Циганин із с. Тихий у статті «Давній 
герб Лютої». Топоніми. Частини села: Границя (колись 
тут проходив кордон України з Угорщиною), Кривуля 

(різкий поворот дороги в бік села Кострино), Загли-
боке (протікає потік Заглибокий), Лошаки (проживає 
рід із прізвищем Лошаки), Поляна (довкола села чисті 
поля без лісу). Полонини: Гостра, Лютянська Голиця, 
Рівна. Поля: Фалелів (від угорського «фалью» – поле), 
Верпешці (верхівка горба Пессьїй), Іванчат Горб (гос-
подарем поля був Іван), Ігуменів Горб (тут проживав 
рід Ігумени). Ліси: Круглий (територія лісу має форму 
круга), Мохнатий (походить від слова «мох»), Буковий 
(переважно росте бук), Камінна криниця (тут знахо-
диться криниця, видовбана в камені). Скелі, ущелини: 
Сікова скала (неподалік проживала сім’я Сіків), Жо-
ванський Жоліб (тут переховувалися жовани). У селі 
протікає річка Лютянка, яка бере початок в Лютках. 
Гора: Остра (має гостру вершину).

с. Малий Березний
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2005 р. у с. Малий Березний  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. 

 від Цуги Василя Андрійовича

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді 
та легенди. У тому кінці села, де р. Ублянка впадає у 
р. Уж, появилося окреме поселення. Воно відокремило-
ся від Великого Березного через повінь, яка розділила 
долину навпіл. І щоб потрапити до Малого Березного 
(так назвали меншу частину розділеного поселення), 
треба було переходити брід у місці неподалік монас-
тиря. Моста звести не встигли, але переходили річку 
легко і досить сміливо. Малий Березний так називаєть-
ся тому, що ця місцина була заліснена березами, ще й 
досі вони ростуть на околиці села. Поширені прізвища: 
Козаки, Цибіки, Шіпоші, Торбичі, Цапуличі, Ігнатки, 
Ганичі, Цьоми, Карлики. Прізвиська: Свічкарі, Мелни-
ки, Моціки. Топоніми. Частини села: Вишній Кінець, 
Нижній Кінець, Лісковець, Рівня, Вулиця, Колонія. 
Вулиці: Грацька, Швабська, Рівня, Центральна, Шев-
ченка (давні назви). Поля, землі, урочища, орні угіддя: 
Хуторні, Малички, Довгі, Заводов, Дешево, Желярські, 
Пудпальцьово, Мочар, Ерташі, Пудсередни, Замчиня, 
Залавков, Кузьмово, Баси, Млаки, Кривулі, Тиньово, 
Копанини, Гостинець. Урочища, сінокісні угіддя (луки): 
Крушена, Волошчин, Полянки, Заступ’я, Карповой, 
Когутиковой, Середнянські, Синят-вершок, Березини, 
Гори, Облащик, Ділок, Мочарки, Туришиной, Закути-
на, Пуддолинка. Ліси (розташовані по горах): Сивчув, 
Косматець, Колишув, Кобалюв, Сургова, Данкув вихрь, 
Кичарь, Ділок. Річки: Уж, Ублянка. Потоки: Келешув-
ський потук, Глибокий потук, Вострогань, Середнян-
ський потук, Завосинський потук, Іванкувський потук, 
Будзанув потук. Млини: у селі до 1947-го року було два 
млини – водяний і паровий.

с. Мирча
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2005 р. у с. Мирча  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. 

 від Попадич Олени Федорівни

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Кажуть, що у давнину, коли в горах росло ще 
каміння, до цього села занесло з тополі насіння. На 
мальовничій долині виросли високі стрункі дерева. 
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Коли тополі почали старіти потроху, у селі поселились 
гомінкі, працьовиті волохи. Особливо охоче вони на-
відувалися до корчмарки Тирчі (це ім’я корчмарки), 
яка гендлювала вином, горілкою та іншими товарами. 
Тирча була веселої вдачі, але дуже скупа. Аби не про-
дешевити, усе старанно перевіряла міркою. А горілку 
і вино шинкарка міряла маленькою міркою (миркою). 
От, в селі й говорили, що йдуть «до Тирчі на мирча». 
Усім припало до душі слово «мирча», що невдовзі про-
сто казали: «Йду на мирча». Так і прижилася назва 
для цілого населеного пункту. Відтоді живуть у Мир-
чі верховинці і у присілку мирно співіснують з ними 
волохи. Село має добру репутацію, про що засвід-
чують приказки: «Коли хочеш в Мирча дуже, то йди 
прямо біля Ужа». А корчма і нині стоїть при дорозі. 
Село Мирча спочатку було там, де зараз поле «Сичув 
Сад». Ще й досі можна побачити плити, які залиши-
лися від старої церкви. 250–300 років тому люди в селі 
вимерли від холери, і  його почали називати Мерша, 
від чого пізніше утворилася назва Мирча. Назви села 
в різні часи: угорська – Мирче, чеська – Мірча, після 
1947-го року – Мирча. Поширені прізвища: Глуханич, 
Пекар, Балаж, Макари, Пиди, Заєць, Гонди. Прізвись-
ка: Мелан, Мегела, Стефко, Бюргер, Вайданич. Топо-
німи. Кутки: Нижній Кониць, Вишній Кониць, Гон-
дуська вулиця, Гаврилуська вулиця, Центральна. Ліси, 
урочища: Завода Даньова, Діл, Гожово, Синядвершок, 
Кутик, Камінець, Ігнатовой, Осінка, Високий Щоб, 
Куртий Щоб, Середнянське, Пудігрище, Тонюв Ліс, 
Долінка, Горбки, Гора, Іваницьова Пасіка, Бабинок, 
Кониковой, Сімковой, Відділок, Сигдельчик, Поля, 
землі: Завода, Пудгорби, Межиріки, Мочар, Пудділ, 
Пужі, Волосяник, Дубищево, Кривий, Зачоколавське, 
Заштрека, Остроганя, Мерецький, Житіще, Нижній, 
Кам’яниця, Безоднище, Гожово, Кутик, Сургова, Пан-
ське Поле, Кінь, Котовой, Вудділок, Вакулова Лука, 
Вулишни, Березини, Рачкова Долина, Урочище, Коло-
мура, Додатки, Реформа, Калинище, Місьовой, Янкув 
Кут, Сичув Сад, Горікунці, Вершкі, Лазок, Балажур-
ська Загорода, Глуханичова Загорода, Мостицький. 
Річка: Уж. Потоки: Верецький, Кривий, Мостицький, 
Гожово, Кам’яницький. Джерела: Даньова, Кутик. Бо-
лота: Бездонище, під Тоньовим Лісом. Студенички 
(криниці): Гаврилуська, Шомова. Гори: Діл, Завода, 
Остроганя (вершина). Млини: Нижній, Вишній.

с. Розтоцька Пастіль
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2005 р. у с. Розтоцька Пастіль  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. 

 від Юрцеги Петра Васильовича, 1919 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Кажуть, що на Верховині побутував звичай 
одружуватися в інше село. Чи не тому прислів’я ра-
дило: «Не бери жону у сусіда, бо лишишся без обі-
ду». Сприяло цьому й бажання чоловіків мати верх 
у власній хаті. Звісно, жінка мусить бути терплячою 
і покірною. А як вона буде покірною, коли після най-
меншої сварки біжить додому, до матері? Була й інша 
причина. Адже у маленькому селі важко знайти собі 
пару, що не виявилася б бодай далекою родичкою. 
А родичам у давнину побиратися суворо забороняло-
ся. Отож, чи так, чи так, а  сваритися краще у чужо-
му селі. Саме такими мотивами і керувався Василь, 

коли привів до обійстя прегарну молодицю з Чорно-
голови. А дівчина погодилася піти на чуже село ще й 
тому, що надто любила квасну воду. А смачнішої, ніж 
у Розтоцькій Пастелі, води не знайти. Жило подруж-
жя у злагоді, лише інколи ревнував Василь дружину 
до сільських бабіїв. Поширені прізвища: Гулей, Юр-
цега, Джупіна, Сенчик, Попович. Топоніми. Частини 
села: Верхній Кінець (звідки витікає потік), Нижній 
Кінець (униз за течією ), Долинка (середина села, що 
міститься в долинці), Груник (вулиця, що повертає 
на берег (грун)), Загорбок (декілька хиж розмістило-
ся за горбом, звідси й назва). Вулиця одна (тягнеться 
вздовж села). Потік складається з двох частин і тече 
паралельно до вулиці. Поля, землі: Розтучний (поле 
розташоване від села Розтока Пастіль), Середній (се-
редина між полями Бегендят Пастіль, Руська Мочара 
і Розтока Пастелі), Полянка (між гущавинами були 
полянки), під Острою і за Острою (від назви гори 
Остра), Ліщини (назва походить від кущів ліщини), 
Погарець (колись розчищали ліс під поле і спалюва-
ли деревину), Сливчин (росло багато сливових дерев), 
Голубинна (зліталося багато голубів до соленої води), 
Лаз, Лазок, Гороховище, Береги, Довго Дільниці, Хиж-
ки, Селище, Луки. Назви лісів походять від назв полів: 
під Полянков, за Яловим, Савчин Ліс (виняток, поля 
такого немає), Круглий Ліс (має заокруглену форму). 
Найбільші площі під лісом – під горою Явірник. Боло-
та: Мочила (у них мочили коноплі), Бездна (найглиб-
ше болото; колись у нього кинули церковний дзвін, 
якого не змогли витягнути). Вище середини села при 
дорозі було джерело з мінеральною водою. Унаслідок 
реконструкції дороги вода пропала. Водяний млин 
був на початку села, згодом перенесли за течією вниз 
за 2 км від села. Назва тих місць залишилася і до сьо-
годні – Млин, Старий Млин.

с. Сіль
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2006 р. у с. Сіль  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Тур Марії, 1920 р. н.,  
Тура Івана Івановича, 1905 р. н., 

 та Палка Миколи Миколайовича

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді 
та легенди. Там, де зараз розмістилося село Сіль, 
у ХVІІІ ст. жителі с. Стричава випасали великі отари 
овець. Їх інколи знаходили біля соляних каменів, які 
вони лизали. Назва села походить від наявності на 
території села покладів солі. Поширені прізвища: Бо-
брик, Цифра, Брашко, Тур, Ціпар. Топоніми. Частини 
села: Нижній Кінець, Прогун, Вишній Кінець, Камінь, 
Завода, Берег. Поля, землі: Рівень, Ровінь, Сіготина, По-
тиче, Кут, Підберег, Підросул (від сіль, ропи соляної). 
Гори: у південній частині села височить гора Явірник 
з вершиною Попуський Руг, у західній частині – гори 
Дубова та Княгиниця, з  півночі  – простяглася гора 
Голиці, вкрита грабом та березою. Річка: Уж. Потоки: 
Княгинянський, Прогунський, Галичанський (впада-
ють в Уж). У селі є 53 колодязі, вимурувані з каменю, 
і 11 мінеральних джерел. До 1950-го року був млин.

ЖИТЛО Підвалини. «Заселяли» хижу (закладали ду-
бовії «споди») на повний місяць. Вибирали чотири 
великі камені, які не тягнуть на себе воду, і  на них 
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зв’язували «споди». Це був камінь не «глиняник», 
а  тут кажуть «жилізний» камінь. Стіни. Старалися 
брати ялицю, дуб, ясен, а явора не брали, він швидко 
псується і м’який стає. Не брали для будівництва хиж 
сухе дерво; ті дерева, які плодоносять: з того місця, де 
поховання колись були. У селі часто траплялося бачи-
ти під хижами пивниці 2×2 м або 2×3 м. Вони роби-
лися під щитовою стіною. Всередині вони вимощені 
каменем, і ніколи «не обмащювались» всередині. Коли 
в пивниці прибувала весною вода, то робили настил із 
дошок – «дилля клали і тогди на нього зсипали карто-
плю». Інтер’єр. У 1920–30-х роках побічниці шафарні 
[ящика з кришкою для одягу] почали «красно оздо-
блювати лем квітами, різними візерунками по боках 
і на спинці. І нисько в декого вона ще затрималася і 
стоїть лем за стулом [столом]».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. «Щоб був достаток в хижі, її кропимо освя-
ченою водою і маємо тричі на рік: буком, ліщиною, 
липою». На порозі ніколи ніхто нічого не робить, «на-
віть не вітаються через порог».

с. Смереково
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2004 р. у с. Смереково 
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Кирлика Федора Васильовича, 1933 р. н.,  
Кирлик Олени Михайлівни, 1935 р. н.,  

та Кирлик Меланії Петрівни, 1939 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Було це за тих часів, коли навколо кам’яних 
замків зводилися міцні укріплення. Князі і вельмо-
жі пильно дбали про те, аби усередині їхніх фортець 
постійно водилися запаси військової амуніції, адже 
ворог нападав інколи зненацька. Влітку 895  року 
пройшла страшна злива над територією Ужанської 
долини. Річка Уж і менші річечки та потічки нане-
сли швидкоплинними водами гілля і великі колоди, 
навіть дерева з корінням. Подекуди утворилися гре-
блі з пограбованого водою добра. Річка пробивала 
собі шлях далі, але поблизу берегів валялася риба, 
що задихалася у піщаному бруді. Люди збирали рибу 
у кошики, яку потім коптили і мали запаси. За тим 
спостерігав соцький з княжого Ужгородського зам-
ку. Раптом увагу його привернуло розкішне дерево, 
що застрягло біля берега. Стовбур красеня-дерева 
був добряче пошарпаний, але воно не втрачало сво-
єї величі. Більше того, соцький помітив, що з-під ран 
щось сочилось, як сльоза, і дуже пахло. То була смола. 
«Отже, можна запастися важливим матеріалом для 
спорудження укріплень»,  – вирішив він. Своїм мір-
куванням він поділився з князем. Той дав вказівку 
відшукати шпильчастий ліс, який би дозволив до-
бувати смолу. Другого дня кілька озброєних княжих 
воїнів рушили вверх річкою Уж, а  потім Лютянкою 
аж до місцевості, яка тепер називається Смерековим. 
Місцеві люди розповіли про властивості смереково-
го дерева, показали його, допомогли добути чималу 
кількість смоли. Через якийсь час вершники повер-
нулись знову і започаткували заготівлю смерекової 
смоли. Люди були вдоволені з можливості заробітку. 
У  величезних дубових гелетках продукт доставляли 
до Ужгорода. Смерекові сльози, доведені до кипіння, 

мали литися на голови ворогів, якщо ті здумають по-
корити володіння князя. Про збір смоли чутки шири-
лись не дуже (вочевидь, це була військова таємниця), 
а от про чудових пташок, що водились в смерекових 
лісах, знали всі. Тому й прозвали жителів смерекової 
місцевості «потятами» (пташками). Жителі цього 
села й насправді гарно співають. Поширені прізвища: 
Кирлик, Блага, Ходанич, Беца, Попадич, Герич, Галам-
ба. Топоніми. Кутки (гуштаки): Заводяни, Закутини, 
Петрики, Юрцаги, Галаговці, Середина (центр села), 
Вишній Конець, Нижній Конець, Чертежі, Вершок, 
Ом нога, Блахи, Юрчини, Ревтуличі. Гори: Діл, Поло-
нина, Руна, Лютянська Полонина, Куйлиця. Потоки: 
Ближня Розтока, Дальня Розтока, Поточина, Звур (це 
основні водопої для худоби). Урочища: Грунь, Піско-
ватець, Довга, Нива, Букова. 

ЖИТЛО Підвалини. Підвалини хижі клали на велике 
каміння. Стіни. «Ялина була ще маленька, її не руба-
ли, росте вона 40–60 років». На той час ялини не було, 
тому із неї й не будували хижі, лише з 1950–60-х ро-
ків почали будувати хижі із ялини: «мож було рубати 
на будівництво». «Дозволяли лем тим, хто із [Другої 
світової] війни повернувся, заготовляти ялове дерево 
на будову. Фейсами [сокирами] тесали дерево, а пили 
обіручні  – самі собі нарізували». Дерево на будову 
хижі виділяв у лісі лісник. Стеля. [На  геренді-сво-
локу] вирізали хрест, рік побудови хижі для того, 
«щоб нечистий не приступив лем к хижі». А попере-
чні балки – «фульовки» (селемени) з’явилися у селі у 
20–30-ті роки ХХ ст. Система опалення. Тоді почали 
робити напівкурні печі («п’єц з кушем»)». І майже до 
60-х років ХХ ст. напівкурні печі ще побутували. «За 
свій вік я не одному сусіду допомагав бити такий п’єц. 
Основним будівельним матеріалом була глина. Не з 
кожної глини можна було її збити, вона мусіла бути 
мало мокра, клейка, масна, не піщана».

З польового щоденника Є. Гайової,  
записано 2005 р. у с. Смереково 

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Попадича Івана, 1948 р. н.

ЖИТЛО Планування. Здавна в с. Смереково будували 
«подовжені хижі» за таким планом: «хижа  + сіни  + 
комора  + пиливня  + стайня». Всі будівлі під одним 
дахом. Фундамент. Хижі будував кожен на своїй 
землі. «Споди», як правило, клали на кам’яний фун-
дамент різної висоти, ніколи не викладали його з ка-
меню-кругляка, тому що він не дається оброблятися, 
а потім сам по собі ще й розсипається. Фундаменти 
під хату робили від 1–1,5 м заввишки, з щитової (при-
чілкової) стіни в фундаменті розміщали пивницю, 
а  кам’яний жолоб (40×40  см завширшки) робили з 
чолової стіни внизу під вікном і називали цей отвір 
«вукно» (в с. Буківцьово говорять «вузериць»). Сті-
ни. З сосни в селі будували хати, на «споди» йшов дуб. 
Заготовляли дерево на хижу, коли місяць ріс, новий 
був, то те дерево було довготривке, а коли рубали на 
старий місяць, то те дерево швидко загнивало. Як мі-
сяць входить в силу, то таке сильне і дерево має бути. 
Заготовляли дерево тоді, коли воно не має соку, або 
весною в марті, коли ще не має листя, або пізно восе-
ни, тоді дерево найсильніше. Багато хиж в селі «стру-
блено» з ялиці. «Ялове дерево найліпше для будови 
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хижі – це дерево дихає». Ззовні «струб» інколи зали-
шали відкритим, а інколи обмащували глиною. «Для 
дерева краще, щоб зовні його не мастить, бо як умас-
тять і зсередини, і  ззовні, то скорше погниє». Дах. 
«Хату покривали солом’яними жупами, на гребеню 
зверху накладали салому, аби не промокало, і  при-
кладали ключинами».

З польового щоденника Є. Гайової,  
записано 2005 р. у с. Смереково 

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Соханича Миколи

ЖИТЛО Підвалини. На «споди» брали дуб. Стіни. Сті-
ни «струбили» з хвойного, «ялового дерева». «Струб» 
на кутах кріпився у «ластівчиний хвіст». Дерево на 
хижі не рубали тоді, коли воно має воду, заготовлюва-
ли його пізньої осені, взимку – в січні, лютому, у цей 
час сік з дерева пішов у землю. Таке дерево і легке, 
і сильне, і не гниє. На будову не заготовляли граб, бо 
він важкий. Передню хатню стіну називали «щитова». 
Вікна тут – «облаки». Під хатнім вікном з чола внизу 
є викопане «вукно» в пивницю, куди з міхів зручно 
було насипати гарбузи (картоплю), щоб взимку не по-
мерзла, те вукно закладали деревом, шматтям, сіном, 
каменем. А робили це так, бо зі щитової стіни зсипати 
в пивницю картоплю незручно, «там зільник (квіт-
ник)», загорода – тин. Віз може заїхати в двір лише під 
чільну стіну – звідси зручніше, ближче зсипати все з 
важких міхів у пивницю. Це, як правило, вирізаний 
прямокутний чи квадратний отвір для зсипання го-
родини. По «струбу» вже після Другої світової війни 
почали набивати дранку, щоб глина трималась, і об-
мащувати ззовні, щоб тепліші хати були, бо зими тут 
суворі. «Никайте [дивіться], лем старі хижі, «струб» 
оббивали колотими ліщиновими неширокими до-
шками навхрест». Круглою стороною прибивали до 
«струбу», а  розколеною плоскою дощечкою назовні, 
щоб трималася глиняна обмазка по «струбу». Зни-
зу робили підводки «парта», з  червоної глини вже в 
пізніші часи, їх робили високими, щоби кури не об-
бивали стіни. Дах. Вивівши «струб», на вінець клали 
«роги»-стропила, латицю і покривали «жупами». Сис-
тема опалення. Печі в селі були курні до 1940-х ро-
ків, «куш» до п’єца почали приробляти після Другої 
світової війни, і майже до 1960-х років напівкурні печі 
ще побутували в селі.

З польового щоденника Є. Гайової,  
записано 2001 р. у с. Смереково 

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Куртанича Олекси Степановича, 1916 р. н.,  

та Куртанич Юлії Іванівни, 1927 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. «Стув» мав глибокий і довгий ящик, 
який затігався товстим деревом – столиною». Як пра-
вило, столина завжди була з однієї дошки, бокові стін-
ки столу теж складалися з однієї широкої дошки, а пе-
редня і задня стінки – з двох дощок. «На свята стув по-
кривався тканим довгим портком». «Бували у людей 
лем давні столи, з  видовбаними в столині мисками, 
із них челядь їла». «Хто кулько мав [ікон], клали кіть 
на цілу щитову стіну, а над постіллю нигде не клали, 
лем понад столом. Кіть много мали, то щільно клали, 
кіть мало – рідше поклали. Інколи образи були за шо-

ром [в один ряд] накладені в довгу раму і нахилені на 
хижу, інколи між образами клали маленькі танірчата 
[тарілки]».

с. Ставне
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2005 р. у с. Ставне 
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. 

 від Хити Наталії Іванівни

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Щодо назви села Ставне існують різні думки. Вважа-
ють, що вона походить від потоку Ставний. Поширені 
прізвища: Рейпаш, Моняк. Частини села: Лубенський 
потік (налічує 5  дворів), Вишній Кінець, Нижній Кі-
нець, Платок (частина села, що розташована за річ-
кою), Наберег (6  дворів, розміщених на підвищенні), 
Лісковець (частина села, яка простяглася від централь-
ної дороги всередині лісу, а перед масивом лісу росте 
багато кущів ліщини, яку в народі називають «ліска»). 
Вулиці: Центральна (проходить автомагістраль), Ліс-
ковець, Стара Путь. Поля, землі: Копанини (гірський 
схил, на якому росло багато чагарників, люди їх виру-
бували, спалювали, копали вручну – і від цього пішла 
назва поля); Кам’яний (на цьому полі зосереджено ба-
гато каміння), Межипотоки (урочище між двома по-
токами), Ставенський (місцевість, де були побудовані 
перші будинки села Ставне), Гірки (місцевість на вели-
кому підвищенні, яке простягається до підніжжя гір-
ського хребта). Схили гір покриті лісами: грабовими, 
буковими, хвойними. Від назви самих вершин, які по-
криті лісами, походять назви урочищ, лісів: Ріг (низька 
вершина гір, розташована неподалік села), Бескидець 
(гірський масив, трохи вищий, ніж Ріг), Черемха (най-
вища гора цієї місцини – полонина), Вішанський Верхь 
(дістав назву як вододільний хребет між двома селами 
Ставне і Вишка). Навколо села переважають не поло-
нини, а  гірські луки. Річка: Уж (має два витоки: Уж і 
Ужок). Потоки: Лісковець (назва походить від частини 
села), Глибокий (від назви місцевості; по обидва боки 
потоку піднімаються схили горбів), Лубенський (бере 
початок у селі Лубня). Мінеральні джерела: в урочищі 
Драбова Млака є маловідоме джерело. Ще є джерела на 
початку і в кінці села, вони добре обладнані, їх догля-
дають, позаяк воду з них використовують для пиття як 
мешканці села, так і приїжджі. Млини: Ленька Дмитра, 
Бедя Петра і Хити Івана (остання виробнича споруда 
працювала до 1950-х рр.).

с. Стричава
З польових щоденників Є. Гайової,  

записано у 2000–2006 рр. у с. Стричава 
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  

від Царя Івана Степановича, 
 Куртяка Михайла Михайловича,  

Близнець Юлії Василівни, 
 Опаленик Ганни Степанівни, 

 Опаленика Василя Івановича,  
Пігош Анни Юріївни, 1931 р. н.,  

та Пекаря Миколи Дмитровича

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Із переказів старожилів, краєзнавців і з лі-
тературних джерел дізнаємося версії походження 
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села Стричава. В одній з них ідеться про те, що ко-
лись поблизу теперішнього села випасали панських 
овець, а кошари були на рівнинних місцях, ближче до 
зручних доріг. І оскільки овець стригли там, де були 
кошари, то від слова стригти (а тут кажуть «стричи») 
і походить назва населеного пункту. Ще одна версія 
теж пов’язана з розведенням у своєму господарстві 
овець, їх випасанням, податками на них (податок у 
давні часи називали «стронга»). У  минулі століття 
селяни віддавали панові від овець дев’яту частину 
або десятину, а в кошарах робили спеціальні отвори, 
через які випускали овець і рахували їх, як під час ви-
пасу, так і під час здавання податі. І ці проходи (отво-
ри), і самі податки мали назву «стронга». Отже, слова 
«стричи» і «стронга» стосуються випасання овець в 
околицях теперішнього села Стричава, що й лягло в 
основу його нинішньої назви. Поширені прізвища: 
Мохналь, Ціпарь, Корінь, Гриб, Голубка, Караман, 
Пігош, Купінка, Микитанич. Прізвиська: Ваганиха, 
Гнатиха, Цариха, Цайберка, Цибуханя, Циба, Боднар, 
Бубнаш, Гнатишин, Дичко, Коцур, Корінець, Куртов-
ка, Кибза, Маря гумова, Мінджіль. Топоніми. Час-
тини села: Вишній Кінець, Нижній Кінець, Вершок, 
Гриби, Мохналі, Маркувці, Грун, Пітков’яти, Пігощі, 
Царі, Церкувники, Ціпарі. Вулиці назв не мають. 
Поля, землі: Вахнове, Волосиста, Вусяниця, Рабини, 
Гондова Яма, Гайдурське, Грибилька Пасіка, Горб, 
Горбок, Долинка, Дубучка, Дибря, Жолобина, Жо-
лоб, Житнище, Жидувські Землі, Земелки, за Верхом, 
за Потоком, за Погарьом, Зацьове, Загороди, Ілько-
ве, Котилнички, Коцуве, Кривуля, Калило, Кошичат, 
Кичера, Кетникове, Кіральова лука, Кути, Лаз, Лан, 
Лужанка, Лужки, Мустки, Макарові Землі, Обуч, Па-
пороть, під Інчаковим, Погар, Пилипове, Пахуське, 
Псянка, Причаски, Ровінь, Ровинці, Новини, Стов-
ба, Сята Долинка, Сокирове, Стовпища, Саладичова 
Обуч, Суха, Тиркове, Тована Яма, Хованка, Царьова 
Яма, Царьова Лука, Чертижик, Ясинувці. Ліси (хащі): 
Баня, Вішка, Верхній Вуз, Грибова Дебря, Грайкуня, 
Горбок, Глибока Балка, Вущики, Джбур, Дідявці, Жо-
лобки, Закопища, Згарища, за Скаля, за Джборгом, 
Калинське, Куртов’ят, Кибзув Жолоб, Келемецув 
Жолоб, Кичера, Лощина, Зимарка, Мачув Вершок, 
Нижній Вуз, Під Пилипове, Під Стовпища, Січі, Січ-
ка, Скалки, Сеймонув Жолоб, Три Границі, Цибові 
Пасіки, Цмікове, Шловг, Широка Путь, Ясинувці, за 
Яворувцем, Яворовець. Ріки, озера, болота, потоки: 
Мочило (болото), Котилницьке Багно, Чорні Млаки, 
Мочарі (болото), Болотяна Яма. Потоки: Стричавка, 
Верхній потік, Нижній потік, Вахнувський потік, 
Чорний потік. Криниці, джерела, мінеральні води: 
Оленькова студня, Баранова студня, Куряткова кри-
ниця, Миколин студник, Грайкуня, Грибув студник, 
Морське Око, Павлув студник, Солена Вода (міне-
ральне джерело). Гори, вершини, полонини: г. Стін-
ська (Стінка), г. Княгиниця, в. Рожок, грабові Землі, 
в. Гутий Вершок, в. Плішка, в. Чоло, Марнув Вершок, 
Димгорбок.

ЖИТЛО Інтер’єр. «Стув портком покривали» лише 
на свята, а  в будні він стояв непокритий: «в буденні 
дні табла [столина] була гола» – на ній качали тісто. 
І здавна все робили на столі. У скриню «стуву» скла-
дали хліб, сало, миски. Давно полиць у хижі не було, 
тому все ховали в «стув».

с. Стужиця
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано 2006 р. у с. Стужиця 
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. 

 від Бегеня Олексія Петровича, 1918 р. н., 
 Янковської Марії Степанівни, 1927 р. н., 

 та Федьо Михайла Федоровича, 1935 р. н.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 

легенди. Мало хто з наших краян не чув про чудовий 
стужицький праліс  – пам’ятку первісної чистої, не-
доторканої природи. Тут знайшли собі притулок і за-
хист численні звірі. Одного разу кабан зі стадом диких 
свиней подався у пошуках смачної водиці. У ватажка 
на лобі разом із смолою прилип жолудь. А коли кабан 
почав рити неподалік річки ґрунт, жолудь скотився 
з лоба і потрапив у розпушену землю. Саме з тієї на-
сінини і відтак виріс знаменитий могутній стужиць-
кий дуб. Під розкішним гіллям велета-дуба любили 
спочивати опришки після вдалих чи невдалих своїх 
мандрів. Нерідко сідав на часину під деревом і старий 
волох, що знав в’язанку казок і легенд. Він розповів, 
що назва села походить від словосполучення «студе-
на водиця», яка приваблювала багатьох подорожніх. 
Пізніше слова злились у вимові, і забулося, звідки по-
явилося таке зручне і соковите найменування гірсько-
го поселення – Стужиця. Бог дарував стужичанам не-
вдивовижу гарне довкілля, яке стало заповідником. 
Переказують, що старий волох Іван Недвижай казав, 
ніби це село стане казково гарним, воістину райським 
куточком. Уперше село Стужиця було засновано в по-
тоці Чорний. Там люди жили понад 400 літ. Село на-
зивалося Чорне. У ХVІ ст. його мешканці вимерли від 
холери. Залишилася, за переказами односельців, одна 
лише сім’я Петриків. Після цього тут поселялися нові 
прийшлі сім’ї, і  село почали називати Нова Стужи-
ця. Поширені прізвища: Васильняк, Вудмаска, Леша-
нич, Лакатош. Прізвиська походять від того, звідки 
люди родом до одруження (Ставенка  – із Ставного, 
Загорб’янка  – із Загорба, Бистрянка  – із Верховини 
Бистра, Вішанка – із Вишки), від служби в угорсько-
му війську (солдат називали «катуни» – Катанови), від 
слова «гонвіди» (люди, що служили в армії,  – гонві-
ди), від слова «надгулюваті» – нерозумні (Гульчики), 
від прізвища Голубка (Голубканичі), від поєднання 
слів «Леша» – залишити, «нич» – нічого (Лешанич – 
означає те, що одна жінка залишила своїх дітей і не 
мала нічого). Топоніми. Назви кутків: Нижній Кінець, 
Вишній Кінець, Синичі (жила сім’я на прізвище Се-
нич), Лакатоші (жила сім’я на прізвище Лакатош), 
Первомайські (живуть на вулиці Першотравневій), 
Загорські (живуть за горою), Микули (першим тут 
поселився чоловік на ім’я Микола), Бухлаки (жила 
сім’я на прізвище Бухлак), Бегені (жила сім’я Бегені), 
Запотучани (жили Васильняки за потоком), Халахани 
(жила сім’я на прізвище Халахан), Кертиці і Шупга-
яки (жили у Верхньому Кінці). Назви вулиць: Моче-
рянська, Лужанська (живуть на лузі), Ільківська (по-
ходить від ім’я Ілько), Вишнянська (розташована у 
Верхньому Кінці), Нижнянська (розташована в Ниж-
ньому Кінці), Заводянська (розташована за річкою, 
за водою), Селянська (розташована в центрі села), 
Центральна (головна, тягнеться вздовж потоку). Зем-
лі: Головчичка, Батькова Яма (давно жив чоловік на 
прізвище Батько, він першим мав землю на цій по-
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ляні), Вишня Бряна, Пандрійка, Луги, Області (назва, 
пов’язана із прізвищем першого чоловіка на цій ді-
лянці), Кичарка, Чертежик (на цій ділянці землі люди 
черли – вирізали, підсікали і спалювали ліс), Перелуг, 
Фігура (там високе поле, яке утворює фігуру), Роз-
пуття (тут розходяться путі-дороги), Ховпак (це ви-
сокий ховп гори), Долини (це поле рівне, як долина), 
Завкруглий (поле, розташоване за Круглим Горбом), 
Псяйкові землі, Вершок (поле, розміщене на вершині 
гори), Липники (тут липка земля), Погарь (давно там 
спалювали ліс, щоб розробити поле), Синикувка, Кня-
ство, Близня, Кичера, Розділля, Березиня, Горб, Бовда, 
Красний, Широке Поле, Полянська Яма (поляна була 
в ямі, а  навкруги  – ліс), Новини, Брянки, Тіснини, 
Клинкувате поле (розташоване невеликим клинцем), 
Панська лука (поле належало панам), Група, Вилни-
ки, Федорянина Яма, Земелки (люди мали маленькі 
наділи землі), Калининове, Романова лука (поле мав 
Роман), Межипоточини, Груна (земля розташована 
на грунику – горбку), Красний (тут червоний ґрунт). 
Річка: Світла (у давнину мала назву Камениста, бо на 
дні має дуже багато каміння). Вона бере початок у 
Словаччині, омиваючи гору Крем’янець. Світла тому, 
що має воду прозору, чисту, тече по центру села і має 
багато світла від сонця. У  селі в давні часи було ви-
верження вулкана в урочищі Підзвонний, там і тепер 
багато каміння. Недалеко від цього місця є болото, 
площею 50  квадратних метрів. Потоки (впадають у 
річку Світлу): Жидівський (біля нього жили євреї), 
Папоротний (біля потоку росте папороть), Чорний 
(тече між горами, густим темним чорним лісом, вода 
в ньому від дощів чорна), Тихий (тече тихо по рівній 
місцевості), Каменистий (має на дні багато каміння), 
Соколов (походить від назви туристів, які ходили по-
токами, їх називали «соколи»), Бистрий (тече бистро 
(швидко) з-під гори Равка), Семеновий (там збирають 
березовий сік), Солотвинський (там мав бути солод-
кий сад), Гусарів (у  роки Першої світової війни ним 
проходили «гусари»), Світлий («тече з-під сонця»). 
У селі майже біля кожної хати є криниці, є три міне-
ральні джерела. Перше джерело в урочищі Підзвон-
ним, у ньому багато заліза, має лікувальні властивості 
(виліковує радикуліт, покращує апетит). Друге дже-
рело  – біля потока Папоротного, третє  – під горою 
Равка, вода якого лікує захворювання костей (ще його 
називають «Священний студник», бо колись давно 
його освятив священник). Гори: Кичера, Гришув, Май-
кова, Чорні Млаки, Верх, Крем’янець, Равка, Черемха, 
Костирявка. Луки: у Верьху, Копіння, Псяйкув Чертіж, 
Качанчове, Сеничова Стара, Полонина, Семенувка, 
Гострий Вершок. У селі було 12 водяних млинів. Вони 
належали таким сім’ям: Бухлаки, Ладомиряки, Плат-
ки, Васильняки, Вудмаски, Псяйки, Чикути, Лакатоші. 
У селі росте Дідо-дуб, йому 700 років. Вище нього рос-
туть два менші (молодші) дуби. 

с. Тихий
З польового щоденника Є. Гайової, записано 2005 р.  

у с. Тихий Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  
від Лукан Анни Іванівни, 1937 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Поширені 
прізвища: Лущак, Гебрян, Циганин, Брензович, Деха, 
Федорнак, Бесага, Рейко, Головчак, Хойдра, Валило, 
Куціпак. Топоніми. Частини села: Гробище, Церков-

ний Горб (у  давнину тут була церква), Кибзівський 
Грун, Немество, Немеський Горб, Немеський Потік (ці 
землі і потік належали немешу – дрібному угорсько-
му дворянину), Млинище (1803 р. тут звели водяний 
млин), Прелука (урочище між полонинами Остра 
і Рівна).

с. Ужок
З польового щоденника Є. Гайової, записано 2000 р. 

 у смт Великий Березний Закарпатської обл.  
від Близнеця Августина Васильовича, 1937 р. н., 

краєзнавця

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Поширені 
прізвища: Яцола, Микитич. Топоніми. Частини села: 
Нижній Кінець, Середина, Верхній Кінець, на Гуснім, 
Вудівканя. Поля, землі: Містки, Сорокови, Тендяви, 
Скляниці, Кищаківський Горб, Ковалів Горб, Сала-
нище, Жолобина, Воддівок. Вулиці не мають назв. 
Ліси: Королівці, Шебильови, Залім, Довгий Горб, 
Круглий Горб. Річки: Уж, Гуснянка. Потоки: Квасний, 
Середнянський, Церковний. Мінеральні джерела: на 
Кам’янці, коло Червоної Пані, на Павільйоні. Верши-
ни: Магора, Залімський вершок, Рошканя.

с. Чорноголова
З польового щоденника Є. Гайової,  
записано 2007 р. у с. Чорноголова 

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. 
 за натурними дослідженнями  

та свідченнями Ревти Юлії Михайлівни, 1916 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Було це ще за тих часів, коли птахи і звірі ви-
бирали собі постійне місце проживання. Зграя диво-
вижних пернатих з чорними голівками облюбували 
собі місцину у чудовій долині річки Лютянки. Одна 
найпрудкіша пташка-чорноголівка звила гніздечко на 
поляні під молодим кущем глоду. Вона належала до 
трав’яних пернатих, тому гніздилася на землі. І цього 
разу вона знесла яєчка і сіла висиджувати діточок. Та 
коли одного разу покинула гніздечко на кілька хвилин, 
то не знайшла їх потім у гніздечку. Виявляється ними 
поласував сірий вовк, що полював у хащах. Невтіш-
на чорноголівка плакала над своїм гніздом, але все 
було марно. Пожаліла її мудра стара ворона, що знала 
геть усе на світі. Вона порадила пташці відомстити за 
кривду. І ось, коли вовк був особливо голодний і роз-
лючений, біля нього почала кружляти чорноголівка. 
Вовк кинувся, щоб розправитися з нею. Хоч голоду й 
не вгамує, з’ївши малу пташку... Він погнався за нею, 
а  вона стрибала все далі і далі і зрештою опинилася 
над самим урвищем Лютянки (нині тут в’їзд до села). 
Вовк і не стямився, як потрапив у крутий водоворот. 
З того часу місцевість на честь мудрої пташки назва-
ли Чорноголова, а про невдоволених людей стали го-
ворити «дивиться вовком» або «сердиться як вовк». 
Поширені прізвища: Ревта, Ходанич, Ковач, Іванцик. 
Прізвиська: Товкан, Пицик, Партяк, Булер. Топоні-
ми. Присілки, кутки: Солоний, Бачево, Горб, Пила, 
Тулкув, Кошарки, Стебний, Буричка, Грун, Колонія, 
Полянська, Степанув, Бочова. Вулиці: Центральна, 
Молодіжна, Солоний, Стебний, Набережна. Урочища: 
Заклин, Черешня, Вільхова, Березники, Чорна Вода, 
Попелюв, Потилець. Річка: Лютянка. Поля, землі: Бо-
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ронський, Потелець, Черешня, Широкий, Шкитовці, 
Долинки, Луки, Чонанський, Букорбок. Ліси, хащі: 
Сільський Ліс, Букова, Дубіна, Ясенники, Припур, 
Когнява, Щербалув, Станицький. Потоки: Бузникова-
тий Потік, Солонянський, Чопанський, Шингляник, 
Буківчанський. Болота: Млаки. Мінеральні води: Со-
лона Вода, Квасна Вода. Гори, вершини, полонини: 
Явірник, Рогатиць, Діл, Припур.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Одна з найкращих 
пам’яток лемківської школи народної монументаль-
ної архітектури XVIII ст. – Миколаївська церква, по-
будована 1794 року у с. Чорноголова. У ній нава й ві-
втар перекриті усіченими пірамідальними наметами 
із заломами, що закінчуються барочними верхами. 
Вздовж чільного і бічних фасадів під великим звисом 
ґонтової покрівлі влаштовано галерею-опасання з 
різьбленими стовпчиками і розкосами.

ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Верхні Ворота
Записала З. Гудченко 24 листопада 2008 р.  

у с. Верхні Ворота Воловецького р-ну 
Закарпатської обл. 

 від В’ячила Михайла Федоровича, 1924 р. н.,  
родом із с. Канора Воловецького р-ну

ЖИТЛО Планування. Будували, кожний отримав землю 
і розподіляв, де краще ставити, завозити сіно. У мене 
наліво – комора, посередині – сіни, направо хата. Ко-
мору можна було зачиняти з хати, і був такий брусок – 
йшов поза двері. [Були в старих хатах декілька кімнат 
чи одна тільки?] Були хати порядні з дерева. [Були 
ґаночки, веранди?] Хто як хотів. [Їх якось прикраша-
ли?] Були, шо прикрашали. Стіни. Я столяр, я такий 
майстер, шо все робив: будував хати, і мурував, і бето-
нував, з дерева тесав, дерево обробляв. Більшинство я 
робив з деревом, бо я добре то міг. [Чи не було толоки?] 
Не було, бо не всі з дерева вміли робити. То хіба де з 
глини або з ва́льків робили. Якшо мурували, то пома-
гали, як з самана будували, та треба було роствору ро-
бити, казали «вальки» («матер» – венгерською слово). 
[Де ви навчилися будувати дерев’яні хати?] Від людей. 
Пішов помагати і почав робити. Став пробувати теса-
ти, потім ліпше...В мене такий є «ланкач» – отака ши-
рока сокира. Я стою на дереві і то дерево тешу, і я тешу 
один бік, а потім другий, шнур натягую, шоби я видів 
оба – пішов поза шнур. Дерево лежить, ногою придав-
люю і поряд з ногою тешу, шоб не крутилось. Тешеть-
ся кант, а потім скоба. Стіни в’язали в простий вугол. 
А дерева були такі грубі, шо розколювали їх на плани-
ці. Клали мох, не штукатурили, а замащували глиною. 
А так вимощено сіни. А як некурна хата, комин вже 
був, і білили хату. Курну хату будував прадідо. Хати 
много могли стояти, 200  років. Старі дерева рубали, 
смереки. Смерека краще, ніж інші дерева, вона рівна. 
Заготовлялося дерево з кінця вересня, переважно зи-
мою, як дерево вже не тягне сок, до березня місяця. 
Як вода пішла, то вже не можна рубать. Дерево зразу 
ж шкурили (кору знімали). Інколи зразу ж і будували, 
закладали мох. У когось підсохло, у кого ні... Конопа-
тили зсередини, знаружі. Якщо робили саман (ми ка-
жем «вальки»), в мене з самана хата, але саман роби-

ли цигани або самі робили. Такі робилися формочки, 
набиралася глина. Мішалася з соломою, добре ся ви-
мішало, а потім такі формочки накладали-накладали. 
А як добре висохне, мурували. Я вмію мурувати. Ми 
самі на хату готовили. Цю хату легше, ніж дерев’яну, 
будувати. Це перша після війни хата така була в селі. 
Спочатку були тридільні вертикальні вікна, підлога 
дерев’яна. [Коли почали будувати з інших матеріалів?] 
В [19]60–70-і роки. Ну, як сказати вам – в’язав дере-
во, в’язав хату, настеляв підлогу, в’язав «канюком» 
гладко, дуже рівно шви були. А де вікна, там стовпчи-
ки ставилися, входи ́ли в «чопи». Желізо ся появило, 
[до того] «ти́блі» робили для з’єднання. Так робили, 
шо і можна було хату поне ́сти. [Як довго з’єднували 
тиблями окремі елементи?] Без лачби років, поки не 
пішло цево. Після войни вже робили. Хаба крокви 
прибивали, а  бува, на такі тиблі й крокви прибива-
ли. [Тобто скільки робили деревяні будинки, стільки 
й користувалися тиблями?] Да. А тоді на штирі́ піш-
ло. Такі штирі робили і молотом били. А я свердлив і 
такий тиблик... Допустім, в’язав, а тут свердлив і ти-
блик вставляв, насаджував і точно так притягав. Десь 
до [19]70-х років це застосовувалось, а там уже гвозді 
появились. Стеля. Повали були (стеля). Раньше були 
колоті дерева, а  дальше коли робили, шоб були такі 
балки, а на балки йшла доска «нахльостка». Балки – 
у нас казали «градарі». Клали, скільки виходило. Вони 
йшли впоперек. Досками накривали так, шо всередині 
«нахльостка». Раніше накривали планицями (навпіл 
розколене дерево). Яка була пила? Як на пилорамі: 
один стояв вверху, там була ручка, пила була (длин-
на), а  по дереві були набиті (мітки), дерево розріза-
ли на дві сторони, а другий тягнув. Пила називалась 
драчка-пила. То різали на всьо. Пилорам не було. Дах. 
Криша була на 4 сторони, покриття – солома (китиці). 
Я багато хат збудував. Де крили соломою, а де ґонтами 
(шингою), а були, шо коло ́ті (драниця). Кололи і би-
ли-били, і буде драниця. Тут двоскатні криші... Сіяли 
жито, з  соломи в’язали «китиці», і  тим крито було і 
хата, і все. Стояло більше, ніж 10 років, як де протіка, 
вони підсували...Товсто накладено було, і воно довго 
стояло. Все підготовляли. Коли ж то молотили, і де ко-
лоски були, там закручували й в’язали, а потім були 
такі граблі, шо то чесали, вичисували, витрушували, 
шоб чисті стебла були. І ся клали, в’язали в такі куски, 
такі кльоби. Може, 50, а може 100, зав’язали, наклали 
такі кльоби. І кожний рік вони собі заготовляли, шоб 
було шо пльохо, то вони поправляли. А зверху сипа-
ли пазілля з коноплі на кришу (коли терли), шоб не 
протікало. Накрили і коньок притрусили тим. [А воно 
не розвіється?] Знаєте, воно намокне і ся не розвіє. 
Інтер’єр. [Хату курну раніше не білили ні всередині, 
ні зовні?] Нє. Зовні не білили, тільки всередині. В се-
редині хтось білив, хтось не білив, не дуже білили. 
В коморі не білили, нич. В курних хатах була земля. 
Глиною змащували, шоб було рівно, шоб було гладко. 
Змащували пошти кожний день. [Прикрашали?] Не 
пам’ятаю. Рушниками прикрашали. Ікони стояли за 
столом. Меблів не було, а просто така лава, за столом 
лава, ще лава була вздовж. Була така полиця. Місце, 
де спали, називалось «постіль»: 4 бруски, досками об-
бито. [На лавах теж спали?] На лавах спали. Піч була, 
де пекли, звідти був комин, а на комин кіш, а тут «ців-
ка», туди йшов дим, де сіни. А тут був припічок, за-
пічок. Виймали шо з печі, туди клали, а потом і спали. 
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А там з печі тепло ішло. [Припічок був вузенький, то 
як же там спати?]. З другого боку, де запічок, там і спа-
ли. Тільки одна комната, більш не було. Так ото вони 
спали і на запічку, і  на припічку, і  на печі... На печі 
спало більше, за тим кошом. Але ж то великі печі були. 
[Як освітлювали хату?] Були такі лампи́, а раніше такі 
малесенькі лампи́, без стекла, гнотик. [Були такі, шо 
стояли, і такі, шо підвішені?] Всюди висіли. А раньче 
було, шо світили скіпами на тих грядах. Тут були гря-
ди іспереді, а з того боку не було, бо там піч. Кололи 
з сухого дерева такі скіпки, і  цим світили. [На чому 
палили?] Я вже не пам’ятаю, чи посередині хати чи на 
чому вже палили. [Що підпалювали?] Коноплі були в 
снопиках і як висохли, обмолотили і провіяли, у нас 
стояв млинок або «фуркач». Коли ці коноплі, волокно 
вже зробили, там були такі терки, а ті волокна так про-
чісували, а ті волокна пряли... [Як добували вогонь?] 
Раньше було «кре́сало» – желізо і камінь. А на дереві 
на буці росла келія, подібно як гриб, а в ній є волокна. 
І то, як іскра впаде, воно займається і горить. Але коли 
я ся народив, були сірники. Система опалення. [Ін-
формація про курне житло]. Коминів не було, а була 
піч овальна всередині, припічок, запічок. В  печі ва-
рили, такий був кіш, а там вже комина не було, була 
цівка до сіней. Я ще добре можу розказати про курну 
хату, в  якій я ся родив, бо я ще родив у курній хаті 
[у с. Канора]. В стелях був отвір маленький, шоб дим 
виходив.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. В Ка́норі мій 
дідо, прадідо був. Він ся займав господарством. Бу ́ли 
во ́ли, бу́ли корови, бу ́ли коні, вівці. [Які будівлі були 
у діда, крім хати?] Стайня, де в’язати корову, куні; 
стодола, де сіно скидивали, де обмолочували зерно, – 
туди може заїждяти фура, возом. [Можна було про-
їхать наскрізь?] Де як пасувало. У нас не дуже пасува-
ло, бо в нас в горах єдиний вхід був. [Де свині трима-
ли?] Було, шо й свині тримали у тій стайні. А було, шо 
й окремо. А вівці – окремо була така загата, зимовали 
вівці. Стайня, стодола – під спільним дахом.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. Були 
тут кузні. І при колгоспах були. Палили в лісі вугілля. 
Це ся палили як? Наклали дрова і обоклали глину і, 
взак, як то підпалили, то вшистко вкрито глину. І де 
були дрова, то так тліло. Це добували так дерев’яне ву-
гілля. Млин. [Були млини водяні?] Були млини водяні 
й жорна були. А вітряків не було. Млинів було багато, 
де була ріка, потік. І там робили лоток і направляли 
воду на колесо.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Які вдалі дні для початку робіт?] Будівельники 
в’язали, починали будувати або в’язати хату, підло-
гу зав’язувати, то було у вівторок, мош, четвір, ну і 
суботу, мош, ну то менше. Бо це порзні дні (можеш 
м’ясне їсти). Будувалося тільки в такі дні  – початок, 
[а далі вже можна і в ін.]. Зав’язав або мурував, і сам 
клав квітку, посередині хрестик, поклав в углах свя-
чене... Вівторок, четвір і субота – людям полагається 
їсти трошки м’ясного, а  понеділок, середа, п’ятниця, 
то пісні дні, і то не мош. Будувалося і в піст, і всяко. Є в 
нас пости – Великодній, Петрівка, Маковій, Пилипів-
ка. Клали на вуглах свячене, на кожний вугол. Перш за 
все на крайні вугли, але й на проміжні... Коли заклали, 
ставили, де хата, поставили хрест, посередині поклали 

хрестик, аби стояв, поки вибудують. [Отже, яка була 
послідовність? Спочатку свячене поклали?] Свячене 
поставили і гроші. [Що то було свячене?] Дора ́, ладан, 
гроші, сілки. Дора – шо в церкві дают, як мируют. Ла-
дан – те, шо у кадильниці. Дора ́ – шматочки проскур-
ки, коровам дають цю дору ́, шоб не пропала. Хрестик 
ставили в щіту. Зведення даху. Коли крокви підняли, 
поставили ся крокви, виставляли і заклали «квітку» – 
ялинку. І  поклали там такі ленточки, бумаги файні, 
могло буть із матерії, або квітку з огорода. Прибили 
тото на першу пару кроков. Якшо вже квітка, то да-
вали випити спиртного. Входини. [Як поселялися?] 
Священник посвятив хату. Співали псалтир. Зано-
сили ікони на «входини», як все було підготовлено, 
щоб жити.

Записав С. Сіренко 24 листопада 2008 р. 
у с. Верхні Ворота Воловецького р-ну 

Закарпатської обл.  
від Григора Михайла Васильовича (Г. М.) 
та Григи Анни Андріївни (Г. А.), 1933 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як у вас називають хату?] [Г. М.] 
Хижа. [Зараз збереглося це слово?] Так. Хижі строять. 
[Як розміщували хижу?] Вікнами до сонця. [Скільки 
кімнат було?] [Г. А.] Дві. Стіни. [Які хижі були в селі 
до Другої світової війни?] [Г.  М.] Дерев’яні. Рідко з 
вальків. До війни – 4–5 хат, дяка, 3–4 єврейські. Була 
одна землянка в селі у бідних людей. Жила там сім’я 
з 5 дітьми. Господар був портним – Шустер. Майстри 
були. Гвозді були даже дерев’яні. У 1929 році почали 
будувати з валька. [Яка краща – з дерева чи з вальків?] 
Дерев’яна тепліша. [Вальки – це глина?] Саман. [Біли-
ли стіни всередині чи й зовні?] Всередині. [Скільки 
вікон було у старих хатах?] [Г. А.] Два спереду і одне 
біля печі. [У північній стороні було віконечко?] [Г. М.] 
Було. Система опалення. Димарів не було і дим ішов 
по хаті. [Г. А.] У 1900-х [рр.] почали дим виводити на 
коридор. У старих хатах були великі печі. На них спали 
5 чоловік. Був і передпечичок (називали «припічок»). 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як називали 
приміщення для тварин?] [Г. А.] Стайня. До війни ві-
вці мали окрему землянку – зимівка. Тоді кури були у 
хаті. Потух на печі будив рано.

с. Котельниця
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1989 р. 

 у с. Котельниця Воловецького р-ну Закарпатської обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Ансамбль церкви та 
дзвіниці розташовано на мальовничій місцевості. Це 
похила тераса стрімкого південного схилу гори, біля 
підніжжя якої вздовж потічка пролягла вузька зви-
виста вулиця. Ансамбль можна було б характеризува-
ти як домінантний у забудові, якби він так цілісно й 
органічно не вписувався у своє локальне середовище. 
Стрімка стежка, продовжуючи напрямок кладки че-
рез потічок, підводить до входу на подвір’я між двома 
величезними ясенами. Біля самого входу, як варто-
вий, стоїть дзвіниця, а вище по рельєфу на високому 
підмурку  – церква. Обидві будівлі виконані з дере-
вини. Церква Святодухівська кінця XVIII ст. – триз-
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рубна, зі смерекових плах «в замок». Зруби різні за 
конфігурацією, але однакової висоти. Вони об’єднані 
спільним дахом і опасанням під ґонтом. Бабинець та 
нава в плані наближені до квадрата, але нава ширша, 
апсида – шестикутної форми. Перекриття в інтер’єрі 
мають лучковий перетин, стелі обшиті дошками з на-
щільниками, між навою та бабинцем – фігурний про-
різ. Зовні стіни відкриті нижче опасання, а вище – об-
шиті ґонтом. Опасання підтримується з півдня, півно-
чі й сходу кронштейнами спрощеної форми, а з заходу 
спирається на стовпчики з розкосами. Святодухів-
ська церква наближена до лемківського типу храмів, 
для яких притаманна каркасна башта над бабинцем 
з розвиненим декоративним верхом. Західна стіна ба-
шти продовжує напрям відповідної стіни зрубу, тож 
дах з заходу утворює трапецієвидний фронтон. Верх 
башти двоярусний, з кулевидними баньками і вузьки-
ми перехватами. Формі завершення башти відповідає 
декоративна банька над вівтарем. Звертають на себе 
увагу зовнішні двері в бабинець з арковою перемич-

кою і широкими одвірками, декорованими по кутах 
плоским різьбленням. Освітлюється храм подвійними 
вікнами з лучковими перемичками у вівтарі, бабинці 
та в наві, розташованими вище опасання. У  східній 
грані вівтаря прорубано кругле вікно з візерунчастим 
заскленням. Дзвіниця. Дзвіниця ХІХ  ст.  – рублена, 
квадратна в плані, невелика двоярусна споруда при-
земкуватих пропорцій. Нижній зруб складено з дріб-
нішої, ніж церква, деревини. Голосниковий ярус – це 
відкрита низька галерея на восьми стовпах під 4-схи-
лим наметом, що критий ґонтом і завершується ме-
талевим хрестом. Обидві споруди використовуютья 
за призначенням. [Літ.:  Макушенко  П.  И. Народная 
деревянная архитектура Закарпатья XVIII  – начала 
ХХ века. М., 1976. С. 45].

с. Тишів
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1987 р. у с. Тишів Воловецького р-ну 
Закарпатської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Ансамбль культових 
споруд кінця ХІХ ст., розташований на нижній тера-
сі схилу пагорба, складається з церкви та дзвіниці. 
Подвір’я оточене муром. Дзвіниця стоїть дещо за ре-
льєфом, ніж церква, у  південно-західному кутку ді-
лянки. З північного боку височіє зелена стінка ялин, на 
тлі якої ансамбль має ефектний вигляд з гори. Церква 
1896 року – дерев’яна, вона зберегла свої первісні фор-
ми, але 1969 року була зовні обшита листовим залізом, 
що спотворило її екстер’єр, до того ж порушились 
умови існування дерев’яної споруди у природньому 
середовищі. Пізніше прибудовано ґанок. Ансамбль з 
боку села має локальну зону споглядання, оскільки 
відокремлений високими деревами. Церква тризруб-
на, з прямокутними в плані навою та бабинцем, шес-
тикутною апсидою. Зруб нави ширший за інші зруби. 
Зруби з’єднані на кутах врубкою «ластівчин хвіст». 
Усі зруби перекриті спільним дахом. Над бабинцем 
вивищується квадратна в плані башта з двоярусним 
верхом, сферичною банею і декоративною маківкою 
з уніатським хрестом. Такі маківки розміщені над ві-
втарем і над північно-східним та південно-східним 
кутами нави. Церква має опасання, що спирається 
з трьох боків на випуски зрубин, а  з четвертого (за-
хідного) – на стовпчики з верхніми розкосами. Пер-
вісно нижня частина зрубів була відкрита, а  верхня 
(вище опасання) оббита ґонтом, як і дах. Фронтон із 
заходу та стіни башти обшиті вертикально дошками. 
Стіни галереї обличковані «пікою»  – покрівельною 
дошкою, що утворює ромбовидний візерунок. Вікна 
нави та бабинця, розташовані під опасанням – великі, 
аркові, а в західній та східній стінах – круглі. Компо-
зиція храму будується на протиставленні горизон-
тальних зрубів, звисів опасання і вертикалі башти. 
Церква належить до різновиду закарпатських храмів 
лемківського типу, але дещо спрощених порівняно з 
давніми взірцями. В інтер’єрі можна бачити коробові 
склепіння, арковий високий проріз між бабинцем та 
навою, хори біля західної стіни нави. Дзвіниця. Дзві-
ниця кінця ХІХ ст. – дерев’яна, двоярусна, із заломом 
та звисом по периметру, квадратна в плані споруда. Її 
стіни рублені по нижньому ярусу, каркасні по верх-

План Святодухівської церкви. Кінець XVIII ст.  
с. Котельниця Воловецького р-ну 

Закарпатської обл.  
1989 р. Рисунок А. Буданцева

Святодухівська церква. Кінець XVIII ст.  
с. Котельниця Воловецького р-ну 

Закарпатської обл.  
1989 р. Світлина А. Буданцева

IM
FE

www.etnolog.org.ua



257ВОЛОВЕЦЬКИЙ  РАЙОН

ньому. Зруб нижче звису відкритий, вище – обшитий 
ґонтом, так само, як і дахи. Зруб, складений з широких 
пластин із залишками, спирається на кам’яний фун-
дамент. Звиси даху підтримують довгі випуски зру-
бин. Голосниковий ярус має трапецієвидні прорізи, 
утворені стовпчиками з розкосами у верхній частині. 
Завершується дзвіниця низьким 4-гранним шатром з 
маківкою. Пропорції дзвіниці приземкуваті, з перева-
жанням горизонтальних ритмів. Ансамбль викорис-
товують за призначенням, він має історико-культурну 
вартість як взірець дерев’яної культової архітектури 
Закарпаття кінця ХІХ ст., що продовжує народні тра-
диції. [Літ.:  Макушенко  П.  И. Народная деревянная 
архітектура Закарпатья (XVIII – начала ХХ века). Мо-
сква,  1976. С.  54; Народна архітектура Українських 
Карпат XV –ХХ ст. Київ, 1987. С. 228; Памятники гра-
достроительства и архитектуры Украинской ССР. Т. 2. 
Киев, 1985. С. 182].

с. Ялове
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1987 р.  

у с. Ялове Воловецького р-ну Закарпатської обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Ансамбль Вознесен-
ської церкви та дзвіниці кінця ХІХ  ст. розташова-
ний на положистій терасі схилу гори в мальовничій 
місцевості, окремо від житлової забудови. Із заходу 
ділянки стоїть дзвіниця, а за нею трохи вище по ре-
льєфу  – церква, звернена північно-західним кутом 
до входу на територію. Церква Вознесенська кінця 
ХІХ  ст. належить до типу закарпатських храмів  – 
тризрубних з бароковим завершенням башти-дзві-
ниці над західним зрубом (бабинцем), високим дахом 
над вівтарним та центральним зрубами та відкритою 
галереєю над бабинцем. Зовнішній вигляд споруди 
спотворений через заміну первісного, певне, ґонто-
вого покриття даху на листове залізо. Зруби складе-
но з соснових колод, що з’єднані по кутах врубкою 
«у ластівчин хвіст» та встановлені на кам’яному під-
мурку. Центральний, майже квадратний в плані зруб 
(нава) ширший за інші, вівтарний – трапецієвидний, 
бабинець  – прямокутний, наближений до квадрата. 

Усі зруби мають однакову висоту, перекриті коробо-
вими склепіннями. Спільний дах плавно переходить 
з одного обсягу на інший. Композиційною домінан-
тою будівлі є башта над бабинцем з двоярусним ба-
роковим верхом, який складається з 8-гранної бані 
та 4-гранного підбанника з маленькою маківкою. 
Таке вивінчення прикрашає також вівтарну частину 
даху. Стіни церкви мають горизонтальне членування 
завдяки опасанню, що переходить на заході в ґанок 
(пізнішого походження). Вище опасання розташова-
ні вікна з лучковими перемичками: більшого розміру 
в наві та бабинці, меншого  – у  вівтарі, крім того у 
східній стіні вівтаря наявне кругле віконце. Зовні сті-
ни обшиті ґонтом. В інтер’єрі варті уваги насамперед 
різьблений позолочений іконостас, а  також оформ-
лення арки між бабинцем і навою. Дзвіниця. Дзві-
ниця кінця ХІХ ст. – це рублена, майже квадратна в 
плані невелика двоярусна споруда. Зруб складено з 
напівкругляків «у простий замок». Зруб нижнього 
ярусу – відкритий, верхнього – обшитий ґонтом. На 
верхньому ярусі розташовані дзвони, а  голосники 
мають аркові завершення. Дзвіниця перекрита ша-
тровим дахом з маківкою. [Літ.:  Макушенко  П.  И. 
Народная деревянная архитектура Закарпатья 
(XVIII – начала XX века). Москва : Стройизат, 1976. 
С.  54; Памятники градостроительства и архитекту-
ры Украинской ССР. Т.  2. Киев  : Будівельник, 1985.  
С. 182–183].

Вознесенська церква та дзвіниця.  
с. Тишів Воловецького р-ну Закарпатської обл.  

1987 р. Світлина З. Гудченко

Вознесенська церква. ХХ ст.  
с. Ялове Воловецького р-ну Закарпатської обл.  

1949 р. Світлина В. Федорця

План Вознесенської церкви. ХХ ст.  
с. Ялове Воловецького р-ну Закарпатської обл.  

1949 р. Рисунок В. Федорця
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ІРШАВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Доробратово
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 8 вересня 2018 р.  
у с. Доробратово Іршавського р-ну Закарпатської обл.  

від Сухана Івана Івановича (С. І.), 1926 р. н.,  
та Кучини (Сухан) Марії Іванівни (К. М.), 1960 р. н. 

ЖИТЛО Фундамент. [К. М.] Як строїлі хижу, то каме-
ню було, бо забралі стару церкву. Церкву нашу строїлі 
в [19]41-му році, її в [19]45-му перевезли, тепер вона 
десь у Венгрії є. Тото така хижа в нас стара, но фунда-
мент з старої церкви, камінь. Як могли, так строїли. 
Тоді ж нічого не було, як каже нянько. Кіко років наші 
хижі? Мішові – 65. А йому було три роки, бо тут жили 
по квартирах, це, значить, 62 роки. Стіни. [Ви буду-
вали власноруч свою хижу? Чи люди допомагали?] 
[С. І.] Фактично я, но так, люди. Я робив, люди, сусіди. 
Прийшло їдно-друге, построїлись. В той час помагали 
без грошей. Не треба було платити, бо такий час був. 
Грошей в людей не било. Так помагали їден другому. 
Тяжко, але помалу пішло. [Які роботи виконували під 
час будівництва?] Ця хижа із глини, робилась глина, 
такі билі спеціалісти, што глину празвіли. Шо не ме-
тались вальки, а  бита глина. Ті били туй, а  там билі 
сусіди, до того пішли, тому зробили. Так тоді всьо ро-
било. [Як запрошували допомагати?] Допустим, в нас 
люди були такі постарші, сільські, знали їден другого. 
Кажуть: «Треба йти в поміч!». Кажу: «Треба, пойте!». 
Прийшли так, дав упити і заїсти. Так це робилось. 
[Скільки разів давали їсти?] Рано пофруштукували, 
і  скорше по 50  г [випивки] було. Стеля. [Як вкиду-
вали під (горище)?] [С. І.] Із глини, то різались дуби. 
Дошки йшли такою дранкою, а по переході йшли слої 
глини [для] утепленія. Потім счикатурили. [Що було 
на поді?] Кукуруза. Даже ці старі хижі були, стіни були 
биті. Глина ця йшла, солома, і  воно всьо между со-
бою змішувалось. І стіни виходили такі, бо ми хотіли 
самі переробити, що його не можна було ні розбити, 
ні розрізати. А на под тоже так, бралась така червона 
глина, і то все ше розмішувало. А тоді давали навоз, 
такий був коров’ячий. І так його брали, я це помню, 
і  так його глиною, зверху. Дах. [С.  І.] Як стіни гото-
ві, ставили верха. Поставили вінці, які треба було. На 
вінці  – роги. Поляцери. Ляці пішли. [Хто це робив? 
Самі чи наймали майстрів?] Люди. Старість передава-
ла єдно другому [знання], шо то сяк, а то так. Допус-
тім, ми робили на землі, в нас були воли. В кого коні, 
орали, сіяли і копали. А пак вже, допустім, я підріс, то 
вже мій няньо навчив, як орати, як впрягати, так це 
робило. [Чим покривали хижі?] [К. М.] Так колись пуд 
солому. Маємо в селі на вулиці, є хрест у дворі, там є 
ше пуд солому. [С. І.] Пуд солому. Балту посік, перемі-
шати... Верх – зерно косилось косами, в’язали снопа-
ми. Далє били, молотили, робили жупи, в’язали, а по-
тому такі китиці. Китицю з жуп вкладали, били люди 
такі, шо крили і в’язали солому. Всьо соломою шло, 
на повересло (перевесло). [Як ремонтувати дах по-
трібно було?] [С. І.] Як ремонтірувати, забити ту [ки-
тицю], покласти нову, прив’язати і всьо. Добре було у 
тот час соломою. А пак пішло в череп (черепицю). То 
ще ліпше. Інтер’єр. [К. М.] Я ше помню, рождались в 
таких [глиняних] домах, я ше родилась вдома. І раз в 

неділю так треба було. До неділі водою побризкали, 
замели, шоб пороху не було. А в суботу так робили, 
замащувалось, все було гладенько, рівно і чисто. [Що-
суботи це робили?] По-моєму, да. То немного роботи. 
Просто шоб не потріскало, так робили. Я це знаю. Бо 
я тоже звідала такоє. [Як називалось вікно у хижі?] 
[С. І.] Вузор. В старих хижах два було маленьких, шоб 
тепло було. Був їден [вузор], і всередині їден. Два, май 
більше – три. Маленькі. У медіка була така стара хижа, 
там були такі високі пороги, там була солома, вузори 
ті. Та хижа роблена ще у «простий час», коли начала 
була стройка. Було село наше, було кілометр у полю. 
Там під лісом, і пак люди переходили сюда. Поближе 
до центру.

с. Загаття
Записав В. Іванчишен 8 вересня 2018 р. 

 у с. Загаття Іршавського р-ну Закарпатської обл. 
 від Маринець Марії Андріївни, 1931 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Як колись тут у селі будували хати?] 
Я  вже то з кирпіча знаю. Такі дома робили. Із валь-
ків, глини колись. Набивали червону глину, давно 
так, солому сікли. А глину копали, воду лляли. І так 
перетоптали. Тако гет зробили, яму робили, «цеглу» 
таку робили, та там вальки такі метали. Вальки ото 
густо – із того мурували оці хижі. А каменне, от в нас 
та хаща, саме камінь. То того мало, на мура поклали. 
То тепер хижі правлять павльоне, а  колись, то малі 
хижки клали, низькі. Всьо соломою закрили, то жито 
там росло. А туто тако (на подвір’ї) робили, перебили 
люди ціпами, так молотили зерно. [Чи будували хату 
разом?] Кожен собі, були майстри окреме. Майстрів 
кликали, що майстрів май знали. А  такі робочі по-
магали, і робили. Вальки ми метали, то уже й давно, 
а тепер уже цегла. [Чи запрошували людей вальки ро-
бити?] А як же. [Скільки людей приходило?] Скілько 
закликав. Свої, може, прийшли. Нада робити. А кич-
ко кликали такого чужого, та платити треба було. [Чи 
безкоштовно могли робити?] Ай, но?! Де безплатно?! 
І тепер ніхто не прийде безсплатно. А теперко і свій 
не йде. Ні сусіда, не прийде їден другому помочити 
(допомогти). Дах. [Як ставили верх на хаті?] Йшли в 
хащі, там мали дерева привезти і верха клали, на стіни 
клали. Били глину, соломою, заключали стіну. Каж-
дий собі. А то зробили такі катальки з того [житнього 
збіжжя] і крили хижу. [Хто саме покривав?] Та люди 
самі собі. [Чи наймали колись майстрів?] Самі собі, то 
тепер майстри такі йдуть строїти, шо хотять лізти та 
годні різати.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва?] 
Як то місто, та кожний мав свій город. Туй така драча 
було, а туй і межа. Так вулиці не було, а ці хижі вже 
справились тепер, як Совецький Союз надав волю, 
та це було вшитко такоє, драчом зароснуте. [Що таке 
драча?] Драча – то межа, кущі. А то всьо поврубували, 
а то брат хижу правив, і і мій тут правив хижу. Там ву-
лиці не було, і вже справили вулицю. Дав Бог, бо були 
на роботі, вже гроші появились. Вже мож було вшит-
ко діставати. І самі робили хижі. [Чи сипали по кутках 
майбутньої хати зерно?] Робили, городи ся сновали, 
а так хосновали, сіяли. Жили так, пацулі садили, і шо 
зерно мало, крумпля [картоплю] садили.
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с. Верхній Бистрий
Записала З. Гудченко 29 листопада 2008 р. 

 у с. Верхній Бистрий Міжгірського р-ну 
Закарпатської обл. 

 від Почіля Івана Івановича, 1944 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Все село Верхній Бистрий, а  це, де готель «Калина», 
Граб назвали. А цю частину, де зараз вулиця Гагаріна, 
називали Руня. Ця частина села була більш-менш рів-
на, тому її Руня назвали. А та, шо нижче, чомусь на-
звали Плацки (зараз Зарічна). А  там далі від центра 
села іде вулиця Рози Лаптєвої, то партизанка була з 
Ровенщини чи з Львівщини, там її закатували. А ра-
ніше її називали Цигла. А там називали Гашка, бо річ-
ка така Гашка, як повінь піднімається, гірський такий 
потічок. Зараз її назвали вулиця Лісорубів. Ну, там 
порядка 5–6  будинків лишилося. Сама річка Бистра. 
Раньше, кажуть, було дві се ́ла  – Верхній Бистрий і 
Нижній Бистрий.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Вода з гір тече. Ніко-
ли не було проблем з тим. Як раз збудували хату там, 
де вода, де колодязь можна було викопать. Вода – вся 
долина з мінеральну воду, так що десь, буває по 100 по 
200 м шлангами проклав і всьо, вода така прісна. Те-
пер – буквально 2–3 м [прокопав], і мінеральна вода. 
Вода неглибоко, метрів 3–4, до уровня річки. Дістава-
ли воду – в основном, коловорот робили. А де негли-
боко (1,5–2  м)  – жердкою чіпляли та витягали. Зруб 
робили наверху з дерева, а внизу – камінь. Та камня 
багато біля річки, викладали камнєм кругом. Їх неба-
гато людей, шо викладают колодязі, може, 1–2 лиши-
лось каменщики. Він то знає, як муровати. Воду лег-
ко двома проволками найти, хто чуствітєльний, так 
люди опреділяют то. Та тут кругом вода. Глибже треба 
копати, якшо долина річки. Вона з гір стікає кругом, 
но́ри б’ють – джерела. Гори весь час дають воду, навіть 
висо́ко в горах вода є. На Боржавській полонині – там 
кругом води, еначе там скот не міг би випасатися рік. 
Бо треба і людям, і худобині воду.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузні були в 
кожному селі, пілорами були. Зараз нема. Кузні з де-
рева, міх той циганський, як казали давно, піддували 
в тому. Ковалі були цигани, в основном. З сусіднього 
села Торуня тут був циган, добре кував. А в радянські 
часи тут зробили були в лісопункті кузню, та місце-
ві ковали. Кажуть, десь до 1910 року 12 пілорам було. 
Вони всі на воді були, вода крутила колесо, по прин-
ципу млина. А десь в [19]50-ті роки начали парові ма-
шини Ползунова [використовувати]. Називали піло-
рами «фірес» (венгерське то слово).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибрати місце для хати?] Бач-
те, землі мало в горах. Кожен дивився, де мав куток 
землі свої, да там і будовався. До радянської влади, 
в [19]40-і роки землі своєї не мали, в горах високо бу-
дувалися, пєшком всьо тащили на горку – і хліб, і до 
хліба. Там, де пожежа була, там ніколи хату не будова-
ли, старалися десь змістити. Закладини. Коли будува-
ли нову хату, то на вуглах вирубували, так хрест ста-
вили, оце вибирали з одной сторони і там насипали 

копійки, пшеницю, дору, все, свячену воду поливали. 
[Що таке «дора»?] «Проскура» по-українські. На всіх 
4 кутах клали в деревини. Входини. Де новий будинок 
побудовали, іде дяк чи священик і освячує це місце. 
Як побудовали, пощикатурили, замеблювали, тоді йде 
дяк, освячує кожну хату майже в селі, хіба люди другої 
віри, нехристиянської. Більшість у нас православні, 
а інші – може, 10–15 сімей набереться.

Записав С. Сіренко 29 листопада 2008 р. 
 у с. Верхній Бистрий Міжгірського р-ну 

Закарпатської обл. 
 від Ковача Володимира Васильовича, 1952 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Коли була збудована ця хата?] 
1910 року. [Скільки кімнат у таких старих хатах?] Три: 
хлів (у якому коні, воли були), сіни, а потім одна кім-
ната. Підвалини. [На якій основі будувалася хата?] 
Просто на камнях. Стіни. [З  чого збудована Ваша 
хата?] З дерева. [Як його треба підготовляти?] Обте-
сувати з двох сторін, а потім з третьої лише трохи. [Як 
називають з’єднання деревини на кутах?] «Лаб». [На-
гадує риб’ячий хвіст?] Да. [Не кажуть у вас «рибний 
хвіст»?] Ні, просто «лаб». Рубали триугольне гніздо – 
туди ложили пшеницю, воду священу і монети. [Наві-
що пшениця?] Оберіг. Посвящання дерева. [Чим зовні 
оббили стіни хати?] «Клин» – великі ромби, а потон-
ші, менші  – «піка». [Навіщо так оббивається?] Для 
краси. Щоб закрити старі чорні стіни, і тепліше буде. 
Щоб прикрити, бо птиця видовбає. [Коли почали ша-
лювати зовнішні стіни вагонкою?] 4 чи 5 років тому. 
Дах. Бачите, стропилам сто років. Вони затверділи від 
диму, і як залізо. Це драговано ще на пилорамі, вруч-
ну. Один [майстер] зверху, який тільки піднімає, а два 
внизу давить. Інтер’єр. [Якою була раніше підлога?] 
Раніше було вимощено глиною. Під празники підма-
зували. У  совєтські времена почали робити підлогу 
з дерева.

с. Голятин
Записала З. Гудченко 28 листопада 2008 р.  

у с. Голятин Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 
 від Хмеля Петра Андрійовича, 1949 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. [Як тут хату закладали?] Заклада-
ли фундаменти. А  в старих хатах не було. В  старих 
вони закопували в землю камінь, а  тоді ставили на 
кобиці такі дерев’яні, і  на тому стояла хата. Стіни. 
[Ви тут народились?] Ні, тут є присілок Погари́. Там 
прадіди були. Мати померла, 6 років мені було. [Звід-
ки будівельна майстерність до вас прийшла?] З  діда 
і прадіда тоже мастровали тесляри, тоже хати будо-
вали. Хати строїли з кругляка, пока не було пілорам, 
до [19]50-х років. Пілорами з’явились, колгоспи, тоді 
кругляки пиляли, а  дерево обтісували, дві сторони. 
І так будували хати. Будували з хвойного дерева, з сме-
реки. Смереку розколювали сокирою. До пилорам, як 
хотіли красиво, не з кругляка, то пиляли, – драчівка, 
ручні пили – пізніше. Один ставав зверхи на дерево, 
були такі цапи, викачували бревно, а два – знизу, і тяг-
нули ручки. І  так розрізали. Даже і доски. Розрізать 
на доски – називалась [пилка] «драчівка». Стеля. Як 
звели стіни, ставили балки через кожний метр. Хата 
має 10 м, значить 10 балок. І на крокви ставили, різали 
лати. [10 балок це вже пізніше, а раніше?] Раніше – ві-
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нець кругом хати, 4 дерева – вінець. Витісували пова-
лу, досток не було, кругляк в одну сторону і так стави-
ли, одну до одної. Посередині була одна балка в старих 
хатах. Було так, шо пиляли пополам бревно, харашо 
припускали і тілько побілити, не дранкували, не щіка-
турили, нічого (на старих). Простір зверху називався 
«на поді». Під у нас зверху, а  знизу  – міст (підлога). 
Потолок – повала. Дах. Найдавніші хати під соломою 
криті або драницями. Після – череп начали виготов-
ляти, цегельний завод будовати в нас у селі. Черепицю 
з глини виготовляли і крили десь в [19]60-і роки. А ра-
ніше цього не робили. Крили соломою і драницею. 
Навколо хати були лавки ́. Де як виходило. Присінок. 
Лавки були зокола. Лавки клали, де висо́ко. Біля кож-
ної хати спереду лавки були, замість того, шоб сходи. 
Там була прядка зверху. Над ними широка була стріха, 
і як тепер балкон, тоді були лавки. У неділю, у вихід-
ні там сходилися. Вечірки були, говорили собі, сідали 
собі. А попід стріху була грядка. Там висів одяг. І тепер 
кличуть «стріха». Ставили стовпчики, і на тих вінцях, 
шо кругом хати клали, трималася стріха. Присінок – 
як балкон, половина оббито ще. Планування. [Яким 
було планування довгих хат, де кілька приміщень під 
одним дахом?] Довгі хати  – там, було, і комора, тоді 
стодола, тоді стайня. Сіни, а по цей бік хижа, а по той 
бік комора зразу йшла. У  комору вхід був знадво-
ру. А  далі стодола була  – тоже знадвору вхід. А  далі 
стайня. [Стайня найвіддаленіша від хижі, щоб гною 
не наносить?] Так-так. Там, де я родився, вона була 
18 м, хата, а заввишки 6 м. Хто як міг будовати. А було 
так, що стайня була отділна. Були хати й короткі – але 
обов’язково хижа, сіни й комора [за плануванням]. 
А стайня була оддєлно. У Мицика за річкою хата ста-
ра – хижа й сіни, маленька стайня прирублена. Хто як 
зміг купити якого дерева, яка сім’я була велика, тоді 
велику хату будували. [Коли помінялось планування 
жител?] Ми під чехами були раньше. Тоді старались 
деревляні такі кліті [зводити]. А  пізніше начали те-
сати дерево і будовати квадратні вже [будинки], не 
довгі, і не в один ряд, а комнат побільше вже. Нази-
валось «четвертівка», бо то була квадратна [хата], там 
4  кімнати було, навхрест планування. Дальше біль-
ше – п’ять, шість. Багаті могли окремі будівлі робить, 
не під спільним дахом. Но в нашом селі  – нє. В  нас 
землі мало. Інтер’єр. Вікна були на одній стороні, на 
другій стороні піч і постіль, а та глуха стіна була від 
дороги, – не було жодного вікна. В сінях двері сквозні: 
і там двері, і там. [Чому наскрізні?] Я не знаю, шоб вхід 
був звідти і звідти. В сінях майстрували: бочки роби-
ли тако, молотили в сінях. [Може, щоб протяг був, 
або вхід (аварійний) у двір?] Давно ставили сіно на 
поді, сіно там держали. Спереду вхід був, шо заходи-
ли, а взаді підходила підвода, й кидали сіно там на під. 
Держали сіно на поду. В хаті полу не було – земля, зма-
зували гладенько глиною. Таку робили. «Матік» сама 
підлога називалась. Робили такі довбенки, били, ви-
топтували, запресовували цю підлогу, шоб рівна була, 
його змазували глиною, получався натік. Під С’ятого 
вечора, до Великодня підмазували гарно так до печі. 
В старих хатах всередині білили. Така була єдна гора, 
шо біла глина, і копали, і ту глиною мазали. Пізніше 
добавляли вже синьку, красителя того, шоб вона була 
синява, і мазали під с’ята: до Великодня, до С’ятого ве-
чора. Це всередині, а зовні, як побудовали, так і бу́ло. 
В  хаті була піч і лава. Спали на печі, бо піч же була 

велика. І  лавиці були кругом стола. Постіль була не 
двомісна, а така, шо і п’ять спали, широка. Соломи на-
стелили. [Ногами спали сюди, до середини кімнати?] 
Не до середини. До середині ніколи не було шурконіж, 
один до другого ногами. Одні спали в один бік голова-
ми, другі – в інший. Перелізали, як хто біля стіни. А на 
лавицях [спали], а на припічку. [Були такі столи, що 
миски видовбані?] Ми то не зазнали. Були дерев’яні 
миски, дерев’яні ложки. У нашої баби був такий стіл, 
шо скриня в столі: відсували там. Стіл, був яворовий, 
з явора. Служив, як тепер у нас холодильник. Хліб там 
був. Шоб він не черствів, завивали в тряпку, в гелітку 
[бочку] клали. Як ґазди були заможні, робили скриню, 
скриня відкривалася, у  скриню [хліб] ставили. Верх 
скрині був напівсхил, а є й плоскі. Були майстрі, що 
могли різьбити. Вони й самі [Хміль П. А.] як роблять, 
та вирізають на дошках такі різні квіти, фігури і всі об-
лицьовочні роботи роблять: сонце, зуб, полукруг. Хто 
майстровав, [в сінях] верстат стояв, рубанки, сокира, 
стояла бочка з капустою. А  в коморі чистий одяг на 
неділю, скрині, лелітка на муку (бочка кругла). В ко-
морі були дерев’яні мости колоті, бо пил не було. Де 
худоба стояла, і  там дерев’яні мости. Система опа-
лення. Биті були печі, із глини вибивали. Полукругла 
піч, заслонку клали, припічок був. Там їсти готовили 
у печі. І цівка така (отвір) виходила лише в сіни (як 
димохід). Різали свині в грудні у такий час і робили 
ковбасу. Із тої цівки йшов дим, і всьо коптилося там. 
Димаря не робили. Не було з чого. Кирпича не було. 
У стіні глиною оббивали з єдної сторони і з другої. Ро-
били такі дерев’яні ціпки вроді арматури, і то обмачу-
вали, щоб дерево не загорілось. Огень вигорів у печі, 
і закривали цівку за ́тичкою.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. А  стодола 
мала сквозні двері, обов’язково, то молотили. Було, 
шо возом їздили насквозь. Де на підвищенні, не було, 
а де на рівному [місці стодолу ставили]. [Не робили 
похилий в’їзд – пандус?] Стелаж такий робили. Мос-
ток такий робили. А  було таке, пам’ятаю, шо няньо 
знімали двері з стодоли, клали і робили мосток пе-
рехідний. А двері такі були з міцного [дерева], двері 
були широкі – дві такі частинки на всю стіну. Ото дві 
частини знімали так, і віз заходи ́в. [Яка конструкція 
дверей була?] Задовбувалося у верхньому дереві і у 
нижньому дереві. З дерева видовбувалося таке, і чо-
пами прибивалося. [Як називали ці дерев’яні завіси?] 
У нас «побігані» [ці завіси] кликали. Коли боронили, 
орали, то там побігані. Огорожа. Огорожі  – із сме-
реки оці суки ́ [гілки] та плели. Закорували сто ́впи, 
набивали лати, і  тоді суки ті [плели]. І  тепер десь є. 
Суки ́  – вітки, гілки з смерек. Його так криве і пле-
ли єдно за другим. Вертикальне плетіння. Лоза тут 
росте. З  неї робили кошарки. Туди булі [картоплю] 
берут. В Майдані кажут «ріпа», а в Мукачево, Хусті – 
«крумплі».

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Зимівка. 
[Чи мав чабан якусь тимчасову споруду в полі для 
утримання овець?] На полю там і зимівку робив, і ві-
вці там держав. Вівці зимовалися там. Так і назива-
ли «зимівка». Тоже невеличку таку [будівлю ставив] 
з кругляка, як у хаті, шоби там і переночував. У біль-
шості лиш худобу держав. Хто як. [То на горі було?] То 
на свому полі, де мав своє поле. Поклали там зимівку, 
хто держав вівці, кози.
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як починали робити [хату], молилися, ставили на 
вугли свячену воду (просто бризкали), гроші встав-
ляли, дору [проскурку]. Гроші вставляли в усі чотири 
вугли. Починали з того вугла, звідки сонце сходить. 
Вся робота починається  – перший раз траншею ко-
пати або фундаменти зі сходу сонця. В  селі не було, 
щоб монету розрубували на 4 частини. Раньче ділили 
[монети] на всі 4 вугла, клали по одній монеті. В ниж-
нє дерево клали, трам у нас називали, видовбували і 
там усе вставляли. Видовбували хрестиком. На кож-
ному вуглу робили хрестик такий. Зведення даху. 
[Чи ставили «квітку» або ялинку, як завершували 
зведення стін?] Вінець робився, і на вінець ставилися 
кізли. Впершу ялиночку прибирали і прибивали її у 
верх. Після укривали, і вона заховувалась вниз, поки 
не посохне. Входини. [Як відбувалися у вас входини?] 
Посвящіння. Кликали с’ященика і с’ятив хату, читали 
Салтирю, тоді обід, хто заможний. Кликали людей, як 
хто може. Раніше не приносили подарунків. Прихо-
дили, молилися. Вклоняються, кажуть дном: «Слава 
Ісусу Христу!», а  вечором: «Добрий вечір!». Ставали 
на коліна, помолились, і тоді слухали Салтир. [Чи не 
було звичаю впускати кота, щоб переночував?] То то 
до входин. Це давній звичай. Тепер вже віджило, вже 
не роблять. [Пускали кота чи півня?] Було, шо й ра-
зом: і кота, і півня. Ми не пам’ятаєм. А так чули, роз-
казували. Якщо вони ніч переночували, то всьо до-
бре – можна там жити. Після того, як кугут запіє, то 
все добре, чисто, всі живі-здорові будуть, хата чиста.

Записала З. Гудченко 28 листопада 2008 р. 
 у с. Голятин Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  

від Жашко Марії Юріївни, 1933 р. н.,  
родом із с. Присліп Міжгірського р-ну

ЖИТЛО Інтер’єр. [Чим освітлювали хату?] Раніше 
скіпки були. Потім лампи. Були такі хати, я ще затя-
мила, маленькі такі були віконця, а серед хати клали 
вогень, а дим ішов отут ́о у повалу, там було вікно та-
коє: то вікно закривали, і  так уже спали. Там грань 
була серед хати, і  тепло було, по боках спали. А вже 
дальше ше бі́ла в нас така хата, шо било вікно – забі-
лила мама. Тоди вже робили маленькі такі каганчики. 
І жінки при тому пряли, шо всіх дітей одівали. Скіпки 
палили, коли там насередині [щоб вогнище підтриму-
вати]. А для освітлення – маленький каганчик. Спич-
ки були. А до того я не помню. Кре́сало було, я запо-
мнила, після войни, коли не було нигде спичок і не 
било нич. Хто за ́прятки мав, та било то, що з бука є 
такий великий гриб. І то кидали в гній, навоз, та ж де 
така вода настікається, і то там мокло-мокло, токо на 
тото не вимокло, і відти вийняли, і на сонці його су-
шили, і там зробився такой мнягесенький тітус такий. 
І тагди било такоє кресало, і, коли іскра на тото́ впала, 
і нараз воно стало горіти. І то роздували огень.

Записала З. Гудченко 28 листопада 2008 р. 
 у с. Голятин Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  

від Терелі Івана Михайловича, 1942 р. н.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
У  нас 7  млинів було, з  яких 5  працювало цілий рік. 
З усіх інших сіл привозили до нас молоти зерно. Мли-
ни були постійно діючі. [Тобто вода тут не замерзала?] 

Ні, мололи зимою і літом. [Там тільки зерно мололи чи 
ще щось робили?] Валяли гуні, домоткане сукно. Ці 
млини були ще в [19]50-х роках, не всі, а три млини ще 
були. Зникли остаточно десь в [19]70-х роках. [Одна 
бабця розповіла про випадок, пов’язаний з млином]. 
Це було до війни, десь у [19]40-х роках. Чоловік при-
ніс зерно. Велика черга була біля млина. Він залишив 
коня, а сам пішов у магазин. Тут було багато гендели-
ків – євреї торгували. А були такі розбишаки в селі, 
взяли і коня висадили вверх на млин. Той прийшов – 
коня нема. Де кінь? – Нема. І він шукає, поки кінь по-
бачив його крізь щилину і заїржав. Він мусив платити 
тим сміхотворцям, щоб зняли йому коня, бо ж він сам 
не зніме. [Кузня були?] Була кузня. Причому одна була 
в млині. Млин був, а тоді перетворили його на кузню. 
У тій кузні робив справжній ром-циганин.

Записав С. Сіренко 27 листопада 2008 р. 
 у с. Голятин Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  

від Дерча Івана Федоровича, 1944 р. н.

ЖИТЛО Система опалення. Робили вальки, як кирпіч, 
і будували печі. А зараз так не роблять. Раніше топи-
ли дровами. [Як зараз отоплюють?] Дровами. Вугілля 
у нас немає і газу в селі. Кладуть опалення водяне з 
[19]80-х років.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як назива-
ють приміщення, де тримають тварин?] Сарай, стай-
ня. На свиней куча є. [Де продукти харчування збері-
гаються?] У хаті роблять комнату – називалась «комо-
ра». Раніше шкафів не було, то робили дерев’яні полки 
і все складали. Робили усе з дерев – відра, цебер. [Як 
називається споруда, де сіно зберігається?] Оберіг по-
нашому. [Як його будувати?] Закопують 4 стовпи і ро-
блять кришу, яка повина бути легкою. Вкривали дран-
кою до [19]60-х років, а зараз [дахи] залізні. [Як там 
опускати дах?] Там є така проволка, і робиш скобу, яка 
прилягає до дерева і до криші. Ти підсуваєш, і та скоба 
прилягає до дерева і не пускає. [Як навпаки – підніма-
ти?] Собою. Стаєш на один вугол і підняв. І так далі. 
Накидав – підняв. Скидаєш – то опускаєш. Їх сьогодні 
вже мало, а давно було багато. Копички – посередині 
вкопуєш дрючок у землю. Потім робиш настил з де-
рева. Потім накидуєш у кругову. Один на ній стоїть, 
а  другий подає. Потім граблями обробляєш, щоб ві-
тер не роздував. Якщо ти файно утопчеш, воно уля-
глося так, що і скубнути не можна. Може стояти рік, 
чи скільки хочиш. Воно не гниє. Зверху можна камеру 
класти, ще щось інше, пльонку. Криниця. [Де раніше 
брали воду?] Хто біля річки жив, то в річці. Є – з кри-
ничок. Були і колодязі такі, як у мене. Люди копали 
понад 4 м, пока не докопались до води. Тепер залива-
ємо [цямрину] цементом або з каменя, а раніше – то 
був зруб.

Записав С. Сіренко 27 листопада 2008 р.  
у с. Голятин (присілок Облівське)  

Міжгірського р-ну Закарпатської обл. 
 від Білак Анни Олексіївни (Б. А.), 1954 р. н., 

 та Білака Федора Івановича (Б. Ф.), 1937 р. н.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як нази-
вають оту споруду?] [Б.  А.] Буділка. [Для чого вона 
призначена?] Ми розбираємо, то шубер [заслонку] 
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положили  – будити [м’ясо]. У  кожній хаті є свої бу-
дилки. [Тут прийнято не варити м’ясо, а  коптити?] 
Так. Літня кухня. [Що це Ви будуєте?] [Б.  Ф.] Ку-
хоньку, щоб газу не було в комнаті. [Як називається 
з’єднання дерев’яних стін на кутах?] Канюк. Чіпляєть-
ся один до другого, щоб нікуди не випадає. Колись я 
робив на Україні, то тоже «канюк» називали. [Цифри 
обов’язково ставити на деревині?] Ні. Це коли розби-
рали, бо построїли отам, лише для перенесення. Вчо-
ра зложили готове. [Покривати чим будете?] Шифе-
ром. [Як раніше вкривали?] Драниці.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. [Б. Ф.] Коли піднімаєш стропила [крокви], то на 
неї чіпляєш «ялинку». [Де ту ялинку шукають?] Пішов 
в ліс, зрубав. «Ялина» є, то давай випивку.

с. Колочава
Записав С. Сіренко 27 листопада 2008 р. 

 у с. Колочава Міжгірського р-ну  
Закарпатської обл.  

від Росади Федора Федоровича (Р. Ф.), 1928 р. н., 
 та Тумарець Наталії Анатоліївни (Т. Н.)

ЖИТЛО Фундамент. [Р.  Ф.] Раніше, коли був нежо-
натий, у  1951–1952  роках камінь заготовляли, потім 
кіньми його завозили, копали фундамент. Раніше 
фундамент не робили, бо не було ресурсів. Стіни. Ви-
кладали з дерева стіни. [Як складали дерево на кутах?] 
«Німецьким вуглом». [Як вікна робили?] Для цього є 
угольники. Стовпок  – це одвірок. [Було різьблення 
над вікнами?] Не було. [Як називають ромби, якими 
оббиті стіни зовні?] «Піки». Я  купляв, за 1000  штук 
потрібно було платити 35 доларів. При мадярах «піки» 
не прибивали. Стеля. [Як робили стелю?] Кололи 
бревно і клали на стіни одного біля одного. Потім за-
мазували глиною і білили. Дах. Покривали драницею, 
а не шифером. Поставили козли [крокви], на які при-
бивали рейки, на які вже ложили драницю. Систе-
ма опалення. [Як опалювали хати у довоєнний час?] 
Печкою. [З чого будували піч?] З кирпича. А раніше – 
з камня. Димоход (комін) іде в сіни. У сінах не було пе-
рекриття, і дим ішов на горіще. Потрібно було чисти-
ти. Часто хати горіли. Сало каптили на поді [горищі]. 
[З чого робили комин?] З каміння. Інтер’єр. [Лежанка 
була на печі?] Ні, в наших краях не було – в селі, на-
віть в області. [Скільки вікон було?] 4 вікон – 2 з одної 
і 2 з другої [сторони]. На північній стороні не було. До 
[Першої] світової війни на комнату було 1 вікно, і скла 
не було. На ноч закривали, бо ходили опришки. [Хто 
такі опришки?] Злодії, вори. [Як замикали двері?] Ро-
били замок дерев’яний і спеціальний ключ, який хова-
ли. Такі замки називали «сліпий замок», тобто секрет-
ний. Підлогу робили з землі, яку втрамбовували. По-
тім змащували глиною. [Як таку підлогу називають?] 
Землянка.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які є ще спо-
руди у дворі, крім хати?] [Т. Н.] Майстерня-столярка, 
хлів – тримаємо худобу, курей, свиней. [Де тримаєте 
овець?] У кошарі. Огородять керток висотою 2 м. На 
ніч її не закривають навіть зимою, щоб кліщі не за-
водились. Може вовк прийти і всіх подушить. Одно-
го разу вовки подавили овечок в одного лісника. Він 
прийшов і побачив, що вовки сплять, взяв рушницю 
і постріляв їх.

с. Лозянський
Записала З. Гудченко 26 листопада 2008 р.  

у с. Лозянський (присілок Собки)  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  

від Собко Христини Іванівни (С. Х.), 1941 р. н.,  
Собка Федора Васильовича (С. Ф.), 1932 р. н.,  

та Собко Калини Іванівни (С. К.), 1937 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Чи знаєте про походження назви вашого 
присілка?] [С.  Х.] Тото наші так няні казали, то вже 
так і мені, а няньові було 60, вже 40 год, як помер, а я 
свого діда не тямлю няньового... Так злодій оселився 
був он там на оцій поляні, де хаща, там така велика 
поляна. Там якийсь злодій переселився, та зайшов 
помалу в село та якусь ту й хижечку поклав, дідо то 
май знає. То так пішло від того Собки. Та то в долі, де 
сільрада, та село Лозянський, а вгорі май, то Вишній 
Лозянський, а це Собки. А до єдної сільради ми.

ЖИТЛО Планування. [С. Ф.] Хата була така: дві комнати, 
кладовка та й всьо. [С. К.] А далі ми все собі достро-
їли туда й туди. [Який план тієї хати був?] [С. Ф.] Це 
сіни, а там у нас кличуть «кліть», комора, там іще одна, 
і всьо. [Надвір іще одні двері були?] [С. К.] Тільки єдно. 
Хиба ще пристроїли стайню ізбоку, та відти виходили 
та ще до стайні, а так із тих сіней не було іще двері вон. 
[Із сіней були двері тільки в кліть і в хижу, а з стайнею 
не сполучались сіни?] Еге-еге. Стіни. [Як з’єднується 
дерево на стінах хати?] [С. Ф.] В угол, в простий і в ні-
мецький. [С. К.] А тепер уже не так... У нас іще простий 
був. Бо то наша, шо ми строїли, в порі 50 год їй, 60. То 
вже тепер ся достроїли. Та тото простий вугол клався. 
А  тепер файно строять. [С.  Ф.] А  тепер уже ровний. 
[Без оцих залишків?] Но. То німецьким ся називав, а це 
простий вугол – так зарубав, а відки там і вилізе, нич. 
[Не прокладали мохом?] І  «мшино»  – як ми кличем. 
[С. К.] Покла́де так. Забивали тото́. Клин такий з дере-
ва. [Це забивали мохом вже після того, як поклали на 
цей зруб інший?] [С. Ф.] Ми потом, як усьо вже зро-
блено. Тєпєрь ми знаєм вже, як і так строїти, шо перед 
то, чим покласти дерево, та треба жолобок проложить, 
як у вас роблять в Україні, зробити жолобок, а там на-
класти того дерева. У нас мох, моху того нарвав, туди 
наклав, а потом дерево, прилягло тото. Там уже студена 
[холод] не має право іти. Там тепло. Ми тото раньше 
застали ж так, шо [мохом] тикали. [С. К.] А вже тепер 
не кладут мох. Стеля. [Як стелю називали?] [С. Ф.] Під. 
У  нас різали пополам дерево  – драчували уручну два 
чоловіка  – єдин нанизу, єдин на верху, пілом врізали 
пополам дерево, де натроє, де начотири, де якоє дере-
во. То брали на під. [Без балок?] Без нічого, бо товстеє 
було дерево. [Як називались ці дошки?] Подовина. Дах. 
[Як дах робили, щось клали зверху?] [С. К.] Я не знаю. 
[С. Ф.] Клали вінець. Обробили. Например, всяк роби-
ли, як дерево на дерево, а потом уже як верх робити, 
тоди дерево випустили, та сюди клали вінець, так на-
зивали вінець. І на тото клали кізли́, стропила, як тепер 
кажуть. [Як називали звис, де дрова?] [С. Ф.] Колешня, 
де дрова. [А на передній стіні звис як називали?] [С. К.] 
Стріха. [У  церкві як звався винос даху?] Стріха теж. 
Інтер’єр. [У вас була дерев’яна підлога у старішій хаті?] 
Нє-є. Земля була, земля. Та мастили глину. [Що з чим 
розводили?] Глина, вода, митка, така тура. Так намочи-
ти та помастити ту землю. Помастити в ту туру, взя-
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ти то відро і понести вп’ят, коли субота чи десь серед 
тижня, оп’ят мастиме ту землю. [Двічі на тиждень?] Но. 
І коли пориє ся, бо то ся риє. А воть зайшло ся мокроє, 
то відставала глина. [І  знову підлогу мастили?] А  як! 
Ой тяжко ся жило! [Взимку, може, трусили солому на 
землю?] Нє-є-т. Земля – так би́ли. [Спали де?] А спали – 
такі посте́лі, солома настеле́на, верета такі ткали. Уже 
саміи ткали, тото́ паздіря би́ло і текі дерги билі в нас. 
Ой, тото́ нє тепєрь, нєк си втирати та спати на мнякім. 
[С. Ф.] Добре било, но не треба було шевелитись, поше-
велився й пошипався [поколовся]. Система опалення. 
[Куди дим виходив?] У цівку. Тепер такого не є. Там уже 
не є комина, дим іде, куда хоч, до сіней іде, шоб тепло́ в 
хижі. Заткают затичкою цівку, аби тепло в хижі. Тєпєрь 
ні в кого того коша не є... Іще ко́ші били. То – піч і та-
кий кіш, тамись мя хліба пекли. О, такий високий кіш, 
із того коша ішла цівка. [Цівка – це дірка?] Дірка, шоб 
дим ішов вон.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які госпо-
дарські будівлі на садибі були?] [С. К.] Та стайня би́ла. 
Та втамісь ся забрали вже. [Так ви зовсім розібрали 
ту стайню?] Зовсім розібрали. Нову построїли з ново-
го дерева. [Із тим старим деревом що зробили?] А-а, 
тото на дрова. Кучі на свині [були], таке й го. [Була у 
вас стодола?] Стодола є. Там із гори сіно ме ́темо, там 
[зберігаємо]. Там много завозуют сіна, та туди раз 
мечут. [Коли була збудована ця стодола?] Кілько год, 
годів вісім. [Теж з дерева рублена?] З дерева, з дерева. 
Всьо із дерева.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Чи багато було коло-
дязів в селі?] Колодязі були, хто не лінувався викопати. 
Например, туй у нас тоже не було води. Ми ся пожени-
ли та не завели ся звідки, бо то не було даже й звичаю, 
не було, відки брати. У нас єдин колодязь на всєй-всєй 
світ, та єдна водичка в Долині, як ми кажем. Та берем 
з єдної криниці – з єдного джерела питна вода. А цей 
колодязь тутуй, то і няньо ще знає, коли там із по́тока 
каміння носили та муровали, не знаєм, коли викопа-
ли. То давній колодязь дуже. В Соколи колись ходили 
при мадьярах, при чехах. Там заборонили даже копа-
ти, метр лиш викопали, і так воно є. Там морська жила 
якась є, може залити село, кажуть. [То ви ходили до 
струмків, до природних джерел по водичку?] Отуй. 
Все село ходило відси. Там внизу тоже таке є. А вни-
зу з по́тока брали та носили. Із по́тока. І ще там внизу 
в березі запруга така була – там така джерельна вода, 
шо постоянно. А туй ся сю воду ни́кто не тяне. То ня-
ньо, шо мені вже по сімдесят, а ще няньо мурували тот 
колодязь, копали, носили у веретах каміння відти з 
по́тока та мурували. То ми не знаємо, відколи той ко-
лодязь. [То він увесь мурований, той колодязь?] Муро-
ваний. [Зверху зруб ставили?] Но. Такій зруб та й всьо. 
[Він глибокий був чи ні?] Метр. [Як воду діставали?] 
Клюка така, відро завісять та й всьо. А вже відти, чуєте, 
завели собі, Сись [прізвище сусіда], чоловік туди [до 
хати воду підвів]. І ми собі шлангу купили, Бог дасть 
здоров’я, ми й собі хочеми навесні от де недалеко пе-
рекопати та до хижі завести. То в нас є колодязь, а до 
хижі не є. Прийдеш туди, но неси.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як колись вибирали місце для хати?] 
[С. Ф.] Совєтовали, де би ліпше було. [С. К.] Давно не 
хотіли, де дерево росте, та й на тім строїти. Вже тєпєрь 

підріжут – строять. Но нє, такого не було. Де дерево – 
там не сло́бідно класти. Но, тєпєрь – тєпєрь уже всьо, 
хоть як. [Як розташовували майбутню хату відповідно 
до сонця?] [С. Ф.] Повертали, [як ся хотів] під сонце, 
під полу́нна це, під остор клали. [С. К.] А далі тото мі-
ряли. [С. Ф.] Міряли тото на угли. [Під сонце яку стіну 
клали?] Перед. [Як називали задню стіну?] Зад. Боко-
ва – щит, щитова ся називає. А то тоже щитова. Закла-
дини. [Не було такого звичаю, щоб свячене класти на 
кути?] [С.  К.] Аякже, клали. Колись, як в’язали хату, 
там рубали такі хрести нанизу в первому дереві. Хрест 
вирубали і в той хрест клали дору́ [проскурку] із церк-
ви, шо піп дав, пшениця свячена, як із церкві, водичка 
свячена, гроші, копійки. [Не розрубували копійку?] 
Тото нє. По цілій копійці. А  май давно такі копійча-
ні. Онде ще стайня є – такі копійки. [Клали оце все на 
кожному кутку?] [С. Ф.] На кожному. На всі кути чо-
тири клали гроші і все причандалля. [Чому так треба 
було робити?] Шоб воно ся не держало нечистої сили: 
хто зна, де вона є, а де не є, не видко, а вона була рань-
ше. [С. К.] Ну, так гідно. Як хоче Бог дати, так ми стро-
їли. Входини. Як ми йшли сюда [у нову хату], то був 
священик, туди хрести – коло воріт, коло дверей так 
рисовав, молилися. Савтири наймали [читання Псал-
тиря]. Савтиря била. А ми се ся достроїли. То ми звідси 
заходи́ли, а далі ми все собі... Народні уявлення. [Чи 
не переносили в інше місце хлів, якщо там худоба не 
велася?] Би́ла у нас стайня, туда хлів. І ми перено́сили, 
бо не везло нам ся з коровами. Нам не везло, та й всю-
ди клали всьо, як в’язалася стайня. [У стайню теж кла-
ли свячене?] А як! Всюди. Та в нас із коровами, Боже 
не дай! У нас чотири корови, такі корови, що телитися 
мають, на ковбицю пішли, літись і перелитись. Тую ко-
рову коло хижі, най Бог не дасть, така корова тукшина 
телитися мала. І  телилася, і дорізати мусіли. І  сперед 
неї у чотири годи, так жаль. А дві [корови] із стайні за-
брали, бо я на серце й то [дуже переживала], та відвез-
ли. Та телята повімітуют із них... Ну, якби ся знали, як, 
як, жіночко, тото тяжіє, тяженько. [Що треба робити, 
щоб такого не було?] Пек, священик і в стайні й молив-
ся, і туди до монахів [милостиню] даю. [Не казали, що 
винна у цьому відьма?] [С. Ф.] То так говорять.

с. Нижній Студений
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1987 р. у с. Нижній Студений  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Благовіщенська церква та 
дзвіниця початку ХІХ – початку ХХ ст. Ансамбль спо-
руд розташований на високій горі. Біля її підніжжя та 
на схилах інших гір по долині вузькою стрічкою в’ється 
забудова села. Невелика тераса церковного подвір’я 
оточена дерев’яною огорожею і цвинтарем з високи-
ми осиками. Церква займає північно-західну частину 
ділянки, дзвіниця – південно-західну, а на схід від ві-
втаря церкви ще й капличка. В  літню пору ансамбль 
має обмежену зону видимості з близьких відстаней 
через щільну рослинність, яка заховує будівлі. Коли ж 
дерева втрачають листя, ансамбль проглядається зда-
леку, домінуючи над місцевістю. Благовіщенська церк-
ва, згідно з написом на різьбленій табличці, датується 
1820 роком, але в списках духовної установи означено 
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1750  роком, що може стосуватися її попередниці, пе-
ребудованої на початку ХІХ ст. На користь подібного 
припущення свідчить і збережене в інтер’єрі декора-
тивне різьблення кінця XVIII  ст. Дзвіниця датується 
1912 роком, але за стилістикою належить до давнішого 
архітектурного типу. Архітектурно-художнє обличчя 
пам’ятки було дуже спотворене металевою обшивкою 
її даху і стін вище опасання. Благовіщенська церк-
ва – тризрубна споруда, рублена зі смерекових брусів, 
з’єднаних «в лапу». Вона стоїть на кам’яному підмурку. 
Зруби в плані майже квадратні, відрізняються розміра-
ми – нава ширша за вівтар та бабинець. Вони перекриті 
коробовими склепіннями. Бабинець та нава об’єднані 
спільним двосхилим дахом, з якого над бабинцем ніби 

виростає невисока, квадратна в плані башта каркасної 
конструкції під бароковою 8-гранною банею. Вівтар 
перекрито автономно нижчим двосхилим дахом. Кінці 
гребенів дахів завершуються сигнатурками. Навколо 
церкви влаштовано опасання, яке підтримують з трьох 
боків різьблені кронштейни, а  з заходу  – стовпчики 
нижнього ярусу галереї. Верхній ярус галереї оточує ба-
бинець з усіх боків гарною різьбленою аркадою. Стіни 
храму вище опасання, а також дах первісно були вкриті 
драницею, а башта й верхи – дубовим лемехом. Інтер’єр 
освітлюється досить високими арковими вікнами під 
звисом даху. Башта має глухі стіни. Зовнішні західні 
двері в бабинець обрамлені широкими (до 42 см) ко-
сяками, з  яких верхній профільований різьбленням, 
а поле дверей декороване дощечками «в ялинку», при-
битими цвяхами ковальської роботи. Церква належить 
до типу дерев’яних закарпатських храмів, характерною 
рисою яких є башта над бабинцем. Дзвіниця. Дзвіниця 
1912 року стоїть на кам’яному підмурку і являє собою 
двоярусну, квадратну в плані споруду. Нижній ярус – 
зруб з пластин з врубками «в лапу», верхній – каркас, 
обшитий ґонтом, з  аркадою голосників. Нижній ярус 
оточений опасанням. Перекрита дзвіниця 8-гранним 
шатром. Вона відрізняється приземкуватими пропо-
рціями, переважанням горизонтальних ритмів над 
вертикальними, що споріднює її з церквою. Ансамбль 
культових споруд відіграє значну роль в панорамі села 
як архітектурна домінанта місцевості. [Літ.:  Народна 
архітектура Українських Карпат XV–ХХ ст. Київ, 1987. 
С. 223, 228; Памятники градостроительства и архитек-
туры Украинской ССР. Т. 2. Киев, 1985. С. 188–189].

с. Присліп
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у листопаді 2008 р. 
 у с. Присліп Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями Поповича Івана Степановича, 1949 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Село Присліп 
розташоване досить високо в горах, дуже мальовниче, 
розкидане по схилах гір, в долині, на пагорбах. Окремі 
осідки то тут, то там туляться на терасах. Деякі з них 
огороджені жердинами. Помітну роль у ландшафті і, 
звичайно, в господарстві відіграють «обороги» – при-
строї для складування сіна, накриті пірамідальни-
ми дашками, які можуть рухатися на 4-х  вкопаних 
у ґрунт стовпах. В  долині, вздовж потоку, забудова 
щільніша, ніж на схилах і пагорбах. Береги потоку 
сполучені вузькими дощаними кладками. Будівлі на 
стрімких схилах «вписуються» у рельєф за допомогою 
підмурків, які часто використовуються для господар-
ських потреб та запобігають зсувам ґрунту.

ЖИТЛО Планування. Більшість будівель у с.  Присліп 
дерев’яні, незалежно від часу їх спорудження. Зустрі-
чаються рублені старі хати бойківського типу «хата + 
сіни + комора». Навіть у хаті, збудованій у 1930-і ро-
ках зберігаються архаїчні риси: двері на «клюках» 
(дерев’яних вісях), сіни з наскрізним проходом, на-
півкурна система опалення, «лавки» уздовж хати з 
усіх боків. Стіни. Давніші будівлі мають темні, май-
же чорні стіни, пізніші – пофарбовані в теплі кольо-
ри жовтого, червоно-помаранчевого відтінків. Зрідка 
трапляються пофарбування холодних тонів (зелених, 

Благовіщенська церква. Початок ХІХ – 
початок ХХ ст. с. Нижній Студений 

Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  
1987 р. Світлина З. Гудченко

Дзвіниця. 1912 р. 
с. Нижній Студений Міжгірського р-ну 

Закарпатської обл. 1987 р. Світлина З. Гудченко
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синіх, фіалкових). У  темних рублених стінах інколи 
підкреслюють світлі віконні та дверні лутки, а також 
елементи веранд. Фасади деяких хат обшальовують 
дерев’яною ромбовидною плиткою – «пікою», пофар-
бованою в яскраві тони. Трапляється й декоративний 
розпис (олені, квіти).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Під час закладки будинку старший майстер гукає ха-
зяйку. Вона підносит свячену воду, яка освячується і 
ставиться на Святий вечір, і монету, жовта аби була. 
І той стає старший майстер на коліна, хреститься, чи-
тає молитву, рубит ту монету на 4 часті і видовбує та-
кий трикутник у нижньому зрубі, робить трикутний 
зруб, виймає те дерево, шо там було, туди ставит пше-
ницю, воду свячену і одну четвертину тої монети. І так 
по кожному вуглові пішов. Тоді устає і: «Благословіт!». 
І всьо. Хазяйці каже: «Благословіт!». Це кладут у зруб 
стін. Підвалини вже вийшли, наприклад, на півтора 
метри, де перекос є, а далі вже зруб стін. То він стає, 
молиться там. Йому свячену воду, пшеницю, монету 
[подають], він свяченою водою бризкає. Будують май-
стри, від чотирьох до шести, більше не буває. Зведен-
ня даху. Кізли – крокви. На першому кізлові має бути 
жива смерічка украшена, як на Новий рік, невеличка, 
з півметра, що виросла з насіння. І шоб вона була гус-
та. Оті майстри, як уже підняли кізли, вони вже свою 
роботу на 80  % виконали. Старалися, шоб побільше 
гілочок було на смерічці. Всьо завісіт від року, в яко-
му році вона росла. Якшо благопріятний рік, то ся ви-
росте на 40  см, неблагопріятний рік, там може бути 
10–15 см. Майстри видивляют, б’ют туди і то всьо. На 
самому горі на кізлах [ту смерічку] прибивают. Вона 
там мерехтит, пока не устелят досками чи рубероїдом.

Записав С. Сіренко 25 листопада 2008 р.  
у с. Присліп Міжгірського р-ну  

Закарпатської обл. 
 від Затюка Дмитра Михайловича, 1933 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як у вас раніше називали хату?] 
Давно  – хижа. Зараз також кажуть. [Як будували 
хижу, план десь затверджували?] Ніхто не затверджу-
вав. [Скільки кімнат у хижі?] По оній. [Житло респон-
дента має планувальну схему «хижа + сіни / стодола», 
що ускладнена прибудовою з обох боків двох комор з 
автономними входами. Усі приміщення під спільним 
дахом]. Підвалини. [З чого робили підвалини хати?] 
З каменя, а далі ковбицею [колодами викладали]. [Як 
вибирали місце, де хату ставити?] Дивили, де міс-
це підходяще. Хату будували на ораній землі. [Чому 
там, де оралось?] Я  не знаю для чого. Стіни. [Який 
будівельний матеріал використовували для зведен-
ня стін?] Смерека. Вона для строітельства підходить. 
З ялиці робили мости, бо вона тверда. Стіни – з кру-
гляка більше було. [Як зараз будують?] З кирпіча. Все-
редині роблять вальки. Вальок – робиться із глини та-
кий, як кирпіч, але не випалюється, лиш висох. [Стіни 
білили?] Не білили. Дах. [Який був дах?] З  соломи. 
[У яких роках перестали соломою покривати?] Коли 
прийшла совєтська власть. Далі пішов шифер. [Че-
репицю використовували?] Робили і тото. Черепиця 
була, була некачествена. Система опалення. [Як був 
влаштований димохід у старій хаті?] Усередині хати 
набік було вікно [кагла], бо тоді комину не було, а дим 
виходив кріз [сінешні] двері. Ще говорили, що посе-

ред хати було вогнище, і то горіло. Коли дим вийшов, 
вікно засунули, двері заперли, та й було у хаті тепло. 
Печі були не такі, як зараз. Давно піч не мурували. 
Робили з дощок такоє укрепленіє, і там глину сипали, 
потім били довбнями. Потім клали дерево, яке обби-
вали глиною. Клали клумак, який вигорав. Після цьо-
го робили димар – у стіні дирку, і дим виходив в сіни. 
Потом почали робити комен. Ще за чехів було пару 
комінов, за які треба було платити. З 1948 року хати 
почали будувати з коменами. [Як зараз у селі опалю-
ють будинки?] Хто яку має возможность.

с. Синевир
З польового щоденника І. Суботи,  

записано у с. Синевир Міжгірського р-ну 
Закарпатської обл.  

від Шпільки Олени Михайлівни, 1938 р. н.,  
та Суботи Олени Іванівни, 1941 р. н.  

(ПАВК. Ф. 6. Оп. 6. Спр. 1, 5)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи поділяється село на частини?] Село тягнеться від 
заправки, від перевалу до Бабиної остановки. А  Ба-
бина остановка – то є межа між Негровцьом, Сине-
виром. Наше село великоє, десь 6 тис. населення. За 
тото село і поділили на частини, оби [щоб] май знати 
тко, [хто] і де жиє. Так май легко. Є в нас Товчка (то 
далеко від центра, тай би на якомусь горбі); Дільни-
ці – я ни знаю, чого так кличут; Руні; Замочарь (на-
ходиться за ріков далеко, там усе мокро); Береги; За-
вирьх (тото ніби на горі високо); Глухий край; Потік 
(там межи хижами і у вуличці усе тече звір [джере-
ло]); Ниже села – находиться ниже села, нібити в ямі, 
за центром; Остріки (се дуже далеко, так ся кличе 
наше лісничество); Кривий, Міщанський край. Улиць 
у нашому силі ни є, лиш си сі кутки, у силі дуже мно-
го уличок, та било би дуже тяжко усьо знати про чи-
лядь [людей]. [Які є назви лісів?] У селі і кругом нього 
є много лісу усякого. Хащі і дерев дуже много, май 
більше находиться у паркові [Національному при-
родному парку «Синевир»]. Межи хащами [лісом] 
є поля, де люди косят. Є у нас такі ліси: Хащоватий, 
Верхозера (се за озерцьом), Яворинки, Піскава, Пис-
ся, Дубилянка, Яворовиць, Кантина, Березовець, Ко-
била, Горб. А ше у нас находяться бункери – они май 
за селом. Бункер строїли німці, ше коли война била. 
У них прятались люди. У самому центрі села є церк-
ва, там кажду ниділю і по празникам правлят службу, 
а коли треба, моляться за погоду, а аш по-церковному 
казати, то «сятят царину».

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Село файноє. Є клуб або Буди-
нок культури, сілірада, амбулаторія, болниця, одна 
велика школа, і  малих шкіл много, чотири, ци [чи] 
п’ять. А  магазинів та кафе кілько повідкривали, най 
Бог хоронит! На каждому углови. Недавно відкрили 
парихмахерську, то добре, бо хоть в район не треба 
йти. А пошта, там тоже багато є. Мож, короче у селі і 
вбратись шось купити, і віддихнути.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Чи прикрашають хату до 
Зелених свят?] Білочка з трепети. Прикрашаємо коло 
вікон, ворота, двері. А у хижі робили букети, м’яту. На-
рвати, може, хоть т’ко увечері у суботу. [Що роблять із 
зеленню після свят?] Мож уверечи, мож і лишити.
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с. Бобовище
Записала В. Юрченко 10 вересня 2018 р.  

у с. Бобовище Мукачівського р-ну Закарпатської обл.  
від Болдижара Дмитра Миколайовича, 1950 р. н.,  

та Болдижар Світлани Василівни, 1946 р. н.

ЖИТЛО Планування. Це десь 1957  рік [будівниц тва 
хати]. [Перед хатою ніби балкончик такий де рев’я-
ний?] «Турнац» називався, то тепер як віранда. При 
вході зайти  – це були довгі, прямокутної форми [га-
лерейки], таке все робили. Потім заходили в хату, 
було [приміщення]  – називали «сіни». Хата прямо-
кутної форми. Стеля. [Перекриття називали «стеля» 
чи «під»?] Під – то «чердак» по-руски, горище. [Як тут 
казали?] На пуд. У  деяких селах  – під, у  нас  – «пуд» 
кажуть, горище. [Як його вистеляли?] Робили доски, 
«стеля» у нас кажуть, тепер штукатурять, а тоді дубо-
ві настелялі згорі. [То основні балки поздовжні чи ще 
й поперечні були?] Були і поперечні (в  нас називали 
«грядка») дубові балки. На те настелювалися доски, 
прибивалися і згори між ними зазори глиною замазу-
валися, коли падало сміття. Пуд служив як склад – там 
був великий «сусик», то комод. Скриня – «сусик» каза-
ли, то було в хаті. Майстри робили кому, кому багатші 
різьбу робили. Там складували одяг. Не було шкафів. 
А  ще сусик служив для продуктів, зерна, наприклад, 
жито, пшениця, кукурудза, бо люди мали господар-
ства. Несли на пуд, там насипали і так брали вже ху-
добі. Дах. [Галерейку цю робили для підтримки звису 
даху?] Це було як навес – такі стовпці робили дерев’яні 
з дуба, тако був. Заможніші – красивіший мав. То був 
«турнац», його видко, стовпці такі. Крились хати со-
ломою, вже а пізніше – черепицею. У чехо словацький 
період, ну, вже до 1945 [р.], коли я був малий, у нас була 
вже під черепицею. [До того для покрівлі використо-
вували солому?] Була солома, крили. Хата солом’яна 
така була. І в нас така була. Пізніше черепицею, хто за-
можний був, накривали. Інтер’єр. Підлога – мастили 
глиною, воно сохло. Хто газди заможні, то ті досками 
мостили, а у нас – глиною. Зимою студено було конєш-
но, холодно. Дальше була в хаті «лада». У нас була, ми 
ї розбили десь рік тому. [Що це таке?] Це всереді так 
під стіну, як ця лавиця, стояло там. І там сідали за стіл, 
а перед стіл стояв перед ладо, і там були окремо у ладі 
такі три відділення-ящики, і там одяг. І то ту відкрива-
лося і тоже складувало, тоже одяг. Мама мала свій одяг, 
а ми, хлопці, то мали окремо. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. Бачете, який побут, от 
хату трохи видко, забор такий плетений з жирдя, 
жирдя – то гілки молоді з гарба, верби, такі старовин-
ні прути. Тепер [огорожі] з металу і кірпіча роблять. 
А то біднота була. Господарські будівлі. Сарай і хлів 
під соломою ще довго [стояли].

Записала В. Юрченко 10 вересня 2018 р.  
у с. Бобовище Мукачівського р-ну Закарпатської обл.  

від Троля Василя Івановича, 1954 р. н.

ЖИТЛО Планування. У дом заходили. Калітка така була, 
і заходили у призьбі в таку, ніби балкончик, а потім у 
двєрь. Од дверей сіни були. Від сіней йшли у передню 
хижу, де гості, в  середині піч була, там їсти варили, 

їли, і ще одна комната були, де спати, всі вмєстє спа-
ли. І рядом від тих сіней була комора, де можна було 
лізти на чердак, там мнясо диміло. Поросято зарізано, 
димоход перекрили, і дим йшов на чердак, і там все це 
коптилося і стояло зимою, і літом. Ніяких морозилок, 
нічого не було. Стіни. Будинки були мазані, були з де-
рева і з самана були. [Що таке саман?] То такі кубики 
з глини були, як тепер роблять із цемента. Викопали 
яму таку, наукопали, воду, солому нарізали, і жінки так 
собі юбки позачинювали і так цілий день місили гли-
ну. Такі форми були, мали такі форми дерев’яні. І та-
кий кубик прямоугольний. І воно висихало-висихало 
тако, що розбити не можна було. Теплі такі будинки 
були із того [саману]. [Господарі самі робили, чи люди 
сходилися, допомагали?] Самі-самі, не якісь фірми. [Не 
наймали майстрів? Їх запрошували?] Запрошували, 
раз одному строїли, допомагати. А цей будинок, шо я 
строїв, то все родствєнніки робили, ніякі не майстри. 
Я і не знали, скільки класти на стіл тарілок, бо не зна-
ли, скільки прийде людей. І не знали, скільки прийде 
завтра, не знали. То тепер наймали бригаду, то тоді сто 
процентів. Могло прийти, мені треба 15 чоловік, а мо-
гло прийти 40. [Як називався цей процес, коли разом 
робили саман?] «Вальки», «Правити вальки». Копали 
землі много, наприклад, такі ями, везли воду на во-
лах чи конях, кому як, у  таких бочках великих везли 
воду, солому і на мєлку, кінський навоз. Дівки і хлоп-
ці скакали по тому, переверталися у тому. Брали, така 
тачка,  – метали. Отако дощечка і тут дощечка, треба 
було постоянно мочити у водичку все це, загладили – 
і все. Форма стоїть, сонечко запекло. І  складували на 
два один, на два один – складувати пірамудкою. А по-
тім чотири на потім п’ять... То файна хижа і тепла, не з 
кірпіча. [То готували людям сніданок, обід і вечерю?] 
«А на вечерю, – кажуть, – ми не прийдемо». Чую я, що 
у мене мало людей, то я питаю, на вечерю хто прийде.. 
А сиділи ми довго – до пів ночі, як в ресторані. Наро-
билися люди, хотіли собі отдихнути. А вже знали, що 
завтра не прийдуть. От, тоді я опівночі йду, стучу до 
кожного у домі у людей, щоб прийшли допомогти. [За 
день не встигали все зробити?] Нє. [За колгоспу були 
такі зібрання?] За колгоспу. [В  які дні  – будні чи ви-
хідні?] У простий день, у неділю – нє. Стеля. Потолок 
спочатку був – йдуть балки, потім доски набивали, і їх 
у жовту фарбу, якась така була, їх пофарбували. А по-
том пізніше, тоді, як досками забили, нарізали кусоч-
ки рейок таких («дранка» ще називали), прибивали 
так, замітували глину і гладили то всьо. Або з очерета 
палочки прибивали, так і так прибивали, і то тоже за-
мітували глину, просохли, доки рівною [стеля] не була. 
А  потім побілили. Вапно не було. Глина так. [Як час-
то побілку стелі поновлювали?] Мастили каждий раз, 
перед празниками по-новому мастили. Білили  – кра-
сочка. Вапна коли не було, брали із кар’єру мраморні 
[барвники], що ходило на глину. Руда була. Кар’єр запу-
щений, добували ту глину. Дах. Були ще хати під соло-
мою хати. Хати були однотипні. Окошечко одно. Довга 
хата така. На вулицю одно окно і всьо. Одне вікно, шо 
на вулиці, і посередині хати вход. А ще там таке було 
[піддашшя], як козирьок на пів хати, і то було покрит-
тя, було дерев’яноє покриття і було солом’яне. Я то все 
помню, но ми вже перейшли у будинок, то під черепи-
цею, вже була черепиця. [Як ті солом’яні дахи робили?] 
З соломи, клали солому, пшениця допустім або жито, 
колоски, оберемки такі клали, на землю розстеляли і 
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ціпами [обмолочували]. І то в снопи в’язали-в’язали і 
знизу сначала, а потім на ній слідуюча, а потім cлідуючі. 
І воно по трубочках, по соломинках стікало по ньому. 
[Не протікало?] Нє, щільно було. І там під тою соломою 
вудили мнясо, іскри ходили. [Не запалювалося?] Всьо 
чорне. [Коли покрівлю на черепицю почали змінюва-
ти?] Вже була черепиця у 1947  році, 1948–1949  роках 
вже була черепиця. Вони не у нас її робили, з Чехії за-
возили. Голод був у нас у 1947 році, я ще тоді, тоді [не] 
народив[ся]. [Як люди голод пережили?] З картошкою 
дзьобали трави всякі, хліба не було. Я знав, коли я був 
у п’ятому класі, то принесли булочка з го́рода, хліба не 
було. [Худобу тримали?] Тримали, но так рідко, бо не 
було можливості. Млина свої були, що мололи муку, 
камінь підкував на дрібну зернинку, і  мука була така 
мєлка. Жорна ручні, а потім сита вже пішли. Інтер’єр. 
[Яким було освітлення у хаті?] Еліктрічества не було у 
нас. Я до школи ходив, то при лампі. Лампа на керасі-
нові. Була обикновенна тарілка глиняна, дирку прорі-
зали і там поклали скло, через ту дирку клали, і копоть 
йшла у плафон, або також світло відбивалося на стіл 
від тої тарілки такої. [Це в якій хаті ще була така лам-
па?] Хата була, були ще хати, ще під соломою. [Всере-
дині хати піч та стіни прикрашали візерунками, якось 
гарно підводили?] Малювали. Бумага була така, той час 
було на різні метрові куски, а там були рози, прямокут-
ники, такий трафарет. Майстриня-художниця мєсна, 
сєльськая. Брали такий шнур в краску, там одна стоїть 
і там одна стоїть, третя утягувала ж ону, як стрілу, і то 
полоса така рівненька, туди клали сю бумагу, трафарет. 
Такий катраний мала фартух з 5–6 карманчіків, у цьо-
му карманчику жовта краска, біла, зелена, бордова, як 
там треба було. І  пензлі у каждого, пензлі саморобні 
прив’язали до палки – і до свідання. На квітку чи шо 
там таке – ромашки замастили зеленим, стовбчик за-
мастила коричневим. І  зняли всьо опять, дали опять, 
такі всякі... узорами... Були всякі узори: і прямокутні, 
і птичкі, всьо на світі було. Такоє з рєзіни отакої вели-
чини просто надівала на дерево, мочила у ту краску і 
всьо. Руку треба мати набиту, бо і не видко туй... Було, 
майстриня знала. Не так, як тепер обої. [Вчилися цьо-
го ремесла?] Самоучки. [Візерунки самі придумували?] 
Самі. До 1960-х років ще так малювали.

с. Копинівці
Записав В. Іванчишен 10 вересня 2018 р. 

 у с. Копинівці Мукачівського р-ну Закарпатської обл.  
від Петаха Антона Івановича (П. А.), 1933 р. н.,  

та Петах Ганни Юріївни (П. Г.), 1943 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. [Чи був фундамент у старих хатах?] 
[П. А.] На землю клали. А могли вже потім добувати ка-
мінь якийсь і ліпляти глиною. Таке шо зараз цементом 
змазують, і на ту вже підвалину класти. [П. Г.] Клали 
основу будови, але фундамент не робили. Потім обби-
вали латками, дранка-латка дерев’яна була така. І то за-
ліплювали глиною. Але треба було ше знати, як ту гли-
ну зробити. Бо якшо просто глину, то вона відсихала і 
відпадала. То треба було з кінськими випорожненнями 
робити, мішати його. І пісок уже пізніше клали, а потім 
білити, мастити і підлогу так само. Стіни. [Опишіть, 
які були хати у селах]. [П. А.] Колись хати, в основному, 
будувались з дерева, а покривались соломою. Всі хати 
були з соломою. [Де брали матеріали для будівництва? 
Купували чи до лісу могли піти?] [П. Г.] У ліс ішли, май-

стри були, які тесали, вимірювали які треба ті дерева. 
Складали, їх кріпили, гвоздів не треба було. Зарубува-
ли, зарубки такі робили. [П. А.] Каже, з колод зроби-
ли хату. Колоди, складували їдна до другої, зарізали. 
[Чи допомагали однин одному стіни зводити?] [П. Г.] 
Тоді була толока, називалась. Збирались люди, родичі, 
близькі сусіда. Та й тепер тобі, а коли другий раз тре-
ба, то й тобі підем. А  типір розсіяно  – тепер кожний 
собі. [Опишіть, як проходила толока]. Збирались уже 
на толоку, коли вже із саману робили стіни. «Вальки 
метати» – так ми казали. Збирались, приготували гли-
ну, копали яму. Глини накопали – то перше. Спочатку 
йшли мужики найбільше, накопали і полляли водою. 
Покисло, набралась вода, тоді йшли ті хлопи і ногами 
місили її. І у ту глину кидали полову або рубану солому. 
То переробляли, всьо перемішували, ногами митикали 
й митикали. Це я знаю, бо це я робила з своїми онука-
ми. Наметались ми були шось із 200 вальку. Там треба 
було пристройку, я придумала зробити. [Коли це саме 
було?] Це недавно, я придумала, як то коли люди роби-
ли давно. То воно мені припало: «Йдіть до мене на валь-
ку». Вальки то були спеціально розміром форми. І як 
перемісилась глина, зробили глину файну, вона така 
мала бути масна, як кажуть. Удобрена така той соломой 
і половой. Потім брали ці форми, стояли так. А діти так 
раділи. Діти прийшли, мішали... Всі хочуть. А я вже й 
згадала, люди й жони тоже робили саман, люди (чоло-
віки) готували глину, матеріал, а жінки робили саму це-
глу, лиш двойна така була. А довга була така, як цегла, 
бо хати робили із цегли і саману. В спуд клали циглу, 
а потем квашину цю з саману, а потім знову циглу, шоб 
то закріплялось. Треба було відро з водою мати коло 
себе. [Коли це саме було?] [19]60-ті роки. Я лічно ме-
тала. Вода, з водою тряпка, тепер кладуть... Площу ро-
били рівну, розчищали, шоб туди класти ці всі вироби. 
А тут привозили на тачках чоловіки глину ту вже пере-
роблену. Тоді тряпкою береш, мачаєш у воду, мастиш 
його кругом, як маслом, коли паски печуть. І це водою 
так шлюпаєш, береш цеї глини приблизно скільки, вже 
там на ходу научишся, кидаєш у туту форму, береш тою 
тряпкою й водою загладжуєш, шоб рівно зверху було, 
і витягаєш. І лишається в тебе готовий виріб, кладеш 
рядом другу і знов так само. Були жінки, які славились 
мастєрством своїм. Бо вони за день могли тисячу вальк 
уверти. [Скільки часу воно могло сохнути?] Старались 
вибирати гарну погоду, то сохло всьо. Площу закладали 
отим всим, скільки ставало на ту площу. Пройшло сут-
ки, якшо гарна погода була, на другий день приходили і 
перевертали. На бік ставили, знов на бік через сутки. Но 
коли прийшов дощ, треба було бігом накривати, якщо 
нє, то ставало болото знову. А потім складали, коли вже 
висохло трошки, шо вже можна було в руки взяти, і ки-
дались так, як циглу із рук в руки, складались так што-
усами [стосами]: спочатку на двадцять, потім менше, 
як кубики. Таких штоусів ставили по всі території, і їх 
можна було закрити і не боятись [намокання від дощу]. 
[До якого часу існували толоки?] В [19]60-х били, ну і в 
[19]70-х били ше. Ну, а потом робили, шо каждий ха-
зяїн хотів пристроїтися, але основні будинки будували 
вже із цегли. А так ше метали вальки, кому не виходило 
на цеглу. [Чи існують в наш час випадки взаємодопомо-
ги?] Тепер, я казала б, майже цего не роблять. В нашого 
Юрка було. Ми вальки метали, то було у [19]80-ті. Вже 
йде цигла і шлакоблоки. Обов’язково кладеться фунда-
мент, опалубку, копають трощки в землю, закладають 
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там каміння. Дах. [Опишіть конструкцію верху]. По-
клали стіни, а далі брали великі дошки, яка довжина-
ширина, шоб були одностані дошки, не складувані ті 
бревна. І скріплювались лиш по углах. А було так шо 
на середині треба було скріплювати, бо не було таких 
довгих дерев. І на том же будували верх. [П. А.] Кла-
ли ґеринди. А на ґеринди зарубували роги. А на роги 
латки били, шоб потім крити шифером чи черепицою, 
хто чим міг. Покривали дранкою, а більшість – то соло-
мою. [Як були покриті хати під соломою?] [П. Г.] Жупи 
робили. Для того, шоб покрити хату соломою, так ото 
накосити снопи, брали ціпом, снопи вибивали, зерно, 
а потім в’язали такі жупи. Зав’язували, а потім ставили 
кришу. Так ставили униз, шоби стікала вода, тим попід 
коріння. А тут клали верхом, як від колосся, а так одно 
другим прикривали. Так спочатку: клали від коріння, 
а на нього клали від середини нове, шоб прикрило то 
дониньки, а на то знов уверх-уверх, доки до верха не 
дошли. [П. А.] Бувало шо в деяких місцях клали дошку, 
а бувало, шо затікало. Так ту дошку на той верх. [Як ви-
рівнювали сніпки?] Таки їх поладжували, виправляли, 
тако обрізали. [П. Г.] Після соломи, черепицею крили, 
і  терніт ще був. Терніт  – як вроді шифер. То малень-
кі такі [етернітові покрівельні плитки]. Тут хата ще в 
нас вкрита тернітом, можете бачти. [Які вікна були у 
хатах?] [П. А.] Віконця такі маленькі були як на Шев-
ченковій хаті. Система опалення. [Як раніше було вла-
штоване опалення в хаті?]. [П. А.] А піч, топили плиту 
у хаті. А дим виходив у сусіднє [приміщення] – «сіни» 
називали. А відти там розповзався. Даже димоходів, як 
таких, не було.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва хати?] 
[П. Г.] Кожен на свому господарстві. Врожилось колись, 
то такоє не знаєм, де дід казав: то підвищення, то вода 
не заллє, або не пудтиче. Або у сій долині класти, бо тут 
місце підходяще. Але були й такі, шо ворожили. Закла-
дини. Перший камінь клав старший чоловік. Майстра 
кликали, який ся розуміє до того. Шоб перший, який 
клав основу, тоже у нас такий майстер був, коли ми тут 
строїлись. [Чи могли його задобрювати?] Нє, просто 
наймали робочих. А серед тих робочих був майстер та-
кий досвідчений, шо не одну хату вже побудував. То в 
нас робили такі старші люди. І верх клали такі старші 
люди, бо то треба розумітись, шо з чим скласти, шоб 
поставити і шоб воно держалось. Входини. Як збудува-
ли хату, то вперед себе пускали кішку. Кішка – домаш-
ня тварина, шоб добре було та мирно в хаті.

с. Нове Давидково
Записав Р. Тарнавський 10 серпня 2010 р.  

у смт Усть-Чорна Тячівського р-ну Закарпатської обл. 
 від Варги Марії Степанівни, 1946 р. н.,  

родом із с. Нове Давидково Мукачівського р-ну

ЖИТЛО Фундамент. [Як зводили хату у с. Нове Давид-
ково?] Шоб звели хату, фундамент робили кам’яний, 
бо з річки вибирали камінь, або привозили з кар’єру. 
Стіни. У нас у селі взагалі не прийнято було майстрів 
наймати, бо люди бідно жили. Спочатку давно будува-
ли з саману. У нас таке озеро є всередині села рукотвор-
не, і там така жовта глина. Полови було на токах. В нас, 
в основному, з саману, дерев’яних хатів мало строїли. 
Форма була. Там заміс робили спеціально. І тими фор-

мами, їх змащували, і робили такі цегли. Місили заміс 
ногами, не кіньми. Слово таке «толока» не вживали, 
«клака» не казали. Але заміс робили жінки, чоловіки – 
всі разом. Зводили з саману, то кладка йшла скоріше, як 
із цегли, обмащували той саман, не штукатурили, а об-
мащували глиною. Це так: чоловіки зводили стіни з са-
ману, а жінки носили в кошарках від річки жовту глину, 
шоб вимащувати стіни. То починала вимащувати стіни 
та жінка, про яку знали, шо в неї гарно то виходить. 
Десь по сусідству завжди така жінка була. От, є  така, 
шо гарно хліб пече... А другі їм помагали – підносили 
глину, роствор робили. Саманна хата будувалася за се-
зон: якшо навесні зачали будувати, і  з осені господар 
заготовив саман (його закривали, шоб не дай Бог, не 
промок!), і навесні вже то начинали, і до осені заходили 
в хату. Саму саманну коробку за місяць-півтора зроби-
ли. Дах. Стріхи в нас робили колись солом’яні. Потім 
крили черепицею, а були хати покриті драницею. Але в 
нас казали не «драниця», а «шинґли».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Коли починали кладку [саманних стін] робити, то в 
один із вуглів хати клали монети. Зведення даху. Як 
поставили козли [крокви], вже всі дерев’яні роботи 
були виконані, для того, щоб починати крити, то на-
верху в нас обов’язково ставили «косицю» – там руш-
ник був вишитий.

с. Руська Кучава
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1987 р. у с. Руська Кучава  
Мукачівського р-ну Закарпатської обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Михайлівська 
1733  року розташована на високому пагорбі серед 
цвинтаря, віддалено від житлової забудови. Шлях до 
неї пролягає через луки поміж селом і пагорбом. Таке 
розташування забезпечує домінантну роль храму в 
навколишньому ландшафті та можливість поступово-
го його розкриття під час наближення від села. Серед 
населення побутує спогад про те, що церква первісно 
тут не стояла, а була перевезена із села Руського. Ми-
хайлівська церква належить до типу храмів, найбільше 
розповсюджених на Закарпатті, які будували як із ка-
меню, так і в дереві. Проте матеріали істотно впливали 
на архітектурне обличчя споруди. Рублена з дубових 
плах із залишками на кутах, церква являє собою дво-
зрубну, але тридільну споруду з дзвіницею над бабин-
цем, загальною площею 66 м2. Бабинець і нава мають 
однакову ширину та утворюють «п’ятистінку», у  якій 
довжина поздовжніх стін перевищує 8  м, ширина  – 
5,6  м. 6-гранний вівтар на 1  м вужчий за наву. Нава 
перекрита 4-гранним шатром. Бабинець має плоске до-
щане перекриття на 3-х сволоках, кінці яких в інтер’єрі 
нави послуговують консольними опорами для настилу 
хорів. Вівтар та бабинець мають плоскі перекриття по 
сволоках. В екстер’єрі ці конструкції заховані під стрім-
кими дахами – спочатку ґонтовими, тепер шиферними: 
над навою  – двосхилим, над вівтарем  – п’ятисхилим, 
над бабинцем – трисхилим. Дзвіниця є вертикальною 
домінантою композиції храму. Своїми суворими, без 
декору формами, наявністю «підсебиття», невисоким 
шатровим дахом вона нагадує оборонну вежу. Велику 
роль у вигляді храму відіграє опасання навколо ба-
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бинця та нави на різьблених стовпчиках з розкосами. 
У стінах бабинця нижче опасання прорубано малі ві-
конця, а над опасанням – більші вікна. Задля зміцнення 
дзвіниці було споруджено каркасну систему зі стовпів, 
балок, розкосів, консольних виносів, що з 3-х  боків 
приєднуються до стін бабинця.

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Зарічово
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1985 р.  
у с. Зарічово Перечинського р-ну Закарпатської обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
Лемківська садиба кінця ХІХ ст. Садиба дуже мальов-
ничо розташована серед відкритого краєвиду на горі 
Голиці. До її складу входять житло, колодязь, ворота, 
огорожа й перелаз з плоту, споруди для зберігання сіна 
від опадів  – обороги. Своєрідним архітектурно-пла-
нувальним рішенням відрізняється лемківське жит-
ло. У ньому під спільним, критим соломою, 4-схилим 
дахом об’єднані житлові та господарські приміщення: 
хата – сіни – комора – боїще – хлів – куча – полівник. 
Останній має г-подібний план і долучається до кучі, 
хліва, боїща. Рублені стіни будівлі обмащені глиною. 
Житлова частина пофарбована блакитним кольором, 
а господарська декорована по вохристих стінах біли-
ми плямами. Дах має розвинене піддашшя на причіл-
ку. Хата освітлюється двома квадратовими вікнами 
на 4 шибки (по одному на «чолі» й причілку). Госпо-
дарські будівлі, так само, як і сіни, виходять дверима 
на двір. Споруда належить до типу довгих хат. Лем-
ківська садиба була музеєфікована влітку 1985  року, 
і  з того часу її використовують як архітектурно-ет-
нографічний експонат, а  також як своєрідний клуб 
для народного фольклорного ансамблю «Голичанка» 
(від назви гори Голиця). У репертуар ансамблю, окрім 
місцевої фольклорної тематики, увійшла «Пісня про 
музей», яку написав самодіяльний автор І. М. Пеняк. 
У ній є такі слова: 

В нашому селі на горбочку музей зробили.
Днись ми його на пам’ятку людям відкрили.
На туй маленькой горі співаєм пісні свої.
Співали їх наші бабки, співаємо й ми.

Михайлівська церква. 1733 р. 
с. Руська Кучава Мукачівського р-ну 

Закарпатської обл.  
1987 р. Світлина А. Буданцева

План Михайлівської церкви. 1733 р. 
с. Руська Кучава Мукачівського р-ну 

Закарпатської обл.  
1987 р. Рисунок А. Буданцева

Лемківська хата-музей. Кінець ХІХ ст. 
с. Зарічеве Перечинського р-ну Закарпатської обл.  

 1985 р. Світлина З. Гудченко
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с. Лазещина
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Лазещина Рахівського р-ну Закарпатської обл.  
за натурними дослідженнями, літературними  

та архівними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Ансамбль Петропавлів-
ської церкви кінця XVIII – початку ХІХ ст. розташова-
но на північно-східній околиці смт Ясіня (с. Лазещина, 
урочище Плитовате), біля дороги, на положистому 
схилі, в  оточенні сільського цвинтаря. За місцевою 
легендою церква була збудована 1780  року у с.  Яблу-
ниця і перевезена на теперішнє місце 1871  року. Про 
час перевезення свідчить табличка в інтер’єрі церкви. 
Нижня частина іконостасу датована XVIII ст., давніші 
ікони – 1782, 1785 роками. Деякі дослідники вважають 
церкву спорудою ХІХ ст. (1835 р.), проте певні докази 
на користь цього відсутні. За роки існування церкву ре-
монтували, змінювали матеріали покриття даху, форму 
вікон, які, певне, належать до часу перенесення церкви 
(1871 р.). У 1971 році церкву й дзвіницю реставрували 
львівські реставраційні майстерні. У 1989–1990 роках 
її зовні оббили «пікою», внутрішнє пофарбування стін 
спотворило її первісний вигляд. У цілому ж церква й 
дзвіниця зберегли свої архітектурні форми та являють 
собою самобутній тип гуцульської сакральної архітек-
тури. Вони гармонійно пов’язані між собою за домі-
нуючої ролі церкви у композиції ансамблю та в навко-
лишньому середовищі. Церква Петропавлівська (1780, 
1835, 1871 рр.) належить до типу хрещатих храмів, що 
побутують у невеликому регіоні, заселеному гуцула-
ми, у верхній течії р. Чорна Тиса. Це – п’ятизрубний, 
складений з брусів одноверхий храм. Центральний 
квадрат плану утворений шляхом перетину двох рів-
ношироких, але різних за довжиною прямокутників. 
З  чотирьох прирубів найдовшим є вівтарний, трохи 
коротший за нього бабинець і ще коротші північний 
та південний прируби, які складають лише половину 
нави. Четверик центрального зрубу за допомогою три-
кутних «парусів» переходить у восьмерик, що завершу-
ється восьмигранним пірамідальним наметом з пере-
хватом і з декоративною маківкою. Прируби перекриті 
низькими коробовими склепіннями і двосхилими да-
хами зі звисами, між якими утворені трикутні фрон-
тони. Усі чотири рамена просторового хреста церкви 
завершені декоративними маківками, розташованими 
над фронтонами. По периметру церква оточена широ-
ким опасанням, що підтримується випусками верхніх 
зрубин стін. Вище і нижче звису опасання зрубини 
пов’язані врубками із залишками. Двері влаштовано з 
трьох боків: західного, північного й південного. Вікна 
прорубані по два в бічних прирубах, три  – у  вівтарі, 
чотири у восьмерику нави. Поверхня стін вище опа-
сання обшита ґонтом, нижче  – «пікою», хоч первісно 
знизу був відкритий зруб. В інтер’єрі простір нави від-
крито до самого верха намету. Бічні «крила» відокрем-
лені від нави різьбленими східчастими прорізами на 
всю ширину зрубів. Верхній простір бабинця зайнятий 
хорами з різьбленою огорожею. Різьбленням декорова-
но також елементи намету. Позолочений іконостас не 
є однорідним як хронологічно, так і стилістично. Під 
час останнього ремонту були вилучені найдавніші іко-

ни XVIII ст., а живопис поновлено. Дзвіниця. Дзвіни-
ця ХІХ ст. розташована в глибині ділянки, на півден-
ний схід від церкви. Це – невелика, квадратна в плані 
двоярусна споруда під наметовим 4-гранним верхом, 
на кам’яному фундаменті. Стіни обох ярусів рубле-
ні. Нижній ярус оточує опасання на випусках верхніх 
вінців зрубу, а  на випусках нижніх вінців влаштова-
но настил з широких дошок. Дахи покриті драницею. 
У першому ярусі – двері, у другому – голосникові пря-
мокутні прорізи із засувними віконницями. [Літ.: Ма-
кушенко  П.  И. Народная деревянная архитектура За-
карпатья (XVIII – начала XX века). Москва : Стройизат, 
1976. С.  71; Методфонд КиевВНИТАГ  инв. №  Г  8056, 
шифр. шк. 12-18-в, инв. № Г 8050, шифр. шк. 12-18-в; 

Петропавлівська церква і дзвіниця.  
Кінець XVIII – початок ХІХ ст.  

с. Лазещина Рахівського р-ну Закарпатської обл.  
1990 р. Світлина А. Буданцева

План Петропавлівської церкви.  
Кінець XVIII – початок ХІХ ст.  

с. Лазещина Рахівського р-ну Закарпатської обл.  
1990 р. Рисунок А. Буданцева
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Народна архітектура Українських Карпат XV–ХХ  ст. 
Київ:  Наукова думка, 1987. С.  206; Памятники градо-
строительства и архитектуры Украинской ССР. Т.  2. 
Київ: Будівельник, 1985. С. 196].

с. Стебний
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1987 р. 

 у с. Стебний Рахівського р-ну Закарпатської обл.  
за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Михайлівська та 
дзвіниця середини ХІХ ст. Ансамбль культових споруд 
розташований на лівому березі р.  Чорна Тиса серед 
сільської забудови, яка вільно розкидана вздовж вузь-
кої долини з обох берегів річки. Церква домінує над 
північним кінцем села. Ділянка для культових споруд 
обрана на мисовидній терасі гірського схилу в оточенні 
старого цвинтаря. З вулиці туди веде стежка між дзві-
ницею у південно-східній частині ділянки та церквою, 
віддаленою на північ від дзвіниці, вище за рельєфом. 
Обидві будівлі дерев’яні, рублені, на кам’яному під-
мурку. Церкву ремонтували як зовні, так і всередині. 
Міняли стелі, обшивку стін та покрівлю. Наразі башта 
церкви та стіни над опасанням обшиті листовим залі-
зом, а нижче – «пікою». Фундамент обкладений каме-
нем та отинькований. У цілому ж ансамбль зберіг пер-
вісні форми. Михайлівська церква 1856 року – будівля 
двозрубна, рівноширока в основному обсязі бабинця 
з навою прямокутної форми, вівтар  – шестикутний. 
З  півдня й півночі на межі з вівтарем маленькі при-
руби  – тамбури (2,15×1  м). Зовнішні розміри церкви 
разом з прирубами – 15,25×7,94 м, а ширина основного 
обсягу будівлі в інтер’єрі – 5,36 м. Така форма плану 
не притаманна українським дерев’яним церквам і, пев-
не, виникла під впливом кам’яних зальних храмів ро-
манської доби. Стіни викладені з тесаних колод та по-
ставлені на кам’яні фундаменти. Первісно стіни зовні, 
нижче опасання, лишалися у відкритому зрубі, а вище 
були обшиті ґонтом, як і дахи. У зв’язку з припинен-
ням виробництва традиційних покрівельних матеріа-
лів під час чергового ремонту їх замінили на сучасні 
матеріали, що спотворило вигляд церкви. Дах осно-
вного обсягу – двосхилий, над вівтарем – трисхилий, 
прируби також під трисхилими дашками, врізаними 
у загальний більш високий дах. Споруда оточена опа-
санням, звиси якого спираються на випуски вінців зру-
бів. Ці випуски декоровані різьбленням. Особливість 
об’ємно-просторового рішення храму полягає в тому, 
що західна частина бабинця над опасанням виступає 
вперед, утворюючи піддашок, що захищає вхід до хра-
му від опадів. Над бабинцем вивищується квадратна 
башта-дзвіниця, яка ніби виростає з двосхилого даху 
церкви. Західна стіна башти та трапецієвидний фрон-
тон даху знаходяться в одній площині. Башта – неви-
сока, під шатровим дахом із сигнатуркою. З усіх боків 
в ній прорізані отвори – голосники. Над вівтарем та 
над прирубами на кінцях гребенів дахів –хрести. Увесь 
бабинець по другому ярусу займають хори, а прируби 
нави використані для престолів та ікон, що доповню-
ють іконостас. У наві посередині низького коробового 
перекриття вирізано великий коловидний отвір, за-
вдяки чому утоврилася друга, вища за основну, стеля. 
В  оформленні іконостасу, стелі, огорожі хорів засто-
совано сучасне різьблення на дереві з подрібненими 
геометричними орнаментами. Іконостас був перепи-

Дзвіниця. с. Стебний  
Рахівського р-ну Закарпатської обл.  

1987 р. Світлина А. Буданцева

Михайлівська церква в ландшафті. 1856 р. 
с. Стебний Рахівського р-ну Закарпатської обл.  

1987 р. Світлина А. Буданцева

План Михайлівської церкви. 1856 р. 
с. Стебний Рахівського р-ну Закарпатської обл.  

1987 р. Рисунок А. БуданцеваIM
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саний, збереглося лише декілька старих ікон, а також 
латунна люстра з кольоровими скляними підвісками 
та молитовники 1866 року. Дзвіниця. Дзвіниця ХІХ ст., 
що стоїть нижче церкви на похилій ділянці подвір’я, – 
двоярусна дерев’яна споруда під 8-гранним наметом. 
Нижній, квадратний в плані ярус, – рублений; верхній, 
восьмигранний  – каркасної конструкції з вертикаль-
ною обшивкою дошками. В  кожній грані верхнього 
ярусу  – прямокутної форми голосники. Зруб ниж-
нього ярусу захищає опасання, що тримається на ви-
пусках верхніх зрубин. Стоїть будівля на широкому 
дерев’яному помості. Дзвіниця характеризується при-
земкуватими пропорціями та горизонтальним члену-
ванням фасадів. Покриття дахів – ґонтове.

с. Чорна Тиса
Записала Я. Балушок 2002 р.  

у с. Чорна Тиса Рахівського р-ну Закарпатської обл.  
від Огородник Марії Степанівни, 1948 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. В нас вибирають місце, щоби не було 
ба́гна. На перехресті не можна будувати. На тих міс-
цях, де була хата, що в неї капала стріха, не можна 
будувати. А можна будувати, якщо хата була велика, 
і  стріха нової хати прийдеться на те місце, де була 
стріха старої. Щоби стріхи нової хати капали там, де 
капали стріхи старої. Аби на ка ́паниці не класти під-
валини. Не годиться тому, що може бути багато смер-
ті в хаті, багато плачу ́. На багнюці не можна будува-
ти. Закладини. А коли вже кладуть (ну, в нас кажуть 
«в’яжуть») хату, печеться хліб  – в  хустину, як вже 
зав’язали, поклали, повитисували, де мають класти. 
Через рушник закладається хата, рушник кладеться. 
Там кладуться такі дірочки́, сі видовбують, копійки 
кладут си, щоб гроші завжди були, водичку свячену, 
хустину. Перший раз моляться Богу. Наймаємо людей 
на молитву, гостимо ́ їх.

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН
м. Свалява

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1987 р. 
 у м. Сваляві Закарпатської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Миколаївська церква 
кінця XVI  ст., XVIII  ст. Місцевість, де розташована 
церква (селище Бистрий поблизу Сваляви), у зв’язку 
з розширенням міста потрапила в його адміністра-
тивні межі. Проте, як свідчить легенда, первісно храм 
зводився в іншому місці  – на горі, звідки вже давно 
був перенесений на низ. Народним переказам цілком 
відповідають дослідження львівських реставраторів 
1972  року під керівництвом архітектора І.  Р.  Моги-
тича, унаслідок яких було виявлено два будівельні 
етапи – 1588 та 1750 років. Від первісної споруди збе-
реглися зруби бабинця та нави. Після реконструкції 
були змінені перекриття та дах. Дерев’яна тридільна 
церква з баштою над бабинцем репрезентує початко-
вий етап формування лемківської школи храмобуду-
вання. Низький кам’яний фундамент послуговує опо-
рою для зрубів з могутніх дубових плах заввишки до 

46 см. В плані нава й бабинець – квадратні, проте нава 
в 1,5 рази більша за бабинець; апсида – шестикутна. 
Кожна із структурних частин церкви має окреме за-
вершення та різну висоту. Перекриття над вівтарем та 
навою – коробові склепіння, над бабинцем – плоске, 
на поздовжньому сволоці. Підлога в наві – з кам’яних 
плит, у решті приміщень – дерев’яна. Наву та бабинець 
в інтер’єрі з’єднує між собою арка з фігурним вирі-
зом. Велику художню цінність храму являє іконостас, 
особливо найдавніші ікони апостольського ряду над 
царськими вратами. В бабинці перебуває найдавніша 
ікона «Розп’яття» та ікона «Святий Миколай», вико-
нані у фресковій манері з графічним малюнком. Зовні 
усі обсяги храму об’єднує дах з розвиненими звисами, 
критий лемехом, як і стіни другого ярусу нави. Стіни 
башти оббиті ґонтом. Нижня ж частина зрубів церк-
ви – у чистому дереві. Піддашшя вздовж нави та вівта-
ря підтримується випусками вінців зрубів, навколо ж 
бабинця з трьох боків утворена галерея на стовпчи-
ках. Ритм стовпчиків біля західної стіни згущується, 
акцентуючи вхід до храму. Гребені дахів апсиди та 
нави на східних кінцях увінчані декоративними ма-
ківками. Загальна ж композиція храму будуються на 
поступальному нарощуванні архітектурних обсягів зі 
сходу на захід, стрімкість якого підкреслюється рит-
мом цибулястих баньок над вівтарем і навою, а також 
бані над дзвіницею. Зупиняє рух могутня вертикаль 
башти-дзвіниці, завершеної двоярусним восьмигран-
ним верхом витонченого барокового малюнка. Чоти-
ригранний стовбур башти розширюється над рівнем 
даху бабинця за рахунок підсябиття, підкресленого 
вертикальною шалівкою з низькою аркадою голосни-
ків, на які спирається верх. Церква освітлюється не-
великими, різними за формою і, певно, різночасними 
вікнами: малими квадратними на 4  шибки в апсиді 
та в наві нижче опасання; квадратними, але більшого 
розміру в другому ярусі північної стіни нави та по-
двійним 6-шибковим вікном з арковою перемичкою в 
другому ярусі південної стіни. Каркасна конструкція 
дзвіниці в місцях долучення до стін нави та бабинця 
підсилена з південного й північного боків своєрід-
ними дерев’яними контрфорсами. Вони являють со-
бою два плавно вигнутих елементи з цілісного дерева, 
зрубані на рівні землі, зверху з’єднані між собою на 
кшталт ножиць всередині стовбура дзвіниці. Микола-
ївська церква у Сваляві – Бистрому належить до ви-
датних творів народної дерев’яної культової архітек-
тури Закарпаття. [Літ.:  Памятники градостроитель-
ства и архитектуры Украинской ССР. Т. 2. Киев, 1985. 
С. 199–200; Логвин Г. Н. По Україні. Київ, 1968. С. 384].

с. Дусино
Записала В. Юрченко 9 вересня 2018 р.  

у с. Дусино Свалявського р-ну Закарпатської обл.  
від Фортяника Івана Васильовича, 1951 р. н.,  

Ганькулич Марії Юріївни, 1952 р. н.,  
та Ганькулича Петра Юрійовича, 1951 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Як хижу колись будували, то своїми 
силами чи майстрів наймали?] За зиму грошей заро-
бив і за літо найняв трьох-чотирьох чоловік та й я, і на 
другу зиму я вже в хижі. [Вам люди допомагали буду-
вати ту хижу?] Я платив. Бо я гроші мав. У мене тоді 
стільки грошей було! [То дерев’яна була хижа?] Різні. 
Я дерев’яні не строїв. Дерев’яні ше наші батьки строї-
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ли. Дерев’яні то хижі були. [Дерево де брали?] В хащі, 
де дерево росте, в лісі. [Її будували без цвяхів, дерево 
в замок вкладали?] Такі різьби били, один на другий, 
так. Підрізали один так, другий так і заклали. Якби 
Ви прийшли 30 років тому назад, відали б, який той 
дом, як він був. Він був настоящий у Верховині, і вона 
[хижа] була дерев’яна. Деревляні [стіни], а  обмазані 
глиною. Деревляні били тички хрест навхрест, глину 
руками так обмащували. Стеля. Потолок був просто 
досками підбитий, нічого там не було підмащено. [Не 
мастили глиною?] Нє, не мастилося. [Були такі бруски, 
на які ставили стелю?] Бруски зверху, не знизу, а звер-
ху бруски, знизу набивали доски. Дах. [Які дахи у ста-
рих хижах були?] Просто верхи не сякі були, такі довгі 
були. [У 1965 р. ще були солом’яні дахи. Знаєте, як той 
солом’яний дах зробити?] А люди-майстри були спе-
ціальні. В’язалося жмутками такими і прив’язувалося 
туто на стовп файно. [Як то кріпили?] Як кріпилося? 
До таких бурсів. Там, де я у тому [домі народився], та 
хижа соломою, та соломою була вкрита, і  та солома 
простояла понад 100 років, і нічо не було. Знизу вона 
була така пропітана димом навскрізь, аж смола текла 
з неї, но зверху була пошкоджена, бо по ньому дощ. 
А зверху она конєшно тріскала, бо дощі, сонце палить, 
а знизу [стріха від кіптяви] така тверда була. Товщина 
була сантиметрів 15, товщина тої стріхи. Тото не так 
протікало, то так плотно зв’язано ті жмутки мєжду 
собою. Просто якось плотно воно приставало. [Роби-
ли перевесла для зв’язування жмутків?] Перевєс був, 
конєшно. Конєшно, я не знаю, чим там перев’язували. 
Система опалення. [Як у старих хижах були димо-
ходи влаштовані?] Дим йшов, коміна не було, насто-
ящий дим просто йшов під дах. І до того таким про-
пітувалося так димом знизу. Інтер’єр. [Стіни всере-
дині хижі білили?] Білили, коли вже мали вапно. До-
ставали білу глину, там була глина, та й люди йшли, 
глина була, копали, замащували. І пол глиняний, пол 
рівненький, ні в кого [настеленого] полу не було. [Як 
таку гладеньку підлогу робили?] Вимащували, загла-
жували. [Натирали підлогу самі господарі, чи люди 
приходили, допомагали?] Може, сходилися. Я  сама. 
Була на бережку там глина, так каляли на Великдень. 
[Чим раніше освітлювали помешкання?] Продавали 
керосін, і  всьо при лампі. Світла не було. Світло за-
вели у Дусині у 1960 чи 1961 році. У 1962 році начали 
проводити. У  1961  році примєрно-примєрно завели 
світло, електрику сюди. Доти при лампі все було, до-
міки маленькі.

с. Росош
Записали В. Юрченко та В. Іванчишен 9 вересня 2018 р. 

 у с. Росош Свалявського р-ну Закарпатської обл.  
від Катринець Єви Василівни, 1946 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Яке було планування старих 
хат?] То такі маленькі хижі – їдна комнатка, їден кори-
дорчик. Наприклад, моя тьотка тут рядом жила, у неї 
хижа. А дід мій зробив цю хижу батькові, бо він був 
один син. А ще дві дочки у нього. Тітці там мою внизу 
дерев’яну хату таку – їдна кімната, їден коридорчик. 
В тітки тоже була така дерев’яна хата – там дві кімнати 
і комора була. Зато стаєнок було, сарайчиків, бо газди-
ня була. [То добудовували до самої хижі так?] Ну. Ху-
доба була. І вівці, і кози, то дуже, считай, багатий чо-
ловік такоє мав. [Як кожна кімната в хаті називаєть-

ся?] Не казали «спальня», «прийомна». Просто ка-
жуть  – «хижа». Кухня се, комната, ґанок, сіни, 
по-старинському, комора. Тоді не було  – прийомна, 
дитяча, вітальня. Квадратних хиж не було. Стіни. 
[Старі хати дерев’яні були?] Дерев’яні. [Їх майстри ро-
били, чи кожен міг сам збудувати?] Майстри, то не ко-
жен знав хату будувати. [Без жодного гвіздка оці 
дерев’яні хижі?] Потом врізалися такі, брали пилу 
ручну, складували дерево на дерево, і там мало бути 
так – ідеш так, врізеш там, щоб плотно сіла та дереви-
на, потом з другого боку робиш. Наша хата ця тоже 
деревляна. Ми самі її обробили. [Як називалися ті 
замки, де врізалася одна деревина в іншу?] Заруб. Такі 
робилися. І  на той заруб так покладеш плотно, щоб 
воно не розвалилося, не розсунулося. [Де брали дере-
во для будівництва?] Не знаю, це дід усе мав в руках, 
бо дід тоже був якийсь, по цілому Свалявському райо-
ні він відав усіма лісами. [Оці хати з глини пізніше по-
чали будувати?] Це знаєте коли? В 1960–61 роки по-
чали із саману, з глини. Бо були стіни такі прості, не 
робили такі самани, брали глину і просто стіни, но то 
було не надійно, бо то могло завалитися. І придумали 
самани робити  – «вальки» по-нашому. У  нас місили 
глину, робили вальку і будували хижу. Сушили, скла-
дували... А  вже 1980-й  рік, до 1990-х, то все почало 
село старі із вальків хижі розбирати, вже почали [для 
зведення стін використовувати] кірпіч, блок і вся-
ке-всяке. [Розкажіть ще про ці вальки. Як їх робили?] 
Як робили  – викопали велику яму, накопали глину. 
[Це господарі удвох робили, чи вся родина допомага-
ла?] Вся родина, бо їдин не наробить на всю хату. Три 
кімнати і коридорчик був – то знаєте, скільки вальків 
треба робити?! Наприклад, родина є, моя сестра стро-
їлися, робила вальки, ми усі там були, усі місили гли-
ну. У нас кінь був. Батько коня туди водив до них. На-
копують глину, глину таку важку, «смолянка», як ка-
жуть, нарубають солому дрібно, дрібненько, солому 
посиплють, води заллють. Коня запустять туди, у ту 
яму, прив’яжуть, кінь ходить. А то вдарють, щоб хо-
див і не ставав. Він місить ногами, люди допомагають. 
Я й сама не раз скакала у тій ямі. Мама: «Іди, дитину 
бав сестрину, йди колиши, бо реве!». Прийдуть там 
сусіди, як родина є, сестри, браття. Ну, такі, то такі ко-
робки деревляні робили. Ця глина, кажуть, має бути 
файна така, як масло. Міцно, як густне, щоб було, як 
вальок, ніхто це не розвалив. Тоді як файно вчинена 
глина, тоді беруть мужчини, з тачками возять жонам 
оту глину. На ровному місці на городі, може в когось і 
на полі робить, знаєте, вальки. Ті форми роблять, гли-
ну туди б’ють, руки постійно мочать у воду, у відро, 
руками заглажуєш, щоб він такий рівненький був. 
А тоді дьорнеш вальок, щоб стане, і викладеш далі-да-
лі. І так треба наробити 5–6 тис. [вальків], зна скільки 
того, всьо пересушити, перескладувати. Наприклад, 
хочеш таку хижу, таку метрів кілька, то вже приблиз-
но знали. [Родину, сусідів запрошували, чи вони самі 
приходили і допомагали?] Самі. Безплатно. Коли ти їм 
підеш помагати, коли щось треба буде. [То як вони 
знали?] Наприклад, були і такі бідні, такі, шо треба їм 
гроші. Вона каже: «Я  йду, буду вам робити вальки». 
Там до вальок нич, солому, воду, все собі сама зачине, 
бо не єднають троє, четверо, п’ятеро... Заплатите, на-
приклад, за тисячку дасте 100  рублів. Ну, і  платили, 
і  так робили валькі, кому ні було кому помочити. 
[Якось називали таку допомогу?] Не називали. Треба 
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помагати, бо кожен хоче правити, як колись нам шось 
треба буде. Наприклад, колись мої сусіди строїли. Це 
вже було 1975 рік. Ми всі складували. Машина при-
йшла, мама подивилася: «Ану, Єва, біжи скоренько, 
поможи!». – «Мамо, мені треба йти в клуб». – «Іди-іди, 
нич клуб не втікне, а ти йди та поможи!». А як прийде 
перевірка з Сваляви, бо тут шастали при радянській 
владі... І обласне управління культури... [Ви вже пра-
цювали в клубі – і ще так помагали один одному хату 
строїти?] Я з 1972 року роблю. А тепер жадність, ску-
пість, ненависть, а раньше такого не було. [Як у вас на 
вікно кажуть?] «Узір». [Скільки в хаті було їх?] Дивля-
чись, яка хата. Якщо така, як наша квадратна, то у тій 
кімнати три вікна, у цій кімнаті одне вікно, тут одне, 
двері кругом прорублені, туди зайду, туди вийду. 
А було таке, що глухі стіни. Наша ця хата була сама 
краща в селі до приходу радянської влади. Під час бу-
дівництва лишали [у  стінах отвори] так. Люди були, 
освіти не мали, не були якісь майстри, вони знали, як 
будувати. Прості, неграмотні, а  знали, як будувати. 
[Стіни зовні білили?] Білили. [Їх не розписували?] Ну, 
як, були такі, що знали «папічку» протягнути. [Це 
що?] Такоє, як смужка. [Чим таку підводку робили?] 
Фарбою, синю чи зелену могли двічі промазати, могли 
од руки косячки [кути так оформити]. Квіточки ма-
лювати пензликом, хто на шо мав здібності, руки сто-
яли. А ми тепер не малюємо, просто і всьо. [Яким ко-
льором хату білили – синім чи білим?] Білили хату не 
вапном, а  [використовували] білу глину, яка там, на 
компресорну як іти, там є біла глина. Ту білу глину не-
сли в доми, купували синьку, фарбу таку у глину роз-
чиняли і доливали у ту глину. І митку, не щітку, взяли 
таку тряпочку, таку м’яку і тим [білили]. А то як вже 
почали вапном білити, то вже не можна було так біли-
ли, вже треба було купляти щітки всякі, такі вузькі, 
великі всякі. А доти, я пам’ятаю сама, тут жона мамі 
білила, бо у мами руки хворі були, вона не могла ніщо, 
то жона до нас ходила допомагати дітей купати, і вона 
нам білила. Лазила, собі покладе, митка у неї, і шурує 
по стінах. Як вже є, так і є, але свіжо, чисто. Стеля. 
[Після будівництва стін хати роблять стелю?] Там кла-
дуться «гиринди», а ці дощечки, що накладені – «під». 
І  він [під] споконвіку тут [у  чистому дереві] стоїть, 
мого не зачинювали, не заглажували. [Як називають у 
вас горище?] «Під». [З  боку горища теж перекриття 
дерев’яне?] Не дерев’яне, а  каляте. Глину покаляно. 
Несли глину, збирали від коней [кізяк], не коров’ячий, 
а від коней, місили в ту глину. А далі мастили, щоб те-
пло було, утепляли, щоб до хати студень не заходило. 
Дах. А далі роги [крокви] ся кладуть, то тоже так врі-
зується вшидко, в ручну пилу. [Як роги скріплювали, 
щоб вони не розходилися?] Такі дошки збивали, такі 
ставили, щоб дерево це не розходили, вінці, роги. 
І  збивають, і воно так стоїть. Так збили, тако міцно. 
[Що таке «вінець»?] То верх, то називається «вінець». 
[На кутках вінця даху коники ставили?] На самому 
куткові тако зверху? Коники не ставили. Далі тим 
етерником [етернітом], я не знаю, звідки у діда було, 
значить, багатий був, етерником вкрив хижу. Ми ще 
не міняли нічо. [Це багаті етернітом вкривали, а бід-
ні – чим?] Дошками, називалися «шингли». То самі ми 
робили, тесали із бука, робили таку заготовку. Одна 
сторона була найтовща, а друга була така дуже плот-
ненька, там такоє вирізали, і щоб ця тонка сторона за-
ходила туда, і так ідно постєпєнно за другим, то чини-

ли. Інтер’єр. [Всередині хати стіни теж глиною з кізя-
ком мастили?] Но. Не таким самим, у нас штукатуре-
но. Тоді ж ще такі майстри були, не зробили так аку-
ратно, на той час було акуратно, а тепер нам неакурат-
но. [Веретки якісь чіпляли на стіни?] Тепер називали 
«коврик». То на мішковині зшито. Ручне. [Це колись 
так було в хатах?] Нє, це колись так не було Це почали 
робити, всякі коврики шити, хто як хотів, так і шив. 
Мішковину брали, муліне купували і ушивали. [Це у 
1950–60-х рр.?] Ще пізніше. А для чого? Щоб голоє не 
стояло. Під ліжко стоїть, прикрашає, щоб, наприклад, 
одяг не замастити, його прикрашали. Подушечки ви-
шивали, скатерті вишивали, але на стіл, щоб красиво 
було. А в [19]70-ті роки почали закидувати ті вишив-
ки всякі. Такі по стінах квадратні з білого полотна ви-
шивали, так називали, всякі квіти перебивали собі 
хімічним олівцьом. Прикрашали так. Система опа-
лення. [Усі спали в одній кімнаті, де груба була?] Чому? 
Спали всюди! Наприклад, там у нас був мадярський 
шпорик, і дуже грів, і на тому, мама на ньому їсти ва-
рила. В хаті тепло доти, доки горить у ньому огінь, як 
перстане горіти вогонь, зразу холодно стає. У тих двох 
кімнатах такі великі були пєчки парадні, з  всякими 
там розписами, я не знаю, звідки це було, дід був та-
кий чоловік, що мав усьо. [Які то розписи були?] Ну, 
одкриваються дверці, де кладете огінь, а  на дверцях 
там всякі листочки, таке, як напаяно. Тих пєчок не є, 
ми повикидували. Мій син з цьої грубки зробив паро-
воє [опалення]. Видите, у нас паровоє по тих кімнатах. 
Ми кладемо огінь, і воно тепло по всіх кімнатах. Він 
спить собі там, я  сплю там. Тут порожньо, не спить 
ніхто. [Ви дровами палите?] Дровами палимо, і тепло 
всюди.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Біля хати які 
були прибудови?] Стайню робили, чур робили, у чури 
сіно складували, бо у стайні мала бути корова. [Чур 
цей теж дерев’яний був?] Дерев’яний. Файно так, як 
хата, збитий і всьо. Тоже утеплялося. Каляли [глиною] 
зверху, щоб худобі не було холодно. [Для курей при-
міщення як називали?] Сідало, курник. Стаєнка ця – 
окремо робили на порося. А таку кімнатку невелику 
робили, поміс настелили, [глиною] каляли, щоб тепло 
було. [Скільки поросят тримали?] Весною купили, на-
приклад, було так, шо великоє перед Різдвяними свя-
тами різали, а ні, то тримали до Паски. [На скількох 
свиней було розраховане приміщення?] Де четверо, 
їдно, двоє. Шо люди то дуже тримали, то газди бісили-
ся. [Для вина робили якусь прибудову, щоб бочки сто-
яли?] Я не знаю. У нас були бджоли, сама відєла, що 
там вгорі в саду така побудована була бджолярна – ву-
лики стояли, машина, що крутила, шо мед викачува-
ти. Оце я пам’ятаю. а такоє на вино... [Як приміщення 
називали, куди вулики ставили взимку?] Там стояли, 
там жили у вуликах, вулики утеплювалися. [Вулики 
були у дворі?] Нє, вони типу на такому, настелено, як 
хатка зроблена, вулик до вулика складений, підкорм 
їм давали. Це пам’ятаю, що було так, що роїлися, бать-
ка дома не було, а вони сядать на любе дерево, якщо 
ти за ними не наблюдаїш, їм треба допомагати. І ви-
йде, що рій полетів у сад чи куда, треба брати сапу 
чи копачку і бити у неї, щоб стук був, бо вони втекли 
в ліс, бо вони могли втечи. Як стукати, вони остепе-
няться на дереві собі, і там вже тота пчола-матка, вона 
сяде і всі пчоли починають постєпєнно кружаться, 
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кружать, літають і тоді сідають там. І висить як торба, 
шо вони там, тоді треба той вулик пустий, без того, 
треба їх собрати, покурити їх треба. Мама те робили, 
бо батька не було, нікому було, та й покусали її були 
пчоли. [Батька не кусали?] Батько знав, як підходити, 
капелюх такий з сіткою натягне на голову, всьо треба 
позакачувати, пов’язати, щоб чисто случайно не вси-
палося вам у пазуху, і так збирати. Накладені рамки 
такі з воском, шо де вони віддають мед і самі там.

ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Біловарці
Записав Р. Тарнавський 11 серпня 2010 р.  

у с. Біловарці Тячівського р-ну Закарпатської обл.  
від Мельник Агафії Іванівни, 1934 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Будувати помогти сходилися. При моїй 
тямки згоріла хата в людей. До осені построїли все 
село нову. То разно будували. Будували з кругляку 
так, як тепер церкви такі є, а били такі [зрубні хати]. 
Єслі брьовна великі – «драчарі» називалися. Така піла 
била – вверху і внизу ручки. Кладуть стовпи такі, роз-
мічают і розпилюют на доски такі. Драчуют ті доски 
двоє. Вимащували глинов чи земльов. Глибоко прока-
пуєм, шоб там не било удобрєнія, то там така файна і 
мазка била земля. То її вимішували. Дуже-дуже її треба 
било вимішувати ногами. Ногами місють-місють, мі-
сють-місють... А первий раз то мастили з тим – соло-
мою. А вторий раз вже під досточку. Хата деревляна. 
Били планочками. І  тогда накидали ту перву глину, 
а як вона висохне, то мазали глиною під досточку. Пер-
ва глина з соломою била, обикновєнною пшеничною 
соломою. У нас виращували [пшеницю]. І до колхозу 
виращували і жито, і пшеницю. Єслі билі файні зруби, 
то не мазали, тулько там, де шпари, де брьовна сходи-
лися. В нас в Біловарцях є така хижа. Тоді ше краси-
ли. То глиною з піском мазали, і кізяк тулько кінський 
[додавали]. Він сухий, його пересушуємо, шоб висох 
файно. І тогди мішаємо до глини. І тогди не робилися 
тріщини, вона крепша була. То вже рувна, коли під до-
сточку мазалося. А коли перший раз мажемо, то ше так 
пальцями проводимо, шоб другому слою било узятися 
крепко. Бо єслі буде гладка, то не возьметься крепко. 
То жони самі собі мазали. Чоловіки з дерева робили, 
а жони мазали глину. Помагали носити. А при колхо-
зу пішли з валянкув [саману] хати строїти. Були такі 
форми. Туди соломов з глинов накладали і дєлали такі 
валянки, а тоді викладали [їх]. Потім з кірпіча пішли. 
А до того тулько дерев’яні хати били. Були дубові хати. 
«Дуб сто год росте, сто стоїть, а сто пропадає» – така 
плословіца. Тулько зруб раньше. І  коли зруб, то по-
магали зрубати, звезти. Коли глинов місити на хижу, 
то тепер «толока» кажуть. Раньше не било того слова. 
Тепер, коли стали тії валянки робити. Вже при руских. 
То так воно стало, то слово, вєздє, то прийшло з Укра-
їни чи з Росії. До того в нас того слова не було в За-
карпаттю. То коли глину почали місити – то «толока». 
Куньми місили, ногами місили. Куня водите, кунями 
місять. А раньше то глини так не дуже місили, тулько з 
дерева. А з глини – то як Росія прийшла. Не било в нас 
тих валянок. Стеля. В нас у селі нігде не мазали стелю. 
В кого не били доски файні, то так тоненько мазали їх і 

білили. А в кого били доски файні, то тулько так клали 
їх якось. І все било дерев’яне. Дах. А криші накривали, 
то берут смереку, шоб не било в ній суку, і ріжуть так – 
били із дранки криши. Соломою покривали [також]. 
Тогда били багаті люди, средні люди і бідні люди. У нас 
у селі бив тулько один єдінствєнний майстер, шо кри-
ши і поли дєлав.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Як кузли [крокви] первий раз покладуть, то на 
хижу ставили букет, вун називався «косиця». Куди її 
дівали, не знаю.

смт Дубове
Записав Р. Тарнавський 12 серпня 2010 р. 

 у смт Дубове Тячівського р-ну Закарпатської обл.  
від Чубири Марії Іванівни, 1934 р. н.

ЖИТЛО Стіни. З  дерева хижі, з  круглого, з  рубаного, 
в кого яке. У нас усі деревляні. Дах. Крили деревом – 
драниці кололи люди з дерева, зі смереки. Ко’ десь 
були добрі цімбори [друзі], то помагали. Майстрів на-
ймали, а сусіди помагали, йо.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «Косицю» наверху робили зі смереки. То май-
стер її робив, шо робив хижу. А коли ляти клав і крив 
драницями, то «косицю» забирав гет. Я не знаю, де ді-
вали, мо’, в мусор метали.

с. Калини
Записав Р. Тарнавський 10 серпня 2010 р.  

у с. Калини Тячівського р-ну Закарпатської обл. 
 від Кус Олени Федорівни, 1937 р. н.

ЖИТЛО Стіни. То вже як я помню, то большинство 
дерев’яні хати – з брьовєн. А було, шо котрий чоловік 
має добру «господарку», то робив з довгих брьовєн 
суцільне [житлово-господарське приміщення під од-
ним дахом]. А хто не мав возможності так, то робили 
такі стовпці, зарубували, і туди просто закладали до-
шками. А стіни потому обмазували глиною. Такі сме-
рекові драночки рубали, ляснювали, а  потому глину 
мазали. Сусіди приходили допомогти глину місити 
обов’язково. Місили просто ногами. Чоловіки місили, 
діти такі великі. Всі, хто могли, місили. До глини до-
давали солому, аж не було соломи, то додавали таку 
траву гостру, «псянка» по-нашому, аби держало. Со-
лому кришену додавали, а  псянку цілу, бо то була 
така невелика псянка. Я таке не помню, шоб додавали 
кінський гній. Коли глину місили, «толока» не каза-
ли. Свої, сусіди приходили помогти, а то й наймали. 
То свої глину місили, а як вже замітувати, мазати, то 
спеціаліста треба було. Таке самим не годно було вчи-
нити. А місити – місили самі. То майстра треба було, 
а такі підсобні роботи сусіди помагали. Є така робота, 
шо то треба спеціалістов – таких чоловіков, шо роби-
ли вже ту роботу.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Коли побудують, то кладуть, в’яжут на кришу 
такий «букет». То з квітів різних з поля. Коли вже ро-
блять кришу, то кладуть там «букет». То на першу кізлу 
[крокву], на тому боці від дороги, не кладуть туда зза-
ду. То дом хазяїна, напевно, хазяїн букет ставить, але 
то точно не скажу. Куди його потім дівають, не знаю.

ТЯЧІВСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Лопухів
Записав Р. Тарнавський 10 серпня 2010 р.  

у с. Лопухів Тячівського р-ну Закарпатської обл.  
від Гайналій Василини Юріївни, 1926 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хижу з кругляку робили давно. Ну, то 
помагали строїти. Один одному помагав. Рубати дере-
ва, конєшно, помагали, вас кликали. І вози з куньми 
кликали, шоб привезли. Давно куньми тєгали, а тепер 
машинами возять. Шпари мохом позатикали, а пото-
му помастили глиною і всьо. Я  сама носила глину з 
горба, як няня строїв. І  я носила з одного берега і з 
другого глину, місила, і вимастила цілу хижу. Ногами 
місили глину. У нас соломи нема, у нас дрібне сіно, то 
його сікли і давали до глинов. Помагали і сусіди. Дав-
но сі сусіди частували, любили. Тепер вже того не є. 
Дах. Давно не було шіферу, давно драниці кололи. Такі 
з дерева рубали гонтиння, потому кололи такі драниці 
і тим покривали. То чоловік, котрий знав, колов.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «Косицю», йо, робили, коли вже козли [крокви] 
є вгорі. Я не знаю, шо вона означає. Зрубали молоду 
смерічку – чоловік, котрий строїв. І коли вже вивели 
то, шо покрити треба, там поклали смерічку на самий 
вершок. І  ше по ній нарізали такі лєнти  – зо всякої 
бумаги кольорової. Такі лєнти на ту смерічку вішали. 
Смерічку прикрашали люди, котрі строїли. Потому 
її там ставили на козли. А  потому поклали гостину, 
коли всьо готово. Клали за роботу гостину, то було як 
символ який, шо то має бути обов’язково та «косиця».

Записав Р. Тарнавський 12 серпня 2010 р.  
у с. Лопухів Тячівського р-ну Закарпатської обл. 

 від Корнути Олени Михайлівни, 1931 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Деревляні хижі. Раньше волув много 
було, то впрягали так, як і коні, то цими двигали де-
рево. А ліс рубали в хащі, або хто сі подарив. На то, 
коли помагали одне одному, не казали «толока». Ні, се 
просто так казали, шо треба помочи будівлю. То «по-
мочь будівлі». А  «толока» отдєльно  – це пасло. Між 
тими людьми були майстри. Булі подсобня, але булі й 
майстри – оден чи два, чи три. Бульо так, шо майструм 
платили, а бульо так, шо ті шото самі зговорили межи 
собов люде. Обмащували [стіни] глиною. Але чаще 
в нас просто кругле дерево клали. Насипали глину в 
таке корито велике. Яму учинили, та й в яму тоді гли-
ни сіяли, та й потому води, та й ногами місили. [Чи 
місив віл глину?] Та де вола! А як в яму заведеш вола?! 
Де то вул буде місити?! Стеля. Мазали на горищі гли-
ною, йо, йо, аби мати тепло, аби студінь не йшла. Там 
родиться всяке на городі (фасоля, боб, часнок, цибу-
ля), і то постелиться на тото [горище], аби сміття не 
чинило, й держиться  – не мерзне. То і в дерев’яних 
хатах мазали, йо, йо. То завжди мазали глиною, зем-
лею не присипали. Землею – то лиш бруд робиться. То 
мусить бути. Раньше, ой-ой-ой, дороге вапно з піском. 
Глина подешевше. Чинили глину з соломов, щоб воно 
держало. Солому ту сікли надробно, знав сам госпо-
дар. То сам господар мазав горище. А як ні, то є такі 
люди, шо знают, та тих наймают, чи вони самі при-
йдут. Ту глину місили і витягували на гору відрами. 
Ко’ мав таке корито велике – чотири на чотири [ме-
три], то там місив, а ко’ ні – то копав яму, аби міг собі 

залізти до колін – там уже глину місять. Води налили, 
хто мав статку, та й вапна додав, піску. То потому і 
чистеньке горище, і  гладке, то віником собі змете за 
тим. Дах. Стріху покривали у нас драницьов, дранков 
з смереки або бука. Саме покриття – то я сама мала 
собі постарати. А майстри лиш крили. А в низах [у до-
линних селах] снопи чинили з пшениці, з овса та тим 
крили. В нас такого не було – ні пшениці, ні овса, в нас 
крили лиш дранков.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Коли ставили кізли [крокви], то ставили таке, 
в нас кажуть «косиця». Вона в нас не квіткова, а сме-
рекова. Йо, смерічку  – її називают «косичка», йо. То 
така маленька, колі ш до метра. Колі ш в’яже лєнточки 
якісь, а колі ш просто таку [смерічку] на грибень же на-
верх ставит. То коли козли покладені, то тоди кладут 
«косицю» на конець гребеня. Гребінь – «вєрх». А «се-
ремини» – то сі краї. То тут в єдного піднімали, то на 
запад сонця – з вулиці поклали. То немає значення чи 
ці вудти, чи ці вудти. Хозяїн рубає «косицю», ну, а як, 
вбирают стрічками жони, хозяйка, йо. Це вже фіґлі [ви-
тівки]. А потом майстру дают «косицю». Пак кузли є, 
а потом ляци б’ют, а вун по ляцах йде-йде-йде, верх до-
робит і чекає, поки ти «косиці» не подаш. Хозяїн подає. 
Майстер «косицю» прив’яже, йо, лєнточков. А  паки 
злізе згору, то ставлят бутилку. Як покривають стріху 
дранкою, «косицю» спалюють, аби мусор не був. У нас 
є город, то там всюди можуть спалити. Входини. То 
вже, коли дороблят, то кличуть попа та чинят обід. Поп 
швятит. То вже обов’язково – домосвятини роблятся.

Записав Р. Тарнавський 12 серпня 2010 р. 
 у с. Лопухів Тячівського р-ну Закарпатської обл.  

від Костяка Дмитра Юрійовича, 1950 р. н., 
 та Костяк Ганни Михайлівни, 1950 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хижі всьо дерев’яні в сруб. Дошки рі-
зали [або] дерево поклав кругляком в сруб. Глинов 
файно змастив. Один майстер був. Кликав помочи 
один одно, бо де ти такого кругляка сам піднімеш. 
Ти мені поможеш, я тобі поможу, то так йшло в лю-
дей. Ти сам собі зрубав, волами, куньми тягли люди. 
Я наготував дерева. «Сходьтеся, люде, поможіть мені 
будувати хижу!». То приходило три-чотири люде так 
зробити, і один майстер, шо командував. Ми масти-
ли хижу глинов, то по дванадцять-п’єтнадцять [ро-
бітників] зійшлось: ті місять, ви подаєте, ті затягали, 
а ми б’ємо. То навіть як зруб, то мастили те, як [стіни] 
штукатурили. «Толока» не називали то, і  «клака» не 
називали. Стеля. Було, шо потолок мазали глинов, бо 
сипали зерно, аби зерно не падало потом тобі в хижу. 
По-давньому потолок  – «пуд». Взяв глину, псьоху 
[траву] таку добавив, перемішав, шоб воно держало. 
Місили ногами, а потому метали і мастили руками.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «Косицю»  – то в перву очередь [робили]  – то 
таку смерічку клали. І коли вже поклали козли, то ґаз-
да несе бутилку. Майстер прибив там вверх. «Ми не 
йдемо до роботи – давай бутилку». Як видко, шо там 
та ялиночка украшена поставлена, то завершується 
[будівництво хижі], і треба крити. Прибив «косицю» 
на самому верхові або з одного боку, або з другого 
боку. А потому знімали і палили «косицю». Вона вже 
обсипле, то її спалять потом.
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с. Нересниця
Записав Р. Тарнавський 12 серпня 2010 р. 

 у с. Нересниця Тячівського р-ну Закарпатської обл. 
 від Крички Олени Йосипівни, 1915 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хазяїн наймає люди хату строїти. Бу-
дували з дерева. Дерево кругле драчують на плахи, 
а пак з тих плах чинять хату. То билі майстри такі, шо 
то робили хату. Коли вже хата готова, вже наколять 
дранки такої, полячкуют так навхрест, там треба гли-
нов мастити. Привезуть вуз глини, насічуть солому 
туту овесну, аби була м’якенька, [аби глина] бралася 
стіни. Коли мастять хату, то скликовуються купами – 
тото вже скликовує котрий ґазда. Місят глину ногами 
люди. Коли глину місили, то «толока». Сусіди мастять 
стіни. Мої другому пошли помістити, вуни  – нам. 
Привезуть вуз глини, насічуть солому туту – овесна, 
така аби була м’якенька, бралася стіни. Місять ногами 
люди – cусіди. То знадвору і всередині хати мастили. 
Потому, як то висохне, то роблят з вапна таку рідину, 
то треба заметати, шоб [покриття стін] било гладке. 
Стеля. І вгорі [стелю] мазали. Туй мазали звідси, аби 
туй можна сидіти, а зверху мазали, аби туй милай [ку-
курудзу] класти на пуд уже. Глинов мазали пуд  – то 
глина з піском. Ми і наймили, і прийшли нам за гроші 
робити. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Тото коли вже достроят, та ставлят радость, шо 
то достроєно, весело – вчинят таку смерічку – «коси-
цю». «Косицю» вчиняв, хто доструює хату, прибивав 
наверх даха. Коли хата вже упоралась, та й знімут «ко-
сицю» і укладут собі на пам’ятку, чи дают, шоб діти 
бавили.

с. Теребля
Записав Р. Тарнавський 10 серпня 2010 р. 

 у с. Теребля Тячівського р-ну Закарпатської обл. 
 від Чонки Марії Юріївни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Деревляні хати. Бруси, у кого яке, а були 
такі, шо брали галуззя, та й поплели так, та й помас-
тили з одного боку, та й з другого глинов. Люди дуже 
бідували давно. Там є спеціальна глина, люде знали. 
Соломов посікли із жита, пшениці. В нас садили жито 
і пшеницю, йо, то на рівнинах сіяли, і  овес, і  гречку 
(а ми казали не гречка – «татарка»). То си було ше при 
чехах. Але могли прийти сусіди помогти, як будували. 
Прийшли вам лиш помагати. То много треба на хату 
і глинов: і метати, і місити її, і носити до хижі, і тер-
ти, аби рувне [покриття стін] било. То йшли помагати 
просто так. Як хто много строїв, то глину місили кунь-
ми. Прийшли нам люди мастити хату, то треба було 
платити, так  – ні, «на дурняка». То ся платили. Дах. 
[Хати] соломов покриті.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення даху. 
[Чи ставлять якусь квітку, як крокви даху зводять?] То і 
тепер роблять – «курагов» в нас кажуть. Там нагорі, на 
самому вершку, на тому, там покладут, приб’ют, і то єст 
тує [«курагов»]. То квіти на палку, та й флаг з рядна, та й 
лєнти. То робить хозяїн. Ставить [майстер] той, хто вго-
рі. То тоді, як лиш подиймут, ше не покриют хижу – як 
ставлять козли. То дают їм могорич. То ваш обов’язок: ви 
построїли хижу, хозяйка то зробила, ви поклали «чову». 
У нас казали й «чова» на тоту «курагов». «Чова» – пак 
називаєм. Кажуть, аби всяку нечисть, люди в то вірили, 
в чортов, у всякого, аби відігнати гет від хижі. Там всякі 
цвіти. Не один ден стояло тама, то стояло, доки не треба 
било покривати [дах] та зняти. Воно там висохло, бо, чу-
єте, там вітер. А як вже покривали, то «чову» гет берут 
та й спалят у «спор» – у печку кидали.

ХУСТСЬКИЙ РАЙОН
с. Липовець

З польового щоденника Є. Гайової, записано 2006 р. 
 у с. Липовець Хустського р-ну Закарпатської обл.  

від Гернешія Івана Васильовича, 1939 р. н.

ЖИТЛО Планування. У 80-х роках ХІХ ст. переважали 
трикамерні хати: «сіни + комора + кімната». Підвали-
ни. Нижня частина при закладанні хижі – протеси. Їх 
клали на камінь. Прикочували чи привозили до 10 ве-
ликих каменів і їх першими клали по периметру будо-
ви, а вже потім підмуровували сухою глиною і камін-
ням. Старалися покласти хижу на рівному місці. Сті-
ни. Хижі будували дерев’яні, із товстих буків, ближче 
до води, недалеко від дороги, від сусіда. Вижити було 
тяжко в давні часи, і сусід був за рідного брата. Зимою 
заготовляли дерево на хижу – «то май тривноє». З віль-
хи не будували, а все останнє дерево було гоже на хату. 
Частіше всього будували з бука. Дерево рубав там, де 
вказував лісник у лісі, а не там, де тобі сподобалося. 
Спочатку дерево надрубували, а потім спилювали пи-
лами. Фейсами, балтою [різновидами сокир] рубали 
дерево на хижу взимку, планкачем його тесали. Зруб 
дерев’яний. Навіть завіси на дверях та вікна – з дерева. 
Стіни мохом не утеплювали, а з ліщини рубали гілля, 
прибивали до зрубу, а зверху мастили глиною. Хижу 
споруджував селянин здебільшого собі сам. Проте є 
й такі роботи, до участі в яких закликав сусідів і ро-
дичів. Дах. Коли потрібно було складати вінці зрубу, 
піднімати крокви, прибивати лати, то влаштовували 
колективні толоки. Роги [крокви] і бантини кріпилися 
між собою дерев’яними кілками [тиблями].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Починали будову у вівторок, коли зав’язували нижній 
протіс, робили по кутах хрестовину, в  заглиблення 
клали копійки, освячували свяченою водою.
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м. Запоріжжя
Записали В. Юматов та К. Головіна 2 липня 2007 р.  

у м. Запоріжжя Запорізької обл.  
від Вакуленка Володимира Петровича, 1917 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  папи тоже бил построєн соб-
ствєнний дом. Прічьом строілі всє родствєннікі каж-
дому домік. Било значіт так: корідор (лібо сєні), потом, 
значіт, кухня, комната, гдє била пєчь, і тут же била лє-
жанка возлє пєчі, і потом вторая комната. Грубка, топ-
ка вся проісходіла с етой комнати, і зал груба обогрє-
вала. І  с другой сторони по одному зданію конюшня 
(гдє била корова, лошадь). Во дворє потом бил погрєб, 
потом била клуня, где сєно і пятоє-дєсятоє. Потом па-
лісаднік і так дальше...

БІЛЬМАЦЬКИЙ РАЙОН *
с. Білоцерківка

Записали Т. Плахотнюк, М. Штатський та О. Пашненко 
15 липня 2008 р. у с. Білоцерківка  

Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  
від Кльованика Петра Кузьмича, 1932 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому називається село Білоцерківка?] Чого назива-
ється? Бо це поселенці з Білої Церкви з-під Києва. Оце 
тут поселялись з Білої Церкви, так і назвали село Біло-
церківка. Уже там Гусарка ото єсть, Більманка – ці вже 
відтіля, як з Білорусії, відтіля поселилися. Ну, а зараз 
тут всякі люди, і молдовани, і всякої нації тут є.

ЖИТЛО Стіни. [Хату самі будували?] Самі. Саман ро-
били. Вона [хата] ж із самана. Ну, тоді гуртувались 
якось. Не тіки що той, кіньми [заміс] залитий, фор-
ми... Ну, саман ти ж бачив? Такий, як ото хата розва-
ляна. І як воскрєсєння, і [кличуть] «на пиріг». Кажуть: 
«на пиріг». Тому на це воскрєсєння, тому на те воскрє-
сєння... І всю дорогу, ну, а шо, поробив, сіли, випили, 
самогону наварили... Кончили робить, випили, погу-
ляли. І  дружні якісь були, помагали. Зараз отак гук-
ни... Скіки строїли? Ну, це ж поки саману наробили, 
фундамент заклали. Перевісили саман, тоді після пєр-
вого братуха под’їзжяв, по вікна виклали. А  тоді, це 
вже, ну, таке – тоже свої люди вище виклали. Стеля. 
А  тоді дядько приїжжяв  – сволока заложили. А  вже 
потолок – вже замазаний тоже ж глиною. Тоді вже ми 
поставали, яма, замісили, доску кладу таку, і ще беру 
ту, вона зверху, а  я біля неї. Отак ми строїли. І  самі 
вимазували, самі отут все оббили. В  мене хата отак 

* До 2016 р. – Куйбишевський район.

там ширенько поставлена, нерівний потолок, бо це ж 
на потолок і лісу нада більше, і ту дранку, все, його ж 
ні за що купити. А так крейду поклали, глиною звер-
ха, і відтіль тоже глиною, і так і стоїть. Дах. А тоді не 
[було] черепиці. Тоді пішли вони до завскладу, випро-
сили, поставили. А  тоді я кажу, Андрій Макарович, 
прєдсєдатєль був хороший: «Ти, – каже, – став кришу, 
достанем черепицю». А  в нас у Куйбишеві [тепер  – 
смт Більмак] робили черепицю, достали. Ото він по-
беспокоївся, я  вкрив, і  цегли взяв на грубу й на ди-
марь. Може б і більше взяв, він би поміг і більше. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ [Церква була?] Була. Тут була. 
Отут до войни була конюшня, коні, воли стояли, під 
войну церква була, тоді була глубінка зерна, сюди зво-
зили, тоді був інтернат, тоді були пчоли, тут стояли. 
Ну, а  тоді ж постєпєнно, воно ж старе, розвалялось 
та й усе. А церква в нас була тут, де зараз, тіки туди, 
дальше стара церква була отака, як в [сусідньому селі] 
Благовіщенкі. Ну, совєцка власть розваляла все. Ну, то 
в Благовіщенкі, я не знаю, як вона осталась...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце, де будувати?] Де 
хочеш. Оце тут понаравилося, тут построївся, не то, 
шо там, як зараз, прийдуть, скажуть так, розміряють, 
гроші заберуть з тебе, все. Оце мені тут понаравило-
ся, я тут построївся, другому там понравилося. Це ж 
після [Другої світової] войни – де хочеш, там і строй-
ся. Входини. [Новосілля якось святкували?] Ой, яке 
там новосілля?! Як ми постєпєнно, зразу оцю ком-
натку обмазали, а там не мазано, самі постєпєнно так 
увішли, яке там ново[сілля]?! За шо ти будеш гулять 
його? – Ні за шо гулять. Шо там за новосілля...

Записали Ю. Іріоглу, В. Керечан та В. Пєтухов  
7 липня 2008 р. у с. Білоцерківка  

Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  
від Катрич Діни Іванівни, 1934 р. н.,  

та Катрича Василя Ілліча, 1930 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Саме інтересніше: послє [Другої світо-
вої] войни люди такі дружні були. Строїли хати, пред-
ставляєте, кожен один одному помагали. Це як хату 
строїли, цеглу робили – саман називався. І це собира-
ються люди, там на бугрі яму копають. І шоб якийсь 
чоловік отказав! І один одному помагали! Місили отой 
[заміс] кіньми. Це ж нада викопать яму, а тоді то глею, 
а тоді з соломи, а тоді ж то коней ганять. А тоді брать, 
накатать і в форми... Там жінки ото ж замазують, ро-
блять, піднімають ці форми. Гукав на середу на строй-
ку або на саман, робить ото. Шоб який отказав, шоб 
той... Ну, як називається, може, чули, представляєте, от 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
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комусь роблять. Ми тоже одробляли після того, як нам 
строїли. Конєшно строїли, ліпили, хто шо мог. Бачите, 
яка мазка, не обратили вніманіє? Ох, так і робили. Гу-
каємо [на допомогу] – я не вмію як-небудь. По шість 
тисяч робили за день оце ж саману. Ну, оце ж хату 
самі строїли ми і вже дочці строїли, і у його брата, он, 
батьки жили рядом, згоріла хата була, і там він брав. 
Не чикали, шо нада помогти. Дах. Черепиця була, у нас 
хата черепицею була вкрита. Чапаєвська черепиця. Тут 
[місто-райцентр] Пологи, а коло Полог тут єсть Чапа-
євка [тепер  – с.  Воскресенка]. Там випалювали чере-
пицю. І хата у нас була черепицею вкрита. А тоді вже 
ото ж черепицю зняли, укрили шифером. Правда, в 
цьом году, прошлом году, як отой вітер був, зірвало з 
веранди залізо і вдарило по шиферу, так он там латана 
хата в нас новим шифером. Так тоді ж шифер вже бра-
ти дешевше було. А зараз одна шиферина – 35 гривнів, 
так тоді ще нада привезти, ще заплати за це. Дуже ба-
гато ото ж колхоз посилав на лісозаготовку, дуже лісу 
багато було. Тоді ліс забезпечував колхоз. Так колхоз 
багато хат построїв, і оті хати на тому краю.

Записано у липні 2008 р.  
у с. Білоцерківка Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  

від Бойка Олексія Степановича, 1930 р. н.,  
та Бойко Ольги Григорівни, 1932 р. н. 

ЖИТЛО Фундамент. Ну, фундамент робили, закопува-
ли фундамент. Стіни. Робили самон. Такі були форми 
на четири цеглини, були на дві цеглини. Но це на дві 
цеглини, це були у шіісятих годах, оце піісят п’ятий – 
шіісятий [роки ХХ  ст.] дуже багато люди строїли-
ся, так робили ото отаку формочку на дві цеглини. 
Тоді ще ото до ящичка прикріпляли отак ручку, туди 
прив’язували мотузку, ото я іду в оту яму, де ото за-
колочене глина на цеглу, а там сидить мужчина, накида 
її, я її зрівняла, і потягла, витягла, де її викладають, там 
на соломі перевернула і поїхала. А  то попереду було 
так на чотири цеглини, тоїсть я стою, а він накладає, 
коли тачка така підвозе, і кладуть мені оту форму, було 
важко мені піднімать. Тіки сядеш  – хоп, привіз, так 
ото ж так воно тоді строїлося. Хазяїн заготовляв, що 
в нього є там їсти, сто грам дасть, коли є. А так там є 
чи куриця яка, чи що зарізали, борщу наварили, кашу 
якусь зварили, наїлись люди, наспівались і розійшлись 
до другої неділі. Хто що надумає  – робить у суботу 
опять. Викопує яму, завезе туди глей, солому, коні тоді 
давали, заколочують яму і знову збираються. Висохла 
оця цегла, склали її в штабеля, щоб вона легше про-
сихала, тоді перевозить додому. І тоді було – три міся-
ці, і  хата готова. Цеглу наробили, фундамент склали, 
опять зійшлись, повалькували, пошпарували, потолок 
наложили, і за три місяці хата готова. А тоді ж в Куйби-
шеві [тепер – смт Більмак] стали робить оцей цегель-
ний завод, стали робить цеглу отам, за [смт] Розовкою 
був ото ж тоді. Люди доставали оцю ж пальовку-цеглу, 
привозили і обкладали, строїлись дуже багато. Це хати 
старі-старі. А наша ж нова, це ж в піісят третьому году 
строїли. Ну, не ми її строїли, люди строїли старі, вона 
померла, жінка, літом, а він оборудовав собі дві ком-
натки, перезімував. І так вона [та хата] стояла годів ві-
сімнадцять, десь так, діти були несовершеннолітні, її 
ніхто не продавав. А тоді продали, ото тіки хата, не ве-
ранди, хата і всьо. Оце ми в сімісятом году викупили її 
в колхозі і оце скіки понастроювали, ще строїли.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Ну, бачиш, тоді вроді як 
церква должна буть у каждому селі. Ну, Білоцерківка 
і [сусіднє село] Благовіщенка – тут растояніє три кі-
лометри от церкви до церкви, а церкви стояли хоро-
ші. Ну, нашу Білоцерківську розорили, її розбомбили. 
А  Благовіщенська  – вона вціліла тіки того, що самі 
по собі. Та раніше, ти що, ото пішов би предсідатель 
колхозу чи помощник председателя, як він тоді на-
зивався, до церкви... Це вообще ж було кінець світу, 
це зняли б і простягли б кругом борону. [Коли церкву 
зруйнували?] Ну, у війну. Не знаю коли, в якому році.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ [Які кол-
госпи були?] Оце зараз було, [колгосп] Ворошилова 
там був, як же ж там називався, там Суха, на півдні 
колхоз був Чапаєва. Це Жданова, а потом наш колхоз 
називали Чапаєва. А тоді ж ото в тому Газовськом ра-
йоні був колхоз Чапаєва, тоді наш на «Восток» пере-
йменували, тоді на «Зірку» (ну, це уже сучасна назва). 
А був Ворошилова і Жданова. [Два колгоспи?] Да. Два 
колхози – Ворошилова і Жданова. А тоді ж Жданов, 
я вже й не помню, як він називався.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Просто були такі дні, що казали, що от в такий день 
не можна начинать, понімаєш. Дні такі, старі люди 
казали, що в такий день луче не класти, не начинать. 
[З чим ці дні були пов’язані, із церковними святами?] 
Ну, що за церковними, що за місячним календарем, 
понімаєте, щоб на ущербі не начинать, щоб на повний, 
на молодика не нада начинать.

Записано у липні 2008 р.  
у с. Білоцерківка Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  

від Омельченко Ніни Григорівни, 1925 р. н.

ЖИТЛО А ми, оце я сюди прийшла, оце й тут була кухня, 
була стара хата. А ми обоє робили у [сусідньому селі] 
Благовіщенкі, ходили пішки – і він, і я. Ми на фермі ро-
били, і нам близько було. Ну й що, прийшов і з цим [зем-
леміром-проектувальником], як називався, що він був 
прийшов, нам оце розмітив і сказав: «Оце тут хату ста-
новіть». Наготовили гроші, він трохи заробив, я трохи, 
склали, купили домік, і давай же строїться. Нанімали, 
а  тіки важко було. Цілий день ми на роботі, а  потом 
приходим: і пісок нада, і глину нада, і те нада. А нада 
тіки ноччю робить. А кар’єр одинадцять кілометрів од 
нас, Донецька область. Їхать нада ж, а нада ж догово-
риться, щоб привезти, це трудно було. Стіни. [Сусіди 
допомагали будувати?] Сусіди помагали в нас цеглу 
[саморобну виготовляти]. В  нас чоловік п’ятнадцять, 
а  може, десять, коли як, помагають цеглу робить. Но 
оце ми ранше робили, ото був як шлакоблок, цегла 
була, ото таке. Ото цегла така – це полова, соломка така, 
і ото місить ногами, а тоді ж на форми. Помагали друг 
другу, помагали всі. [Скільки днів будували хату?] Ой, 
довго. Довго того, що оце ж заготовка цеглини була. Це 
ж ось: на, викопай яму, роби оте, тоді нам, тоді сусідам, 
цеглу тоді, вона скоро не пройде. Трудно було, бо на 
роботу нада йти і дома нада. І це основне, ми робили 
в виходний день, то що в виходний дома, і ото ще ми 
робили в виходний день. А так – нанімали. Нанімали 
спеціалістів. [Ця хата стара, скільки їй років?] Нє-нє, не 
стара. Оце ми хату в шіісятому годі [1960 р. збудували]. 
Стеля. А оце хата в нас стара завалилася, і оце ми на 
тому місті поставили кухню в сімісятому годі [1970 р.], 

БІЛЬМАЦЬКИЙ  РАЙОН
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що це сволоки. Ну, тоді ж таке врем’я було, мода така на 
сволоки була. Це в сімідесятому. Вона не стара. А тіки 
зараз, що я не в состоянії [її належно доглядати].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Святкували входини?] А  як же. Приливали. Та ви 
що, приливали! Хату нада було прилить, іначе діла не 
буде. Ну, оце ж і собиралися. [Хто] помагали, ті ж і со-
биралися. Прийшли всі.

с. Вершина Друга
Записали А. Комарцова та А. Левицький 10 липня 2008 р.  
у с. Вершина Друга Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  

від Ілюшенко Марії Леонтіївни, 1926 р. н.

ЖИТЛО [Хату батько будував?] Я й не помню, та, навєрно 
ж. А потом уже купили ми таку, люди ж бросили, роз-
валюха була, ну, більша за нашу. Так ми її одрємонтіру-
вали, хоч не ми – батьки одрємонтірували та й жили. 
Отака одна хатинка під соломою. Планування. Ото так 
ми жили – трудно жили. Корова була, і все – в сараю. 
Сарайчик, оце ж, ну, воно на дві кімнати, так собі, тіки 
заходиш  – корова стоїть, і  сюди двері  – ми живемо. 
Інтер’єр. [Всередині житлової частини ще якісь кімна-
ти були?] Не було нічого. Одна комната така. Спали на 
соломі, соломи настелять, рядно дадуть – і вкривалися.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Церква була у селі?] 
Була. Та шо там я [пам’ятаю], я  як мала була, так 
дуже... А послє войни не було, взяли церкву – розібра-
ли, і цей же мій свекор, послали його наверх хрести 
знімать. Знімали хрести, і він упав з церкви. [Як його 
звали?] Іван. І він захворів був довго, а тоді він у школі 
робив трохи, і після того, ну, дітей учив по-отакому, 
шоб майструвати учив. [Чого церкву зруйнували?] 
А я знаю, чого їх тоді це, тоді церкву валяли?! [Де вона 
була?] А десь біля клуба. [Ви не пам’ятаєте, шо в се-
редині було?] Були ікони, були, пам’ятаю. [Жив біля 
церкви священик?] Я не знаю, відкіль був той свяще-
ник, ну, правив. А  тоді вже, як зірвали хрест та все 
поваляли, зерносховище було. [Як люди реагували на 
зруйнування церкви?] Ну, та шо... Шоб ти вбився, шо 
ти поліз... На чо ти поліз валять хрест...

Записала Ю. Головко 11 липня 2008 р.  
у с. Вершина Друга Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  

від Білолицької Антоніни Миколаївни, 1915 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Де брали глину для будівництва?] А ми 
коровами їздили в Роздьори [с.  Кінські Роздори По-
логівського р-ну], коровами їздили, набрали і ото по-
викачували вальочкі. Тоді ж звьостки не було ше. Ото 
таке діло. [Як Ваша мати хату білила?] Та то ж глиною. 
Глиною обмаже, дощ пішов – оббив. Так ото ж, ото ж 
шліхту таку варять, було, ото трошки муки, як є, а як 
той, ото нема... Тоді ізвьостка поступила вже... [Хату 
раз на рік мазали?] Та два раза на год. Мазали і вес-
ною, і  на осінь мазали. [Хати мазали в якийсь день, 
або до якогось свята?] Ну, да. На Паску обізательно, 
шоб був і димарь білий. Це обізательно на Паску ма-
жуть. А то вже там ото у сінтябрі місяці, там ото, де 
там вже оббито чи шо, там підмазують, було. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Як будували церкву у 
Вершині Другій?] Оце вже не знаю. Ну, така була церк-
ва, ну, така красивесенька. Була у одних тут людей 
сфотографірувана, так я плакала, як побачила, пла-

кала. Ограда хароша, обсажена деревом, ну, до того 
красива, хрести ті, дзвони хароші... Ну, до того же ж 
гарно було, сторожка була, дуже харашо. Та розрили, 
розкидали, як самі схотіли. Я казала: «Ну, хай уже для 
молодих зробіть клуб, а для старих хай стоїть церква, 
нашо її займать?!» Скіки там труда, як тіки харашо по-
роблено все було, Боже мій, Боже...

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. І школу оце ж розрушили 
тоже. Там така красива школа була. Та люди жили, там 
і коні держав директор, ото ж земля була: і обсаджено, 
колодязь, сад був хароший. Земля, канєшно, хрящова. 
Він наймав парубків, копали ямки, і  в ямки навозили 
кирпичу туда (гною), і садовив у два ряди білого наливу, 
два ряди черешних. Ну, такий красивий сад був, такий 
двір красивий був, це передать не мона. А дітей – повно 
ж було, ходили два класи тоді, первий, другий, третій і 
четвертий, чотирі класи. Всі, повно, харашо було. Харо-
ший забор був, дуже красиво було, а зробили на ні шо... 
Оце вже я не одобряю. [Коли теперішню школу буду-
вали?] По-моєму, ну, як би Вам сказать, мені наче Іван 
Якович казав: у перший клас пішов первий раз у шко-
лу, ото вже її зробили, а в якім годі – я вже це не скажу. 
У шостім [році у школу пішов], у сьомім, мать, кончив 
вже. Оце так. Це вже не можу сказать точно. Ну, а так 
примєрно, да. Воно ж організувалося тільки ж, а село ж 
пішло з Смирновки, хати строїлись понад річкою все.

Записали П. Бойко, Ю. Гудименко та Д. Лісицина  
у липні 2008 р. у с. Вершина Друга  

Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  
від Бідник Нелі Андріївни, 1927 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. Ікони були, яруси під іконами були. 
Були ікони, була лампадочка така повішена. В суботу 
світить, горить лампадочка всю ніч. А на Паску – ці-
лий тиждень горить та лампадочка. Ватка така проді-
та і масло, олійка. І вона горіт і горіт. І оні на Паску 
до двєнадцаті часов моляться і приходять бабичкі 
такі, і вони ото сидять. Як празник який, то вони схо-
дяться, то туда, то туда. Тепер так: собаку одв’язали – 
у хату ніхто не зайде. Раньше так – соломи наслали, 
і не було кроватів, дошки поклали і на досках [спали].

Записано 8 липня 2008 р.  
у с. Вершина Друга Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  

від Залєського Миколи Трохимовича, 1925 р. н.

ЖИТЛО Планування. [У Вашого батька велика хата була?] 
Ну, так метрів 12, навєрно, дліна. Так, як обично старі 
хати оце бачіте, ходите по селу. Їх уже, якшо ішли, ва-
ляють... Ну, а  тут нашой вулицею іти, так отут нових 
доміків нема, усі старі. На подобі, отаке. [Скільки було 
кімнат?] Кімнат? Та які тоді кімнати. Називалася «хати-
на»: «У хатину йду». Ну, щас уже там спальня, чі у залу, 
чі як там. Система опалення. А у хатині шо: плитка із 
грубою, в одну сторону плитка із грубою, лежанка, де у 
залу отопляється, а друга плитка із тим тоже, совмєстна 
із піччю, де хліб пекли. Інтер’єр. Ну, зімою кроватів не 
було, піл – доски настелені, соломи чі там сіна наложили 
на доски, а потом одіяло чі покривало, чі щось там таке. 
Як блохи кусають [сміється], полинем обкладеся, і  так 
усі на піч позалазимо. Піч гаряча, і там до утра пролиша-
єшся. А утром устаєш, управляєшся ж біля коровки, біля 
поросятки, і до курей іду зараз я. Ну, тоді не держали ка-
чок, за це і розговора нема, а курей держали. Ото таке.
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Записали С. Іващенко та Г. Болотіна у липні 2008 р.  
у с. Олексіївка Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  

від Леонової Наталії Федорівни, 1933 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Оцю хату коли побудували?] Ой, а цю 
хату, ось я скажу, ну, примерно десь у 1920 году, отак. 
[Купували чи будували?] Ні-ні-ні, вона вже була по-
строєна. Я  сюди прийшла [у  1954  р.], вона була під 
соломою. Я,  як прийшла сюди, хата ж була цегляна. 
Тоді ж раньше саман на землю та й усе. А тоді ж ми, 
як начали [тут жити], і перекрили залізом, тоді давай 
обіллем, люди, було, штукатурять. Фундамент. Воно 
ж раньше хати без фундаменту клали. Каже, будем 
ставить опалубку, у  нас тут каміння, местность така 
піщана. Ото де бугри, ями я взяла тачку, я взяла ло-
пату, як пішла кругом хати копати рівчак, так копала, 
скіки лопата лізе аж під хату. Такий рівчак викопала 
під фундамент, завозила туди отим щебенем, залила. 
Тоді поставила опалубку, залила бетоном. Таке, як цо-
коль, наче зробила. А тоді ж чоловік ставив опалубку, 
а я каміння збирала. Ото, було, заллю, заколотю, і об-
лили, було, всю хату. А тоді вже поштукатурила, стяж-
ку тоненьку поштукатурила. А якби нічого оцього [не 
зробили для укріплення стін], так вона вже давно б 
розсунулася уже, страшне шо б було. Дах. [Якою була 
хата Ваших батьків?] У хуторі – під соломою. А як з 
хутора перегнали у село, то у куркульську хату  – та 
була під черепицею. А як построїли, тоді ж сарай був 
з нашої [старої хати складений]. Не тіки з нашої, там 
багато хат розібрали і докучі [складали]. Так сарай че-
репицею крили. А як зняли черепицю, на тому сараї 
була черепиця одного сорту. А був [тут у роки Другої 
світової війни німецький] поліцай, так у нього хата 
була укрита чотирма сортами черепиці. І  соєдинять 
же ніяк, то залізо підставлять. І він же ж ноччю зняв 
свою черепицю, перевіз до нашої хати, а нашу хорошу 
забрав. І ото ми вкрили чотирма сортами черепиці цю 
хату. А тоді ж, як палили німці, кажуть: «Зніміть че-
репицю, хай хоч черепиця ціла буде, бо полопається». 
Баба каже: «Хай вона хоч тричі лопається! Я так з нею 
натягалася, поки строїлися...». А ну, вдвох з матір’ю, 
попробуй... Ну, люди помогали, ну, цеглу, розібрать 
хату у хуторі, поставить сарай, а тоді знову розібрать 
і хату ставить, яка там цегла була. Там вже три часті. 
Тоді не хватало. Та люди, сусіди, колхозники зійшли-
ся, допомогли, то наняли, ото помагали люди. Спасибі 
їм, ото така хата, так та уже черепична. А тоді вже, як 
порозходилися ми всі, а самий менший [брат] остав-
ся, повиходили заміж, батько йому поміг у Куйбишеві 
построїть дом хороший. Ага, і  вони з тим: «Переїз-
жайте до нас! Кухню хорошу построїли, веранду. Ми 
вам кухню одпишемо, переїзжайте, продавайте хату». 
А я кажу: «Не продавайте, не спішіть, подивитесь, як 
там». «Ні продамо,  – каже мати,  – щоб і не кортіло 
сюди повертатися». Продали, прожили два місяці, тут 
сестра заміж дочку оддає. Перетягли, тут якраз прода-
валася хата напроти контори олексіївської, перекупи-
ли, переїхали і прожили 17 год у тій хаті. І построїли 
дом іще якраз же ж напроти контори, тут він той – із 
силікатного кірпіча. Ну, вже подали його якраз, ще 
мати як померла. Я кажу брату: «Продавай, вони заве-
щаніє на внука сделали, ну, продавай». – «Ще хазяйка 
жива». – «Ну, так шо, вона піде туда жить?». Ну, про-
дали, а тоді год пройшов... 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Я  в [19]54-м 
годі заміж сюди прийшла, так не було нічого, ото одна 
хата, курничок, та погрібець-ямка. А  у дворі ні дере-
винки, ото, може, акація. Тепер там сад на той край, 
вся це я завела, мої мрії здійснилися, так жить вже ні-
коли. Криниця. Оце у нас колодязь сусідів там був на 
причілку, дуже глибокий. Далі там був по-сусідськи – 
копали-копали і не докопали до води. Далі третя 
хата – дуже вода мілко іде. Там оце через дорогу сусід-
ка – у неї хароша вода. У нас – погана. Ото мило, було, 
зварюється, як стірать я воду кип’ятю з содою, тоді 
замочую і стіраю... А тоді туди опять через дорогу – 
дуже хароша. Відтіля носила стірать або сусідка но-
сила. А тоді ж пішла мода скважини бить – і пробили 
багато: і колодязів чимало, і скважин чимало. Багато в 
нас дуже скважин побили. І я ж вибила отам на Олек-
сіївці [свердловину] батькам. У них далеко вода була, 
а я ж не находюся, сестра тоже. Я найшла трубу, все. 
А двоюрідний чоловіків брат каже: «Ну, от бий собі, 
нащо ти батькам, скіки їм жить?». А я ж не находюся 
і сестра тоже...

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У  нас церкви не було. 
До войни, мати кажуть, була, так ходили. Оце стара 
[мати] хліб чи в печі варить, каже: «Дівчата, вставайте 
до церкви іти». А ото при німцях була церква. А тут, 
де ДК [дім культури] зараз, тут така була церква гар-
на. Так казали мужики, де не їздили, у нас найкраща 
церква була. А  тоді ж так при колективізації зніма-
ли і звони, і все познімали. І одна жінка, кажуть, на 
плащаниці танцювала, так її Бог наказав – одірвало їй 
руку у молотарці. Кажуть – то їй за гріх.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
Бать ко був у мого чоловіка, Артем Сергійович, він був 
дуже хороший мастер, робив млини, вікна, двері, він 
дуже харошим був столяром. І  його у [19]37-му  годі 
репресірували, забрали, а  забрали куди  – хто зна. 
А тоді вже в [19]57-му годі прийшли списки репресі-
руваних у сельсовет, і там написано, кого за шо брали. 
А брали спеціалістів, майстрів, бригадірів, комуністів 
оце самих-самих лучших людей повибірали. Оце тут 
у нас, мабуть, чоловік десять забрали: той бригади-
ром, той председателем, той тим, той тим... А сестра 
у сельсоветі секретарем робила, каже: «Я як прочита-
ла – Леонов Артем Сергійович, це ж, думаю, батько». 
Коли пишеться: «Імел свою паровую мєльницу». За те 
його і забрали. А в Олексіївці, по той бік річки – там 
була парова [«мєльница»], німець держав оцю парову, 
а батько, це ж свекр, наймався у його робить, або який 
ремонт... Він же ж усе: і млин, і вітряки людям робив. 
І отут, в Олексіївці, вітряк отам на горі. Це все на бу-
грах млини. Це все робив він із сином самим старшим, 
вони ото дуже спеціалісти були. [Багато було млинів 
по селу?] Оце отут, як я прийшла, оце тіки каміння 
лежало... А  у Олексіївці, мабуть, чотирі. Оце як на 
[куток] Тельмана іти, а тоді, мабуть, кілометрів через 
сім начинають: там ото був млин на горі, і оце як тіки 
уїзжать з Куйбишева, оце з Зеленого Гаю як в’їзжать 
у село, тут такочки проїхати, мабуть, два кілометри, 
там була школа, а тоді построїли склад, там був млин. 
Чотирі млини було по-моєму. Не знаю, чи в [сусідніх 
селах] Тітово і Вершині, та, мо’, й там були. Ну, оце в 
Олексіївці – тут я точно знаю, що чотирі млини було. 
[Млини були чиї?] Дядьківські були, багатих людей. 
А робили ж уже тут при колхозі колхозники, так бать-
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ко мій бідний був та каже, штани пошили із мішка... 
А мій же оце свекр робив на млині, наймали їх там, 
Переварихи фамілія, а  по-вуличному  – Пелехи. «Пе-
лехівський» млин, було, кажуть. Ото часто наймали 
свекра молоть. А  там же такий цеп був, піднімали, 
крутили, як воду з колодязя. Ціпляють ж мішок і тяг-
нуть аж туди нагору у млин, викидають на площадку. 
[Ви кажете, млин був на Забальці. Це де?] Ну оце, як на 
Тельмана, як на Тельмана іти, тіки він угору піднятий. 
Ну їх порозбивали, порозвалювали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для криниці. [Як шукали місце, де копати криницю?] 
Ну, оце ж тепер кажуть, що беруть мідну або алюмі-
нієву дротину, мабуть, мідну. І  як у кині бачили, як 
шукають клад, і  оце несе її, і  там, де вона зійдеться, 
значить, там вода близько. Або іще єсть трава така, 
«клівер» на неї кажуть, вона цвіте такими шариками 
і біленькими, і  розовенькими, а  листочки  – ото такі 
три листочки. Ото кажуть, де клівер росте, там близь-
ко вода. А ще кажуть: «Пусти телицю, отак три годи 
чи два, і щоб вона не напоєна була. І ото там, де вона 
найдужче гризе пашу, там і вода». Ну, не знаю, чи вона 
чує... Ну ото кажуть: «Пусти скотину, де вона найдуж-
че гризе [траву], ото там вода».

с. Смирнове
Записали П. Бойко, Д. Лісіцина та Ю. Гудименко  

у липні 2008 р. у с. Смирнове  
Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  

від Загребельної Марії Павлівни, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Хутір Реви називали, не знаю, воно в степу, у  степу 
там було... Десять кілометрів. Ото там і було тридцять 
хат усього. А  отам хата, там, де я вам показую, там 
вже нема! Нема хати. Ми там тоже купили хату, тоді 
шо, у  мене хлопець той старший, його вже в школу 
надо отдавать, а школи в хуторі нема. Була там пер-
ший, другий і все. А шо, там діти – як ото у четвер-
тий, п’ятий сюди в село отдавали жить. У школу там, 
при школі було таке [приміщення-гуртожиток]. Куди 
[в хутір світло] проведуть? Звідси ніхто туди не по-
тягне – далеко. Як Андріївка [село Бердянського р-ну] 
двенадцять кілометрів, із хутора в Андріївку, туди 
[далеко]. Ото так і жили ми. [Якого року Ви звідти пе-
реїхали?] Ну, шістдесят третього.

ЖИТЛО Планування. Маленька [хата]. [Скільки кімнат 
було?] Дві штуки. Дві: кухонька і зала. І все. [В залі всі 
спали?] Ні. В залі свекруха спала, чоловік на дивані, 
а я с дітьми на колоді. Вона ж невеличка була, а де, як 
ніде кроваті поставить... І  тут-от невеличка хата, ну, 
у нас дві спальночки і тут прихожа, і  зала маленька, 
і все. І там ото кухонька. А ми там при хаті кухню зро-
били, там і варимо... Стіни. [З  чого раніше зводили 
стіни хат?] Цеглу місили конячкою, формували, і ото 
так. [Саман?] Да. Дах. [Чим крили хату?] На хуто-
рі – соломою, соломою. Стріхи в хаті робили з жита. 
Це сміхота була. Ну, чого? А нащо робить? Інтер’єр. 
Тоді ще ж якось воно, понімаєте, і  свєту в хуторі не 
було. При каганцях жили... Сюди вже переїхали, так 
дітям чудно, а  то зі свєту, ну, знаєш, – каганець. Ми 
так жили. Попривикали. Тут вже і на світ народилися, 
а так – на хуторі, як бомжі. Висить каган, і тільки. 

Записав С. Білівненко 3 липня 2008 р.  
у с. Смирнове Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  

від Панченко Марії Григорівни, 1933 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Село називалось Попівка. Попівка, от. А тоді, як [Дру-
га світова] война була, в нас погіб Смирнов – Смирно-
во. В степу в нас пам’ятник є Смирнову, в степу там, 
де він погиб, і в селі. [Скільки колгоспів було у селі?] 
Аж раньше було в нас «Шлях Ілліча», тоді «Перемога», 
«Серп і молот» – три колхози. Батьківська наша хата, 
ну, то ж Ви не знаєте, на [кутку] Аулі отам. Ну, раньше 
називався Аул. Я не знаю, чого його називали.

ЖИТЛО Стіни. У  нас була хата, вони [батьки] купили, 
в общем, розкуркулені були люди, і вони виїхали десь 
у Ставрополь. От, а вони ж ото купили хату. Вона була, 
хата, найлучша в селі. Висока така, як оце зараз. А тіки, 
а тіки не обкладена. Ну-у, раньше ж хати... Вона з са-
ману була. З  саману. Саманна, тіки, ну, такая висока, 
здорова хата. Уже нема. Там построїв син нову [хату]. 
Уже й сина нема, от, на світі, і там живе його дочка. Ото 
таке. Планування. [Яким було планування батьків-
ської хати?] Комнат було три і сіни. Ну, воно чотири, 
счітай. Чєтирі [кімнати] і кладовочка була, і оте пере-
городжено – сарай був. Система опалення. Велика піч 
була. Пекли ж хліб раньше в печі тій, мати пекла всєгда, 
не купляли. І плитка ж, груба була, отеплялась ж хата.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Крім хати, Ви знаєте, 
[у дворі] не було нічого. Хата була велика, і було пере-
городжено, був сарай, корови ж, скотина була. [Все в 
ряд?] Да в один ряд. [Хата витягнута вздовж вулиці 
була?] Отак стояла. Уздовж, да.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Там, 
де ми жили, де батьки, був вітряк. І в тому вітряку мо-
лоли пшеницю, от. І ото ж пекли. [Ваш вітряк був?] Ні, 
ні-і, я не знаю, чий він був, я не знаю. Я не помню, мала 
була. Вітряк був, було, батько мішок на плечі і поніс...

Записали С. Телюпа та Є. Лактіонов  
7 липня 2008 р. у с. Смирнове  

Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  
від Переймак Ніни Іванівни, 1937 р. н. 

ЖИТЛО Планування. [Коли будували оцю хату?] 
В [19]61 годі оцю. Всі сусіди збиралися, робили. Спо-
чатку літню кухню строїли, а  потім і інша вже. Така 
хата солом’яна, продовгувата  – там сарай, хата, сіни. 
[Були перегородки?] Да, під однією кришею. Перего-
родки з саману. Ото кіньми замісили. Люди добрі по-
могли. Самі вже сушили – і май, за місяць оце двох зро-
били. А це ж ще роботали діти. В матері ночами класти, 
а на октябрьську [7 листопада, у день жовтневого біль-
шовицького перевороту] вже зайшли. [Скільки кімнат 
в хаті?] То як заходиш, то тут дві комнати і тут дві ком-
нати. Зала і спальня, і  прихожа тута зразу... А  в нас і 
веранди не було, сінці такі, прихожа. Дві спальні і зала. 
[Та стара хата якою була?] Та така ж, як зараз. Ми ж з 
ней будували. Тут сіни, було, тут прохожка, тут зала, 
а там сарай. Не було спальні як такої. В сараї корови 
держали. А свиней потім. вже після свадьби, держали. 
Стіни. [Які стіни були?] Теж з соломою. Мазані гли-
ною, сначала рудою, як штукатурють, а потом білить. 
Не цементом, а то глиною з піском штукатурили. Маза-
ли потім – ото глей і пісок, і навоз. Ото місили і таким 
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мазали. Помагали тоже знакомі, сусіди, родичі. Оце 
прийшли, тоді ніхто нікому нічого не платив. А потім, 
оце не то, шо одроблять... Строяться і гукають – надо 
йти. Інтер’єр Топили соломою, кураєм. А  курай  – то 
перекотиполе, називається тепер. На лежанці (в  мене 
пам’ять не дуже) то при отій лампі, солярка воняє, всю 
ночь [уроки] учили. А посуда була – вона не глиняна, 
полив’яна. Вона зроблена, воно ж з глини: глечики і 
такі, як макітерки, чавуневі. Оце вже я не знаю. Варили 
в чавунах, каструль точно не було. А виливали потім у 
тарілки. Ото таке ще, шо зараз помню. Зараз таке, шо 
я його і не знаю. Раніше ото так жили. [Що в коморі 
тримали?] Піщу. То ж ми зараз тут. А зимою ми там і 
варили, і пекли, і посуду у кладовочку. [Килими, доріж-
ки були?] Та такі прості, не дорогі. [Де брали?] Покупа-
ли. Тоді ж такого не було. [Самі не ткали?] Ні-ні. [Ікони 
були?] Були. Оце одна і зараз весить. А одна, що от діда 
осталась, та розвалилась вже. [На чому спали?] На кро-
ватях. А раньше – на лежанці з цегли (дим проходить 
та гріє). [Які були підлоги у хатах?] Та такі ж, як у мене 
зараз. Глиняні. Навоз і глина, така глина. Мішали, ма-
зали. А зимою ше й соломою [підлогу притрушували], 
шоб тепліше. [Звідки ікони?] Оце з тієї хати і пооста-
валися. От, стара. Це як ми построїлися, я купила на 
базарі в Бердянську. Там Матір Божа. Нові ікони. А це 
стара. [У якій кімнаті їли?] В якій комнаті варили, там 
і пічка, там і столик, там і їсти варили. А раньше було 
таке сирно, і такі скамейки кругом. Ну, це я не знаю. Це 
мій чоловік старше, то говорив, шо була одна миска і 
ложка, мабуть, у всіх. Тихо їли, шоб без гомону, не кри-
ку. Це хазяїн так казав. Ложки дерев’яні, і всі коло сир-
на. [Хто першим сідав за стіл?] Ну, при мені такого не 
було, це раньше все було. [Ложки де брали?] Навєрно, 
покупали. Бо в нас нікого не було. Бо ми малі ж були. 
І не робив ніхто. Система опалення. [Чим раніше ото-
плювали житло?] А тоді, як була корова, то такими – 
кирпич робили. А кирпич – це оце навоз розтоптати, 
він присохне, і порізать. Їм і топили, на цьому і хліб пе-
кли. Солому, тоді кирпичу – ото воно і гріє. В хаті тепло 
було, бо хатки маленькі.

Записано у липні 2008 р.  
у с. Смирнове Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  

від Писанець Ганни Іванівни, 1923 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як вибирали місце для хати?] 
Кому як де понравиться. У кого є. Якби поїхав у Росію, 
що там за земляночки, і отут хаточка маленька, прямо 
лякаюсь, як піду в гості... Де кому понравилось. Хати 
як хати. Оце ж стара хата наша, живе баба Оля в цій 
хаті. А ми задумали строїться, пройшли на один план, 
на другий, на третій. Каждий обіжається, це ж горо-
ди. Я кажу тоді дєду: «Давай у своєму дворі построїмо, 
щоб люди нас не кляли, щоб нікому не мішать». Він 
подумав-подумав: «І правда». Так і зробили. Підогнав 
трактор, розчистив бугор. Вибирали, щоб було місце на 
хату, щоб і спереду місце, і колодязь, як понравилось. 
[Якого розміру Ваша хата?] Одинадцять [метрів в до-
вжину] на сім тридцять в ширину. [Розмічали самі?] Ні, 
визивали із Куйбишева, вони розміряли, зробили. І по-
чали строїть. Фундамент. [З чого починають будівни-
цтво?] З фундаменту. Камінь накладали. Камінь брали, 
щоб ніхто не дістав, скрізь собирали, собірали. Тоді 
не можна було в кар’єрі купить. Собірали, де попало: 
по вулицях, де колодязь пустий. Ото толока, там були 

колодязі, збирали де попало... Дєд камінь одвозив, так 
брав бричку, що піднімаються дошки. Возили. А  тоді 
заливали. Стіни. Наробили цегли. [Хто приходив це-
глу робити?] Дідові друззя, сосіди, родичі. Як толока. 
Друззя помогли цеглу робить, сусіди. Усі збиралися. 
[Дідова хата теж із саморобної цегли?] Да. З  саману... 
[З чого робили заміс для такої цегли?] Земля, круг ро-
били, води і соломи, розмішували його. [Скільки само-
робних цеглин треба було на хату?] Я і не скажу точно. 
Около тисячі. [Перестінки робили з цієї ж цегли?] Да. 
Купляли у людей, которі виїзжали з хуторів. У нас не 
хватило кухню построїть і перестінки. Друззя сказали: 
«Ідіть на хутір, там хата валяється». Возили звідтіля. 
Палєнку [заводську цеглу] купляли в Куйбишеві, при-
возили. [В якому році будували?] В [19]62-му, мабуть, 
чи в [19]61-му. [Кути самі викладали чи наймали спе-
ціалістів?] Наймали: і стіни, і угли... [Скільки платили?] 
Я вже не помню. Що скажуть, те і платили. [Довго хата 
будується?] За 13–16 днів вигнали саму коробку, а тоді 
перестінки. Дах. [Дерево де брали на крокви?] А тоді – 
я  не помню. Продавали в Комиш-Зорі [смт  цього ж 
р-ну]. Десь брали. [Теж наймали, щоб верх робили?] 
Так. Оце бабин чоловік робив, там у сусіда робили стрі-
ху. Наймали, все наймали. [Ви тільки гроші платили, чи 
і годували?] І годували. [Дідова хата крита була чим?] 
Була соломою. Пшенична... А очерет – у нас, у батька. 
[Як вкривають очеретом?] Теж отак: кульки в’яжуть 
отакі, положать-положать... Зразу роблять оце на стрі-
сі снопики такі, а тоді на стріху роблять перший шар. 
[Його кладуть на крокви?] Да. Там прибита така [лата]. 
Очерет був, косили, вкривали, возили – скільки хочеш. 
У нас на тому [ставку], де рибу ловлять, є там очерет. 
Я знаю, та гребля, там очерет, там посередині плесо. Те-
пер же ніхто його не бере, а раніше, як соломи не було, 
так очеретом [дахи вкривали].

с. Титове
Записали В. Морщ та А. Фурса 16 липня 2008 р.  

у с. Титове Куйбишевського р-ну Запорізької обл.  
від Приємець Ганни Лук’янівни, 1933 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Знаєте, чому село так називається?] Тітово чого? Тут 
же ж погиб Тітов. Чо ж я не знаю? [Чому раніше село 
називалося Водяне?] Вода тут хароша. Води багато. 
А Тітов – гєнєрал-майор артілєріі. Погиб, коли отсту-
пали еті [німецькі війська в роки Другої світової війни], 
попав в окруженіє і погіб. А Смирнов погиб отам даль-
ше. От і всьо. Десь у степу він погиб, там десь пам’ятник 
його. Ну, ото й назвали Тітово, село Тітово. Син його 
приїжав сюди... Ну, нічого я не знаю так більше.

ЖИТЛО Ну в їх [у  дідуся й бабусі] же була посередині 
хата така довга – для всієї сім’ї. А тоді дєдушка постро-
їв, це він відділяв синів же своїх, оце ж так... Туди була 
земля, оце город в його був. Як оце хата: туди була зем-
ля і туди була земля. Він розділив на трьох: собі, тоді 
цьому сину Свереду, нашому батьку  – туди позаду. 
Розділив усю землю і собі оставив цю землю. Біля хати 
оце була у нас земля. І оце построїли хату вже, мать, 
батько у нас. Таку поганеньку хату построїли, тоді ж 
набігу строїли, бо отдєлялися. Надо було отділиться, 
і воно як спіх на спіху, построїли. Ну, батько мій казав, 
шо ця хата недовго стоятиме. Ну, вона і дося там тіки 
стояла. Це ми в ній вижили. Вже мамка моя вмерла, аж 
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тоді вже вона розвалялася. Ну, вона така була слабень-
ка. Дах. Ну, тоді як – у нас була же солом’яна хата. Вона 
вже отак, ну, солома пропала, надо було ж її перекрить. 
Ну, ми ж сюди обратилися у колхоз, чи як Вам сказать, 
у  колхоз до прєдсєдатєля. І  в Куйбишев тоді поїхали 
туди. Я знаю, була одна Марфа Юхимівна, якась така 
женщіна була, вона цим управляла. Попросили в неї, 
шоб вона дала, вони виділили оце ж [покрівельні мате-
ріали] і оце ж кров поробили. Ну, в общем, перекрили 
хату. І робочих дали. За три дня вони нам перекрили 
хату, оце моїй мамкі перекрили. Того шо батько, він 
же був на фронті, погиб. Ну, нам уділили вродє як по-
мощь. Ну, вже я тут була, як оце мамкі перекрили хату. 
Шифер дали, крокви дали, робочих дали. Ну, ми нічого 
не платили, просто перекрили – і все. Оце як вдова, чи 
як Вам сказать, була вона. Оце отак оця хата. Плану-
вання. [Скільки кімнат там було?] Та які ж тоді були? 
Дві: сіни, маленька хата і велика. Це ж тепер по чотирі 
комнати, по десять їх робим, не вспієм прибирать. Тоді 
дві «хати» було. Оце перва була, заходиш, «маленька 
хата» ми називали, далі  – «велика хата». Сіни були. 
В  сінях  – там ото як у нас кладовка була. Інтер’єр. 
[Що в хатах усередині було?] Піч, лежанка, груба оце 
ж так, груба переділяла напополам хату. Хата ж отак, 
отак, а  груба впоперек. Кровать стояла, стіл стояв, 
тут лежанка, піч – хліб пекли. Ну, це вже переробляли 
тепер. [Меблі самі робили чи купували?] Які там ме-
блі! Ой. Сундук там був, що мати заміж ішла, кроваті 
були. Кровать була – колишня вона була. Ну, не знаю, 
кровать і сундук був. Тоді ж німець як зайшов, я знаю, 
провіряє в сундуку. А я сама була дома. Дивиться на 
одежу, а я стою, до того плачу, хоть би він кофту ту не 
забрав... У нас там кофта була така, він на мене так по-
дивився, нічо не сказав, поклав кофту і вийшов з хати. 
Бо там не було нічого хорошого брать для його, видно, 
для того німця... [У хаті були ікони?] А в нас і зараз є. 
[Старі?] Одна в нас тіки. То була одна. Єсть отам, мо-
жете подивиться. [Ікони стояли у кутках?] Да. [При-
крашали їх?] Ну, рушниками. Рушник висів чи... Ну, це 
бабушка цево чи моя свекруха, вона всіда, ніколи не 
сяде їсти, шоб «Отче наш» не прочитала. Вона прочи-
тала «Отче наш», тоді: «Будете їсти?». Я ще «Отче наш» 
не читала. Ну, всіда ми лампадку світили тоді ще, ще 
церкви не було. Ну такий порядок був, всіда лампадку 
світили у каждий праздник. У неділю у нас всіда горіла 
лампадка. Оце в хаті тут, це тут.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Так далі по-
гріб був, і тоже-от [під час Другої світової війни] нас 
мати ховала. А  ми там гуляли, дивлюсь, коли там 
дядьки якісь сидять, поховалися. А-а, понятно, це ж 
вони ж поховалися од німців. Ті ж, може, які вони: чи 
раниті, чи партизани, може, були. Я не знаю, хто там 
сидів, у тому погрібі... Ну, я знаю, тоді, як отступали 
німці, моя мати ховала тих солдатів ранитих.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Тоді ж не було церкви. 
Була у нас, но їх тода розвалили, чи тоді ж кидали, 
валяли. Ну, один, кажуть, на стіклі показалась Матір 
Божа, а  він її отак чи вибив, ну, оце на стіклі, коли 
вони розвалювали церкву. Ну, це так я чула од лю-
дей. Ну, він захворів і вмер, це він звідсіля. Каже: «Ну, 
це мені, мабуть, за те, шо я знімав дзвони, оце ж бив 
вікна в церкві». У нас вона стоїть досі, хотять її рес-
таврірувать вродє, цю церкву. Якби, може, б і дощик 
пішов, як була б церква...

ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Грозове *

Записали В. Циберт та О. Александрова у червні 2000 р.  
у с. Грозове Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Мироненко Марфи Степанівни, 1914 р. н.

ЖИТЛО Родом я з [сусіднього села] Коновалова. Хату 
[батьківську ми колись] розфарбували краскою – віко-
нечка, двері, причілки синім каменем розкрашували. 
А їм було, [радянським] активістам тим завидно. То й 
розкуркулили нас. У  [19]30-му нас вже розкулачили. 
До війни ми знайшли дом в цьому селі пустий, броше-
ний. Грошей в нас тоді не було, і ми заселилися в нього 
з кацапом. Ми жеребкували з кацапом. Поділили дом 
на 2 частини. Мені лишилась с конюшнею. А потім піс-
ля війні прийшов старий хозяїн хати з Донбасу і сказав 
нам вибиратись. Я не знала, що робити. Пішла у кол-
хозі попросила землі. Зібрались зі мною люди, попро-
сили голову, нам не хотіли [дати], але відрізали. Дали 
кожному по частині по 20 соток городу. Ми жеребку-
вали. Я потім мінялася з сусідкою, хотіла хату проти 
хати сестри. Мій хозяїн (чоловік) ще не повернувся з 
війни, і я сама почала її будувати, свекор мені не по-
міг, сам тоді строївся. Планування. Заходилась стро-
їтись, строїлась я за колхозним планом. Фундамент. 
Я позабивала колишки для фундаменту. Стіни. Заби-
ла чотири колишка для внутрішніх стін, а потім ті ко-
лишки, що ще зовні повинні бути, увнутрь цих чоти-
рьох. В мене стіни стали меньши, чим у сусідів. У всіх 
по 6 метрів, а у мене по п’ять. Ну та нічого страшного, 
нічого щуритися. Я сама хату строїла, у всіх було кому 
допомагати, а до мене приходили то сестра валькува-
ти, то свекруха. Дах. А як зібрати покривлю? Як все зі-
брали очерет, та, не дай Господи, як трудно було! Все ж 
таки повкривали хату. А це вже у 60-м году зробили: 
вікна, двері батько перестроїв. Система опалення. 
Пічку нам хто зумів, так і клав, грубу я і сама клала, 
піч оцю клала, що хліб пекти. Ну, шо ж там такого, там 
такого дуже трудного немає.

с. Долинка **
Записали В. Мільчев та А. Мільчева  

у червні 2000 р. у с. Червоноармійське  
Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Міщенка Григорія Степановича, 1921 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Топоніми. Народився я тут, у цим селі, рань-
ше було [німецькою колонією] Юрієнталь. Це ще до 
революції. А потом вже після 1917 року німці виїхали 
відціля, роз’їхалися. Нєкоториє остались, а так село – 
старий хутір. Два ряда всього. А  то вже населялось 
примєрно в 1920–21  роках, як я родився. А  батьки 
переїхали з Василівки. І  їхні батьки з Василівки. Пе-
реселеніє було. Вони, батьки, переїхали того, шо село 
Василівка здорове було, а землі мало. А тут наділяли. 
Тут, у Червоноармійське переселялися з Кам’янського 
(Янчекрак), із Карачекраку. Там мало, а там земля. Кут, 
чи на Янчекракський, а тільки на німецький – Юрен-
таль, Розенгоф... Ще казали – хутор. Чубарівка нази-
вали, там де ми жили, була вулиця. Чи по якомусь чо-

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. Т. 1. 511 с.
** До 2016 р. – с. Червоноармійське.
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ловіку, який там був. Кладбища після німців не було. 
Ми сказали, що нема. Тоді німці тут мало і жили. Оте 
воно, як вони населилися  – революція, вони всі ви-
їхали. Вони й невеликі, хутори. Юренталь – 12 дворів. 
Обсажені тажем, це акація, для затишка, як посадка. 
А тож степ був голий, не було нічого. З трьох сторон 
осаживали посьолок плантажем. Цілини багато було 
біля села. Церкви не було ніколи, ні німецької, ні на-
шої. Церква була в Щербаках. Це хутір був. Кілометрів 
8 від нас. Були Старі і Нові Щербаки. А чого так зва-
ли – не знаю. Після німців домів не осталося. У войну 
так все поломали, шо по-новій отстраювались.

с. Коновалова
Записали С. Білівненко та Ю. Головко у червні 2000 р.  

у с. Коновалова Василівського р-ну Запорізької обл.  
від Кононенка Федора Семеновича, 1925 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хата у батька була під околотом, обик-
новєна хата. Хата була – ну, значить, чотирнадцять ме-
трів, і шість в ширину. Робили хату з землі, з вальків. 
Оцю хату я сам строїв. Люди помогали, аякже – обєд 
готовив, водку готовив. Колхоз лошадь давав, замісив, 
а ото біля Тополиного яма була та, шо й вальки робили. 
А хату нашу обіклав її, щоб не мазать. Строїлись ми в 
[19]61 году. Переїхав сюди, колхоз же один був. А тут 
все ж освєщєніє було, електрика. Двері й вікна я сам 
робив. Я – плотнік. Кой-кому і в селі робив. Дах. [Під 
якою покрівлею хати раніше були?] Під околотом були, 
називалися. Система опалення. Грубу сам склав. Ніхто 
й не вчив. Сам. Я й людям клав. Неспособні люди були. 
Я  і розмір знаю, аякже. По плиті розмєр возьму. Гру-
бу, значить, я знаю скільки колодязів должно буть – чи 
п’ять, чи сім. Смотря яка груба. Цеглу так зв’язував: піс-
ком одну часть, а глини – три (для соєдінєнія). В мене 
груби стоять – я їх клав в шіїсять пєрвом году. Груба, із 
груби душники. Інтер’єр. Отака лежанка, як промерз-
нем, то так хорошо. Лежанки клали, хто як хотів. А за-
раз лежанку викинув – кровать. На лежанкі добре було, 
як натопиш. Тоді ж вугля не було  – соломою топили, 
курай. Тепло, як натопиш. У хаті кровать була, грубка 
була. Кровать дядько дав. Стіл я сам зробив, нахрест, 
ослони були, табуретки були. Кєросіном світили. Лам-
па була. При лампі баби вишивали.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. А сарай тоже 
здоровенький, там і корови стояли, і коні стояли. Все 
в одному сараї, там перегорожено було. Там корови 
були, а  там, значить вівці. Кошари для овець були. 
А там ото отдельно було [приміщення] для свиней.

с. Мала Білозерка *
Записали Б. Бровко та С. Білівненко у липні 2001 р. 

у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл. 
від Замрія Петра Івановича, 1917 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Народився я не в цьому селі (не в Малій Біло-
зірці), бо тут ще не було тоді села. Ми вийшли сюда, 
коли я був семирічним – у 1925 році. Села не було. На-
різали на цій місцевості дві вулиці. А потом, на другий 
рік, почали люди будувати свої будинки. А мій бать-
ко один на цій вулиці збудував будиночок. А на тій – 

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. Т. 2. 516 с.

в первий рік було два доміка всього. А вже послідуючі 
роки (26-й, 27-й) – переселились сюди. В основному, 
із Малой Білозірки тут переселенці. Як тоді називався 
Пантелиманській приход. Взагалі в цім селі було чо-
тири приходи. Село величеньке. Всі називають «Мала 
Білозірка», а село величеньке було. Оце ми сюди пере-
селились. В первий год п’ять господарств було всього 
на цій території. Ми були тут перші. Зімували одні... 
Дико якось було – ні дерев, нічого немає.

Записали Ю. Головко та В. Полякова 3 липня 2001 р.  
у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Лютого Дмитра Івановича, 1927 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Назва Білозьорка пішла, кажуть, от чумаків, 
які возили сіль. Як велика зірка вставала, то вони їхали, 
і сюди доїджали, коли мала зірка сходила. Оце од цьо-
го [походить назва сусіднього села] Велика Білозьорка. 
Наше село було з поселеній казацьких, тут крепосних не 
було, а у Василівкі поміщіки були. А тут свободні. Тут 
ще за Столипіна заселяли. От був хутір Самовільний, но 
вже його нема. Система забудови. Топоніми. До рево-
люції названій вулиць не було. Так ото по-народному на-
зивали: я на Морозах жив, ото через дорогу, там Гарбузи 
на Шевченках, там – Мордувці, Матня, Вигон, Чопи.

ЖИТЛО Планування. Батьківська стара хата була вистро-
їна ще в [19]14-м годі. Там було 4 комнати у старій хаті: 
1 спальня і 3 кухні. Стіни. Хату робили з вальків. Самі 
їх робили. Чоловік 20–30 собиралося, викладали валь-
ками, які мішали соломою. Висохло – ще клали. Тоді 
вже після войни почали з цегли робить. Був спеціаль-
ний станок – робили цеглу з глини і соломи. Вона ви-
сохала – і все, можна класти. Дах. Вкрита була черепи-
цею з самого начала. Її привозили з Александровська. 
(Потом ми її на битон переробили). З  соломи криша 
не текла. Моя тітка (в неї криша з рогози була) не хоті-
ла шифером крить до смерті. А от як умерла, тоді вже 
накрили ту хату шифером. Бо рогоза тепло зберігала, 
не пропускала. Були спеціально люди, які вміли класти 
з соломи, жита криши – снопики в’язали. Ну, це було 
іскуство. Стеля. Під соломою потолок [вкладався] 
комишом, досками забито було, потом обмазувалося, 
валькувалося. Система опалення. Димарь виводив-
ся із середини, із ліси  – з  лози виплетений і обмаза-
ний. Туди можна було заходити, шоб закривать трубу, 
шоб тепло не виходило. Інтер’єр. Поли були глиняні, 
нічим не стелили. Клали або сіно, або солому на них. 
Дорожок ще не було. Лави понад стіною стояли. Сто-
яли, були сундуки, ну, шифанерів не було. У сундуках 
хранилося всьо  – драгоценності, плаття, придане, як 
хто заміж виходив. У хаті була піч, а біля неї лежанка 
і дерев’яний пол. На печі й жінка було спала. У мого 
діда жило в хаті 3 невістки і 3 чоловіка, а в кожного по 
дитині – ото всі вмісті і жили. Такий устрой був, бєд-
ность. Тоді вже пізніше, по мєрі возможності, отдєля-
лісь. Ото хата, де баба Феська жила, туди син отділив-
ся. Батьки гуртом помогали дітям строїть...

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква була 1745  року. 
Розвалилася в період совєтської власті. В [19]30-х ро-
ках розвалили її – там був склад. А січас готовиться 
місце для застройки: все порозчищали, люди ждуть, 
коли строїтелі прийдуть. За церквою там кладовище – 
козацьке. Церкву смутно помню, бо тут не жив. Та це 
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не церква, а храм – Крестовоздвиженський собор. Він 
високий такий був, стіни високі. А купол у церкві був 
не круглий, дзвіниця була пірамідальної форми.

Записали А. Бойко та О. Батура 3–4 липня 2001 р.  
у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Головенко Марії Федорівни, 1913 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Такого, шоб місце спеціально ви-
бирали під хату, як ставити, не було. Де хто вздумав, 
там і ставив. А закладали хату такички: оце, тепер же 
ж фундамент закладають, камінь. Підвалини. А тоді на 
чотирі тих, на чотирі стовпи. Раз, два, три стовпи...Кла-
ли туди гроші, там, по дві копійки, по три копійки, і на-
чинали валькувать. Стіни. Валькували. Коні замісили 
рашну, – людей гукають, сусідів гукають, родичів всіх, 
і давай вальки робить. Виліпили отаково хату. Вона со-
хне. На другий день – у другого хазяїна. І так дома і рос-
ли. А що ж вони росли? Вони вже і попадали...І майстрів 
запрошували, аякже. Брали глину, землю, солому. Дах. 
А для кровлі цеглу купляли, ще доставали. А крили че-
репицею. Тоді раньше черепицю робили. В Мелітополі 
робили черепицю, в  Запорожжі робили. І  в Білозірці 
робили черепицю. Тіки не в нас, в Великій Білозірці. А в 
Малій не було. Інтер’єр. У хаті мєбель була – і кровать 
залізна (диванів не було). А такички стулья були, столи, 
сундуки. Скриню розмальовували, спеціально їздили 
такі мальовщики, були. Вони і ворота розмальовува-
ли, і скрині. Оце зробили скриню, він лаком вскриває і 
розмальовує. Платили ми, платили. Ой, люди такі були 
умні! Ой, і грамотні, і хароші! Тепер нема таких людей!

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. А ото клуня, 
так вона [покрита] черепичкою. Но можна тіки такич-
ки, тіки подивитись, а  так нема. Соломою не крили. 
А крили – околот. Повітка в нас була накрита около-
том. Це так: жито отаке, десь метр висотою. Косять 
його, обмолочують, а  тоді в’яжуть снопочки такі і 
вкривають. А зв’язують цим же самим околотом, один 
з одним. І вкривають. І воно так довго тримається.

Записали А. Бойко та О. Батура 3–4 липня 2001 р.  
у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Кругляк Марії Василівни, 1916 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. Вхо-
дини були, а тепер уже входин нема. А хто перший у нову 
хату входив, Бог його зна. Хазяїн, навєрно, а хто? Должні 
ж посвятить, освятить. Батюшку гукали посвятить там, 
а  тоді вже входять. Календарна та родинна обрядо-
вість. Хату підновляли, мазали – і до Пасхи готовилися, 
і до Тройці. От, даже і зімой білили баби. У хатах – то 
обізатєльно. А як погода, що можна і надворі – білили до 
празників, обізатєльно. Кожний год обов’язково мазали, 
підмазували. А тоді ж, бачите, пішла мода, пообкладали 
все. Хату украшали всередині – рушники ж вішали, за-
навіски. Рушники і на стіну, і на ікони вішали, на вікна 
вішали. І фотографії, було, по стінах розвішують.

Записали І. Савченко та В. Гончаров у липні 2001 р.  
у с. Мала Білозерка * Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Росика Івана Антоновича, 1926 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Топоніми. Вулиці називали по прізвищах. 

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. Т. 3. 516 с.

Оце – Пензілівська, а оце – Мозулівська вулиця. Ска-
жи так – всі знали. Калиніківська вулиця була – бо дід 
жив Калиніченко. Харченківська вулиця була. У цен-
трі, було, в  нас баптистка жила, євангелістка. Так ту 
вулицю тоді так і назвали – Венгалятівська. Де канто-
ра була, зараз це вулиця Щорса, а тоді – Верхня вулиця 
називалась. Дороги ж не було. А як профіль робили 
по вулиці. так одну вулицю Профільною назвали. За-
борів не було, одні хати стояли.

Записали І. Савченко та В. Гончаров у липні 2001 р.  
у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Головка Івана Івановича, 1924 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Топоніми. Вулиці раніш тут називалися і Ма-
зеря, і Чубата, і Вовча, потом Шульгівка, Корячівка, Ка-
зани, Метелівка, Чубата – оце таке. Самі вулиці [зараз 
мають покриття] – це останнім часом тільки асфальт. 
А так [раніше вулиця була] обикновєнна, земельна. Як 
дощі пройдуть, напрудить, грязища така, Бог ти мой! 
Не пройдеш. Це вже у ці годи пішли асфальти. 

ЖИТЛО Стіни. Хату обично, було, всі стєнки робили з 
вальків. Качали вальки – земля і солома, а криша – де-
рево і солома. Було і самі будували. А в одно врем’я, 
правда, це вже у посліднє врем’я такий метод був, як 
«воскресник». Сходяться, зробили одному, через тиж-
день – другому, третьому, і так воно було колективно. 
Були і бригади спеціальні. І оці старі хати начали вже 
обліцовувать кирпичами. Планування. Хата у діда з 
бабою була селянська, соломою покрита, без полів. Із 
кімнат була ж більша хата (її називали «хата»), прихо-
жа, а тоді сіни називали. Верандів оцих не було, кухня 
тоже, ще ж вона не була як така. Інтер’єр. Піч – це для 
дітвори, як второй етаж була. Пришли звідкись – на 
піч. Лежанки (кроваті пізніш появились) – оце первий 
етаж, а тоді піч. Меблі більшість були дерев’яні: ска-
мєєчка, а тоді лавою називали, «лава» по-українськи. 
Ну, в  основному, таке все примітивне. Табуреточка, 
лавочка, столик. Самі друг другу робили. Отак і жили, 
тільки у [19]30-ті, навіть пізніше, у [19]40-ві годи по-
являлися меблі, і  техніка, і  стула появились. А вікна 
продавали, магазини тоді ж були. Було стекло, дере-
во, воно ж так уже робилося. Були магазини. Це до 
[19]24-го, поки НЕП був. Ви знаєте, в хаті були дзерка-
ла, замазані у стєнках. Як хату прикрашали, оце одна 
проблема була, шоб фотокарточки були на стінах. Оце 
шоб сім’я була, де шо, фотокарточки вішали. Образи, 
рушники на образах. На вікнах  – там тоже гардіни 
якісь. Рушники вішали всєгда. «Велика хата»  – було 
всєгда, а так на свято наведуть порядок, пообтирають 
трошки образи, пиль, павутинка. А  зовні біла хата і 
підведена зеленим ілі чорним, наподобіє фундамента. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Подвір’я було – земля, це ж асфальт 
появився аж коли. Квітки ото баби по городах садили, 
у  дворі  – ото кручені паничі називались, калєндула. 
Огорожа. Забори були дерев’яні, були ліси. У нас же 
тут [неподалік село] Скельки  – так ліси. Це те [ого-
родження було], шо із лози в’яжеться, а  тоді пере-
плутується. Ото такі ж були ліса. Криниця. Колодязі 
у каждому дворі були, – це таке, шо обязательно. Це 
ж водопровод у нас тільки у [19]70-х годах появився. 
А то колодязі із землі викопані, єсть і глибокі. У нас от 
10–11 метрів. Викопується, як обично: ставиться зруб 
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і оце крутілка. В посліднє врем’я, як начався перебой з 
водою, так начали вже і у нас колодязі обновлять. Самі 
люди копали колодець, а так на все є свої спеціалісти...

Записали І. Савченко та В. Гончаров у липні 2001 р.  
у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Сердюк Дарини Іллівни, 1912 р. н.

ЖИТЛО Оце наша хата, будував її один мужчина. Тутеш-
ній він, а  потім виїхав на сєвєр, а  батько мій купив. 
Це перва хата строїлась в Білозірці. І ще там дві. Та-
ких вже нема. А наша і досі стоїть. В яким це годі? Як 
начиналась Білозірка строїть. Стіни. Там стіни отакі 
товсті. А вобще, хати тоді строїлись так: конякою со-
лому возили, місили, заміси називались. І ото солома, 
і качали вальки. Оце валькувата вона, з вальків, не з 
цегли. Навєрно ж, гуртом робилась. Хата ж глиною 
мазалась. Білили її. Один раз упомажуть, піддощечки 
називались. А тоді білили. Сажа була. Оце трусили, де 
пічки. Підводили смолой. То так. Як глиною хата ма-
зана, так часто ремонтували. Дощі ходили, обмокало. 
Ставні робили дерев’яні. А тепер же їх нема. Інтер’єр. 
А  на підлогу раніше, бувало, простилочки роблять. 
Ото як ті тряпки покрутять і напрядуть пряжі, і отда-
ють ткать. Так це вже зараз. А раніше по долівці ходи-
ли. Освітлювали хату раніше восковими свічками, не 
самі робили, купляли більше.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Раніше самі хазяйни ко-
пали колодязі. Були крутілки такі – і тягали. А каме-
нем не обкладували. В  нас тут [колодязь], якби він 
обкладений був, може він і досі був. А отам він був, 
отуди далі, на городі. Ну такий же був глибокий. Там 
держали скотину. Була коняка, були корови – напува-
ли. То там гірка вода була. А  отут ми викопали, тут 
уже можна було й пить. А  то ходили аж отуди, [до 
криниці] в городах – там добра вода.

Записали І. Савченко та В. Гончаров у липні 2001 р.  
у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Чигрин Клавдії Василівни, 1926 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. Раньше мазали по три рази на год в 
хатах, прибирали харашо. Долівки ж були, мазали їх 
кізяком коров’ячим, підводили чорним, а потім жов-
тими зубцями мазали. На свята на образи рушники 
одівали. Матері вишивали і вішали. А на вікнах – якісь 
марлі були, занавєсочки.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Тут у нас три церкви 
було: у Пантелиманцях, у нас і у хуторях. Одну свою 
церкву знаю – Середня церква називалася (ще Возне-
сенська її називають), дуже красива була. З цегли зро-
блена, отштукатурена чимось білим. Комуністи роз-
валили, склади були, тримали якісь там ядохімікати. 
Є в ній картина: Матер Божа з дитиною. Так чим не 
замазували її, все одно видно. Такі краски хароші. Те-
пер хочуть одстраювати ту церкву.

Записали І. Савченко та В. Гончаров у липні 2001 р.  
у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Євтушенка Миколи Михайловича, 1929 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. Ну, а папа мій був сам здоровий, сам 
собою високий ростом... А долівка намазана була. І це 
вже у 1936-м году нас у папки було четверо. Папка й 
каже: «Ну, шо, діти, скопаєм долівку і посадим нижче, 

а то я хожу і за сволоки зачіпляюсь». А ми такі були – 
пацани: «Скопаємо!». Ну, і начали ото скопувати, вино-
сить. Папка копає, а ми виносимо – хто грудкою, хто 
цеберкою, хто чим попало... І кровать стояла дерев’яна 
бабушкіна, старого проізводства. І ми цю кровать ви-
несли, папка каже: «Уберем заразом і кровать із хати». 
І  кровать як убирали, під ножкой консервна коробка 
така, а в тій коробці намотані дєньги були. Но вже ми 
скопували цю долівку в [19]36-м  году, так шо ті гро-
ші  – ну, там керенські були, разні, по мілліону вмісті 
зв’язано... У нашій хаті було дві шкафи. Одна книжко-
ва, де книжки складалися. Ну, папка мій читав же. Ти-
сяча книжок у його була. А одна – угольна, там посуда, 
миски, тарілки. Були кроваті, диван. Крєсєл не було, 
а  стулья в нас були хороші. Лампи були хороші, як 
німці тіки зайшли – зразу забрали. У нас у великій хаті 
дерев’яні поли були. Це дєдушка, який був старостою у 
церкві, чи купляв він таку хату, чи строїв – цього я вже 
не скажу. За цього разговору в нас не було. Простилки 
були самоткані. Збиралися дерки, це покійна моя мам-
ка брала дерки, і красила їх у різні цвіти, і ткала. А посе-
редині був килим засланий. Ну, раньше килими ткали 
самі. Оце шо я можу сказать за свою хату. Здорова зала 
була, кухня була, прихожа, спальня була. Папа з мамою 
спали у залі, а ми спали у кухні, на кроваті, не на печі.

Записали І. Савченко та В. Гончаров у липні 2001 р.  
у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Окопного Івана Корнійовича, 1918 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. Хата в батька була, як ця, а  поли  – 
земляні. Дерев’яних полів тоді не було. Тоді додержу-
вались, щоб от землі не одриваться, щоб сила була. 
У  хаті були кругом лави, у  кого покрашені, а  у кого 
й не були. А  коли не крашені, раз у тиждень мили, 
кирпичом терли, натірали, шоб воно біліло. Стіл. На-
зивалось [неотоплюване приміщення] «велика хата» 
або світлиця. Там стіл, а меблів таких не було, ото ши-
фонерів. Скриня – «сундуки» називалось, в ній легка 
одежа. А така верхня одьожа – вішалки були.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Було тут у Білозірки чо-
тири приходи, чотири церкви було. В нас отут церква 
недалеко. Там, де сєльсовєт, – там була друга. Отам кол-
хоз «Дружба» єсть – там була третя. І в хуторях, де був 
совхоз «Знам’я», – там була четверта. В нас називався 
приход Пантелемонський, там, де сєльсовєт, – Воздви-
женський, де колхоз «Дружба»  – Вознесенський. Ну, 
це приход називався, де храм – церкву на який праз-
ник освящали. У нас – на Пантелемона. В центрі була 
сама старіша церква  – [освячена] на Воздвиження, 
28 сентября. А от у нас і у «Дружбі» були однакові по 
конструкції – високі колокольні. У «Знам’ї» церква – 
там до половини лежав камінь, а верх був дерев’яний. 
Це я знаю. Хто будував церкву – не знаю, це не при 
нас. Її строїли у 1700-х годах. У нас в церкві, кажись, 
було [вказано:] у 1796 ілі 1793 году. А та – ще старіша.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
Млинів було багато. Тут за селом тільки 12  млинів-
вітряків стояло. Та в селі, я  не знаю, штук скільки. 
Ото було, от села як їдеш на степ, ото дешева енергія. 
І гарно мололи. Там же кам’яні [жорна] – робили спе-
ціалісти-каменярі з камня, із дикаря. Десь я не знаю, 
чи з Курської області, відтіль десь із Росії доставляли 
жорнова. Один зверху, а другий знизу, а вітер крутив. 

ВАСИЛІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Парова мельниця була тут. Де больниця построєна, 
там був маховик, 4 метри діаметром з чотирьох час-
тей. Після війни і, кажись, до [19]55-го, чи до [19]56-
го года лежав тут. Мене тут не було, а говорять, наші 
взірвали, як німець прийшов. Бо там предпріятіє таке 
було, шо заводик можна було поставить, можна було 
ізготовлять оружиє. Хто побудував його не знаю, 
а власником при совєтській власті було общество.

Записали І. Савченко та В. Гончаров у липні 2001 р.  
у с. Мала Білозерка Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Сідомона Івана Івановича, 1927 р. н.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Я  жив якраз напроти 
церкви. Розвалини може бачили? Церква була, як тіль-
ки дивлюся, не була повторена нігде. Ось по телевізо-
ру хочеться побачити цю церкву. Купол був стрельчас-
тий, передній, де дзвони, – восьмигранний. А вторий 
купол – там кругом вікна, щоб свєт падав. І він отак: 
вікна, а потом ота шапка. Так шапка похожа, як у ца-
рів на голові єсть, а тілько полнєє. І це вона простояла 
80 год, а жесть, і штукатурка не обсипалась. Красива 
була церква. Ну, її розібрали, я считаю, це напрасно. 
Ну, діло в другом. Коли я встаю, виходю – всєгда ку-
пол, по-відімому, позолочений шар такий, на шару 
хрест. І от відкіль би сонце не світило – всегда дає в 
глаза свєт. Як тіки став, виходиш з хати у сонячний 
день – всігда буде сліпить очі цей купол. Звонилося, як 
хто помер, на праздники, а врем’я одбивало у 12 по-
вних часов ночі, всігда без ошибки дзвони дзвонять.

с. Переможне *
Записали В. Циберт та О. Олександрова у червні 2000 р.  

у с. Переможне Василівського р-ну Запорізької обл.  
від Грицаєнко Ніни Іванівни, 1932 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Село наше раніше називалось Переможноє, а ще рань-
ше – Барбаштак. А Єрестовка [нині сусіднє с. Широ-
ке] – це раньше був, казали, багач, його дочка по його 
імені називалась Єрестівкою. Підгорне – Карачик – це 
вже далі. Беренталь зараз називають Красноармій-
ське. Рядом хутір Вовків (це я туди пошту носила), 
такий красивий хутір Вільний. Коровчина була через 
балку на гору, тоже красивий хутір був. Все знесли, 
люди порозбігалися, хто сюди переїхав.

с. Преображенське
Записали І. Савченко та М. Романюк у червні 2000 р.  

у с. Преображенське Василівського р-ну Запорізької обл.  
від Григоренка Дмитра Дмитровича, 1927 р. н.

ЖИТЛО Місце для нової хати хазяїн облюбовував. Буду-
вали сусіди, знайомі. В 1960-ті [роки] колхоз будував, 
спеціалісти. Будував за сезон. Починали весною і до 
зими вселялися. Чи дім міг перестояти, і весною мо-
гли заселяти. Планування. Кімнат було у будинках до 
[19]45–50-го годів – дві, три (рідко). У [19]30-ті [роки] 
була кухня і зала (велика хата). Інтер’єр. Спали і в 
кімнаті, і в кухні. Меблі були дерев’яні, металеві. Кро-
ваті з сетками і матрацами, шкафи. В хаті були штори 
з марлі, рушники. Прикрашали житло так: на вулиці 
угли чорною і синьою краскою підводили.

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. Т. 1. 511 с.

с. Скельки **
Записав В. Марчук 8 серпня 2001 р.  

у с. Скельки Василівського р-ну Запорізької обл.  
від Бондаренка Івана Маркіяновича, 1918 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Оце де ми жили понизу, називався Тринадця-
тий квартал. Осюди дальше – Чотирнадцятий квартал. 
А  по-улишному, оце там внизу називалося Басанька, 
а оце сюди далі – Середянка. А сюди вже називали про-
сто, я не знаю як... Називали Котошмалівка, ото так. Це 
по низу... Воно там хатка, там хатка... А вже по горі – це 
називався Десятий квартал, Дев’ятий, Восьмий, Сідь-
мий. Оце вже сюди, це в нас був вже Чотирнадцятий, 
П’ятнадцятий, Шістнадцятий – там вже ці квартали.

ЖИТЛО Стіни. Хату самі строїли. Оце тіки веранда з 
шлакоблоку, а  це все з глини. Стіни товсті, вальку-
вали. Дядько ще був мій живий, прийшов, і  ото він 
доски робив по ширині, називаються ярма. Доски ло-
жать по ширині. Тоді люди якось по багато [йшли на 
допомогу при будівництві]. Не то, шо ми вчотирьом 
там, а гукаєм, просим людей вальки качать. Люди схо-
дяться до нас, чоловік п’ятнадцять-двадцять. Обід їм 
варим, готовим.

Спогади заступника директора Державного архіву 
Запорізької обл. К. Острогляд, опубліковані у книзі  

«Усна історія степової України» (Т. 9)  
під назвою «Мої Скельки»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. За 
історичними джерелами, першими поселенцями на 
колишній території Олександрівського, згодом Меліто-
польського повіту Таврійської губернії були запорозькі 
козаки та втікачі-солдати. Після 1784  року, за указом 
Катерини ІІ, декілька поселень Мелітопольського пові-
ту стали власністю генерал-майора Василя Попова, на-
чальника канцелярії князя Потьомкіна, який став пе-
реселяти сюди своїх кріпаків. Ним були засновані села 
Василівка, Янчекрак, Карачекрак, Еристівка та Скель-
ки. До Скельок було перевезено кріпаків з Полтавської, 
Чернігівської та Харківської губерній. Щодо назви села, 
то ніхто не мав сумніву, що Скельки – від невеличких 
скель, скельок, що відділяли плавневу частину села від 
степового верху, де також селилися люди. Їх довго, аж 
доки не переселилося із затопленням плавень водами 
Каховського водосховища нагору все село, називали 
«горяни», плавнівців же – відповідно «низяни». Взага-
лі, перші верхні вулиці Скельки скрізь порізані балка-
ми, та ці балки усі були вкриті садками, що їх посадили 
трудолюбиві скеляни. Така ж балка, тільки мілкіша, 
була і в нашому дворі, і у сусідів.

ЖИТЛО Планування. Мої батьки десь у [19]50-му році 
купили глинобитну хатку на шостому кварталі, у якій 
і прожили до середини 70-х. Була в ній одна кімната, 
кухня та сінці. Інтер’єр. Пам’ятаю ту хату ще з ле-
жанкою, на якій так добре було відігріватися взимку, 
з глиняною долівкою, яку мама мазала глиною з кізя-
ками. На початку 60-х, як свято, – настилали нову до-
щату підлогу, перекривали покрівлю, поставили нові 
вікна, добудували верандочку. А стеля так і лишилася 
стара, з кожним роком прогиналася більше, лякаючи 

** Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2010. Т. 9. 412 с.
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нас, дітей. Батьки були впевнені, що встоїть. У хаті ви-
сіли ікони у вишитих, з кружевами рушниках, поряд у 
великій рамі під склом було густо наклеєне фото усіх 
родичів, декого ми і не знали. Лави, покриті кольоро-
вими полосатими ряднинами, мали різні спинки та 
боковини, і ще був красивий кухонний різний шкаф 
зі склом. Казали, що зробили це ще у 20-і роки брати 
баби Насті, вправні майстри. А ще в діда нас принад-
жувала піч, в  якій сушили великі та такі смачнющі 
груші. Жили тоді в селі бідно, але просто і довірливо. 
Коли йшли в город чи до сусідки, то на двері у хаті ві-
шали дужку від замка. Ішли далеко – вішали простий 
замок, ключ від якого висів десь поблизу на гвіздочку.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. У нас і забору не було з 
вулиці довго, а якась загата з хмизу від скотини, а  у 
дворі була ліса (плетена з товстої лози огорожа), що 
відокремлювала двір від городу, а  на її кілочки було 
зручно вішати горщики та банки.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Ще на початку ХХ  ст. у 
селі були каменоломні, в яких працювали селяни Ске-
льок та сусіднього села Маячки, добуваючи ракушняк 
та вапняк. З нього і була побудована білокам’яна се-
лянська церква, якою так гордилися та й зруйнували 
скеляни. На відміну від старої [церкви], що знаходи-
лася в нижній частині села і прослужила з 1853  до 
1909 року, нова, висока, із золоченими куполами церк-
ва, була зведена нагорі і селяни стверджували, що її 
було видно через плавні із Запоріжжя. Освячена вона 
була у 1910  році як Свято-Георгієвська, та встояла 
лише до 1932 року.

Записав В. Мільчев 1 серпня 2001 р. 
 у с. Скельки Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Гальченка Андрія Олексійовича, 1924 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Дід розказував, шо це ж, Попов, це ж поме-
щики ці, вони ж в карти грали, і  Попов це програв 
землі там – пятсот гектар, чи пятдесят гектар, цього 
не знаю. [Програв] Арнабарнікову. Ну, це помєщік, та-
кий, як Попов! Грали в карти, і програв Попов тому чи 
пятсот гектар... Так нарізали смугами ше не такими, 
як оце, а ото сохами. Ну, Попов це ж! [Це Попове село 
було]. Попов тут проїзжяв. Не він, а сини його. Він же 
тут не жив! А в Франції!

Записав В. Мільчев 1 серпня 2001 р.  
у с. Скельки Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Райни Василя Федоровича, 1925 р. н.,  
та Райни Марії Максимівни, 1927 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Тоді й люди селилися біля води. Тоді вулиця 
була Басанька – там, де рибколхоз зараз. Тоді жили по 
тій вулиці. Тут було каміння вивернуте, було з чого 
строїть. Ото Басанька, то були нижня. А це Собакарня 
була, отут на верху. Тут же був кар’єр кам’яний. Послє 
войни тут були штольні. Камінь пиляли такими пил-
ками великими. Оце як шлакоблок такий робили. Це 
село ще старе, вулиця вдоль плавні. Вверх туди даль-
ше  – то новосьоли. Саме перше, це було біля річки, 
тут була річка Конка. Ото понад Конкою була улиця 
долгенька. А потом потрошку почали виходить. Оце 
наша вулиця, мабуть, найперша. 

ЖИТЛО Стіни. Оце нашій хаті, мабуть, сто років. Це ми 
вже потом кирпичом обкладали. А оце друга, це ми з 
каменю пообкладували. А оце стара – це батьківська 
хата. [Хата наша з] вальків. Оце накладали соломи 
в глину, оце туди-сюди покачав, і ото ложиш. З дно-
го боку доски, і з іншого – доски. І оце його досками 
валькують, запихають, запихають.

Записали О. Мірущенко та Н. Сурева у серпні 2001 р.  
у с. Скельки Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Турської Тетяни Матвіївни, 1922 р. н.

ЖИТЛО Дах. [Хата] рогозом була крита, не обкладена. 
Була під рогозом, це я клала і перекрила шифером. Не 
обкладена і ця була не обкладена, була під рогозом, тоді 
перекрили шифером. У колхозі отака бригада була, «Ко-
мунхоз» називався, ото вони прийшли чотири мужика, 
два кидали, а удвох крили кришу. Ото так і скидали.

Записав В. Марчук 2 серпня 2001 р.  
у с. Скельки Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Трошиної Євдокії Олексіївни, 1927 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Отак [зверху і знизу на рельєфі] вулиці лежа-
ли. Це дєдушка так розказував оце, шо тут жив. Він 
був бабушки моєй якийсь родич. Так він, було, розка-
зує, шо начинали село знизу, виходить. Понад це, річ-
кою село дуже давнє було, а степ далеко. Ну, і рішили 
люди – будем переходить нагору. Начали так строїть-
ся – чотири хати построїлися, а тоді зійшлося, сходка 
зійшлася, і рішили: так, а шо, кому? Переробить план. 
І  начали строять так, шоб всім було однаково. І  оце 
отут три вулиці. На нашій [частині села], мабуть, сто 
тридцять [дворів]. У нас дев’яносто восім [дворів на 
вулиці], і осьо піїсят три. Вулиці тут довгі. А ото, шо 
отак лежать вулиці, то в [тисяча дев’ятсот] п’ядесят 
п’ятім годі начали строїть, як начали виселять [з плав-
невої частини села] людей.

Записали Н. Сурева та О. Мірущенко у серпні 2001 р. 
у с. Скельки Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Шевченка Василя Остаповича, 1928 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Скелька населялася, в основном, униз. Ото по 
низу. А потом населялась, це так, по розказам стари-
ків, коториє тікали от пана. Оце понад гори, і туда, на 
степ, називалася панська земля. А  туда плавні були, 
ото, де Каховське водохраніліще. Тут були плавні. 
Люди тікали од панів. І  ото по низу поселялись. За-
німались, ну, скотоводством, рибу ловили. Пани сюди 
не касались. А потом постіпєнно піднімались ото. По-
степенно начало село ото ж населяться нагору. Там 
січас рибколхоз, нанизу, то там ранше, кажуть, була 
розправа. На низу, як ото сільсовєт, то тоді була роз-
права. А Скелька сама назвалась Скелька, потому шо 
вона поміщається в рівчаки – то воно було в скелях. 
[Раніше хати будували на нижній частині села]. Ото 
ми жили на низу до [19]57-го году. А скільки там стро-
їли хат, не знаю я. Змило уже, дєтка, немає і міста того. 
Оце ви стежкою, як ото ходили тут на розкопки, так 
там уже круча така, видно метрів тисяча. Ото ж як ви 
проходите там за колодязь, яма така, а там груша ко-
лірована, а я ше туди далі жив, так там уже і городи, і 
того... Ну, вулиця ж була, хат було в один ряд, тільки 
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туди, а сюди ото ж були там під горой, та там хата, та 
там. Нам же ж так, оце як виселяли, оце три тищі за-
платили грошей. Мені давали – хата невеличка була, 
мала. А  тоді три тищі, як от те [старе помешкання] 
розвалеш, усе убереш, і дерево вирубають, проволка-
ми усе загладиш, тоді визвеш комисію, те, ну, по тому, 
по санстанцію. І ота комисія утвердить, і тоді осталь-
ну суму виплачували денег, послідню вже. Ото так. Та 
уже, воно, хат, хат вже нема і признаку.

ЖИТЛО Фундамент. Тоді ж цементу й не було, а, може, 
й був. Як оте строїли там фундамент, оце, було, закла-
демо от так шар кірпіча, тоді поверх кірпіча розствор, 
марка 600, а тоді зверху тулью, а тоді смолою залива-
ли, ото під усю оту підошву, а тоді разів нєскоко. А по-
том розводи роствор. Там була бетономішалка – рос-
твор робили. «Марка 800» цемент. Стіни. Ото на стіну 
ставився цоколь, а тоді ж ото доски. А тоді доски ото 
вистанавлювались, а ярма відціль, а в середину ото ж 
вальки і каміння. А оце ж кухня у мене, от так ми без 
досок, ото каміння [було матеріалом для стін]. А жін-
чин брат був, умер уже тоже, самий крайнім жив, так 
він ото ж облочковував мені, та каже: «Давай трошки 
той, стіну рубаємо, оце ж, шоб кирпич лутше ж той 
[зовні поклався]». Кажу: «Слухай, стіну тут ти не вру-
баєш ні за шо». Він: «Чого?». – «Та я, – кажу, – с трак-
тора гусениці туди вклав. Уклав вальки, а тоді ж баш-
маки з трактора в заміс. Кажу: «Лутше давай цокаля 
добав, а стіну тут ти не врубаєш, ні за що». Інтер’єр. 
Ну, в хаті внутрі тоді ж лави, так і ослін, ото ж скамєй-
ка довга, стіл, каганець (це ж тим карасіном світили). 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Кошара 
[була]. А тоді повітки – туди наніч корови заходили.

с. Широке *
Записали Ю. Головко та С. Білівненко у 2000 р.  

у с. Широке Василівського р-ну Запорізької обл.  
від Амєлькіної Надії Григорівни, 1925 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Система забудови. Село построїлось давно. 
Коли, не знаю. Ерестовка була. Там, отуто недалеко, 
був Собачій хутірець. Його ж рознесли. Собачій на-
звали, а чорт ій, чого його так назвали. Мабуть хаток 
три було, тільки його ще до війни розваляли, знич-
тожили зразу. Як організувався колхоз, тоді ж рані-
ше сам собі хазяїн був, людей тих, видно, виселили, 
а вони хати поваляли. І всю отак. То Ерестовка, Ерес-
товка була. А то десь у [році 19]45-м, як наші вернули-
ся, от тоді й перейменували на Широке. Ну, от бачите, 
і [сусіднє село] Підгорне – Карачик тоді був, переіме-
нували на Підгорне. Це просто сказали чи назвали, чи 
з району, чи звідкіля – ото буде Широке, а то – Підгор-
не. Красноармейське [тепер – сусіднє село Долинка] – 
а воно ж було Юренталь, зовсім німецька колонія. Річ-
ка була – Карачекрак. Балка ото, Біла Круча називали, 
там шипшину і до войни рвали, і січас. Башавул – ото 
воно називається, бо воно там отдєльно, як хутор. 
Було три башавули, осталось два, один там розорили 
зовсім. Басанівка [один з башавулів] називався – про-
сто самі назвали так. А тепер же вулиця там Фрунзе, 
там ще якась... На Басанівкі хат шість було. Ото й ка-

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. Т. 1. 511 с.

зали: «Пішли на Басанівку гулять». Після войни хати 
там порозвалювало, а вони построїли собі землянки, 
і люди пішли більше на село. Воно луче є тут постро-
їться, чим там  – дуже далеко. Там шість чи сім хат 
було, не хат, а оці землянки були. Воно там тіки садки 
пооставалися, та й усе. 

Записали С. Білівненко та Ю. Головко 28 червня 2000 р.  
у с. Широке Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Демченка Григорія Харлампійовича, 1922 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хату сам строїв в 1958-му році. Друзі по-
магали. А закласти – наймав, бо треба ж шоб симетрія 
була. Строїв з каменю. Дерево дороге, а камінь деше-
вий став. Ми почали заготовлять. Каменні хати за-
вжди тут будували, з глини, а з дерева – ні. В 57-м году 
домів 60  построїли. Люди почали селитися. Платили 
по 22  рублі за кубометр лісу. Ми посчітали, скільки 
кому треба, тоді виписуємо. Скільки кому нада, пер-
шому, другому, третьому, – очередь. Заготовителі ку-
бов 1000  там на Севері заготовили... Дах. Ще гукав 
сестриного чоловіка, шоб кришу поставив. А так і дру-
зі приходили місить, [стелю] кидать... Майстрам пла-
тили грошима, налічними, як сторгуються. І обідами 
годували. Зять вікна, двері поробив, кришу, то кабана 
йому дав кілограм на 150. Інтер’єр. А меблів і не було. 
У  жінки чемодан був із фанери та посуди трошки, 
і нічого не було, як приїхали на квартиру. Ні столика, 
нічого не було. Зробили столик, і  тумбочку, і  лавку, 
і пішло діло. Меблі такої не мав. Ікон у мене в хаті не 
було, бо я ж партійний. А у матері була, і рушник висів, 
і лампадка. У мене рушників не було. Не бачив я, шоб 
жінка моя чи мати вишивали. У батьків сундуки були. 
Дівчат як віддавали заміж, то сундуки давали, а там – 
сорочки. У матері була скриня з дерева, розукрашена. 
Спали  – кровать (доски і матрас із листя кукурудзи) 
або на печі. Топили соломою, кізяком, подсолнечни-
ком, кукурудзинням, а дров не було. Поли – земляні, 
долівка змазана. Сіном та соломою вистилали, свіжі 
трави клали, запах такий стояв! Босяком ходили.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  погребі 
[зберігались] овощі та картопля. Там висока влаж-
ність. Сарай строїли для худоби, для поросят. Хто як 
мог, так і строїв, хто сам, а кому помагали. Нанімали 
тих, хто колодязі копав, їх називали копачі колодязів. 
Вода добра була.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. Як 
побудували хату, то відмічали входини. Календарна 
та родинна обрядовість. На Новий год собралися. 
Сестра з зятьком приїхали, радувались, хоч таку халу-
пу построїли. Зараз великі строять, а воно не нужне, 
жить нікому. Раньше стандартні строїли.

Записали С. Білівненко та Ю. Головко у червні 2000 р.  
у с. Широке Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Детюк Ніни Олексіївни, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Топоніми. Башавул – оце ж ми вуличкою зва-
ли, башавул. Разні були: то Батькобросівка, то ще Дні-
провка, тут п’ять хат було всього. Це вже понастроїли. 
Аж там Хитрівка була, там і немає її, нема. Давно нема. 
Це одне село, а оце по улочкам поліпились хати, і каж-
дому назву дали.
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ЖИТЛО Стіни. А  хата була з глини. Замісюють глину, 

коні – чоловік робив на конях – заміс дєлають. Коні 
місять, а  тоді людей гукаєм  – вальки качають, ярма 
такі, дошки, і  забивають. За тиждень... неділю по-
стояла, витягають доски, піднімають далі, далі. Через 
неділю можна ще класти. То п’ять раз нада обклас-
ти  – і  то хата. Стеля. Зробили сволок: підбивають 
балки, а тоді один дрючок ложили, доски положили, 
зверху навалькували, помазали – оце вже тобі стеля, 
уже потолок. Дах. В нас хата була околотом покрита. 
Інтер’єр. Білили стіни. Долівка земляна, нічим не по-
кривали, по землі ходили. Помажеш, було, кізяком, 
глиною мажеш. Соломою, було, потрусят.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Сарай ще 
строїли, так само, як хату, клуню – ну, це – як самі ха-
зяйнували. А  як колхози стали, уже у всіх одійшли, 
тому шо все в колхозі було. У батьків, знаю, і клуня 
була – воно як криша до землі, сама криша. А там зер-
но ховають. Здорова така, дерев’яна, криша з околоту, 
з жита. Сарай, кухня і всьо. І погріб же, обязательно. 
Копали, обкладали. Метрів два вглиб погріб, це кож-
ний сам рєшав, який викопа. Обкладали хто цеглою, 
хто каменем, хто як уміє, а то й так переклали, землі 
накидали – ото тобі і погріб. У нас був глиняний, не 
обмазували. Картошка в погрібі була, у діжках і помі-
дори, і огірки, і капуста – все в діжках було.

Записали М. Романюк та І. Савченко у червні 2000 р.  
у с. Широке Василівського р-ну Запорізької обл.  
від Погрібної Катерини Стефанівни, 1912 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хату будували із вальків. Вальки робили 
із соломи. Хто з чого. З соломи вальки качали і клали 
хати. Тоді хати такі. Тоді хати тільки у багатих були, 
а у таких – аби як-небудь зробить та прожить. Вікна 
як вікна, ну тоді малі були дуже, невеликі. Для даху 
тоді рогоз був. А ті, хто зажиточно жив, той черепи-
цею може вкрить, а  то очерет. Планування. Кімнат 
було так, як тепер у мене: там дві хатки, оце кухня. 
Інтер’єр. Рушники і на стінах вішали, і на картинах, 
то і на вікнах були. [Які меблі були раніше?] Раніше 
скрині були, ослони були. Дивани були – називались 
«диван із кишенею».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календар-
на та родинна обрядовість. Хату на свято убирали 
все, і там який праздник, травою трусили, полів же не 
було. Трави накосили, потрусили. Там ще Квітчана не-
діля була, поквітчаєм же тим деревом, яким попало, 
яке було.

Записали М. Романюк та І. Савченко у липні 2000 р.  
у с. Широке Василівського р-ну Запорізької обл.  

від Сороки Марії Корніївни, 1919 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хати раніше будували з глини. Місять 
глину, ямку таку копають, заливають. А тоді коней по-
силають. А коні місять, вимішують. А тоді як валька 
качають, солому намішують, качають вальки круглі, 
невеликі, щоб подать можна було. Бо високо нада пода-
вать. Доски кладуть. Я не знаю, як його називать: ярма, 
чи доски, кладуться з обох сторон. А тут вальки кла-
дуть і втоптують між дошками всередину. Утоптують 
ногами, і те – виростає будинок. А тоді ото ті доски зні-
мають. Воно якось називається чи ярма, чи грець хто 

знає, шо воно таке. Обмазують послє то, як викладуть 
дом, тоді обмазують глиною і кінським кізяком. Підбі-
лювали хату потім саманом. Саман – така біла є земля, 
чи з землі копають таку вапну. Білі грудки такі, здо-
рові, і ото розпускають її. Водою поливають і білують 
тоді. Ця вапна у нас у Василівці була, і в Канкриновці 
була  – отам тоже кар’єри. Її купляли, купляли. Коли 
будинок будували, то сусіди сходилися допомагати. 
Уже було врем’я войни, чи після, так оце будувалася ця 
хата. Багато хат будувалося. Ідуть туда, качають валь-
ки, обідають далі, по чарці, і порозходилися. Працюва-
ли пошти шо за обід, да, от совісті. Ніхто не платив нам 
за ті вальки, ото так. Покачали вальки, поклали його у 
дом, ото так. Дах. А дах покривали, бувало, очеретом, 
а, бувало, і соломою. Ото таке. І черепицею покрива-
ли. Біленька черепиця була у селі Басань Пологівсько-
го району. Планування. У хаті було тільки дві кімна-
ти. Оце довга хата, як це у мене, а там була конюшня. 
Ми зробили з дідом дві спальні з конюшні. А тоді сіни 
були. А то зала була. І ото дві хати тільки було. Дорослі 
і діти жили в одній кімнаті. Інтер’єр. Раніше із меблів 
лише скрині були, більше ніяких не було. А то робили 
ослони і табуретки робили. Стіл самі робили: чотири 
ножки, і там перепоночка під низом, щоб ноги ставить 
можна було. Ото так столи були. Як хто вміє, той зро-
бе, а як не вміє, то значить наймають. Було й таке, шо 
розмальовували хату. Самі. Малювали тільки квітки, 
нічого більше. Всередині прикрашали рушниками, ві-
шали їх на портретах, на вікнах ото так.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Як будували колодязі, 
коло копали-копали, доки й до води докопалися. Була 
в нас і добра вода, а  більше недоброї. Хтозна чого. 
З  колодязя землю наверх, а  там де зруб  – роблять 
дерев’яний, а  тоді й крутілка там. Качають воду оту. 
Бувало, що зверху колодязь камінням обкладався. 
У кого яке средство було. Знаю, що через вулицю єсть 
обкладений колодязь, всередині вже старий.

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН
с. Біленьке *

Записали Р. Молдавський та Ю. Мелещук  
26 червня 2002 р. у с. Біленьке  

Запорізького р-ну Запорізької обл.  
від Білої Валентини Сергіївни, 1928 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Дід і баба дуже мало розповідали, дуже мало. 
Тіки того, шо помню, шо їхні предки (Білий фамілія) – 
це через те Біленьке пішло. Це я так помню, шо як дід 
розказував, шо приїхав якийся із Полтавської області, 
Білай фамілія була. І поселився тут у Бєлєнькій. І де-
то він построїв собі доміну таку. Не помню я цього 
нічого, де воно шо. І оце од його пішло село Біленьке. 
Ну, це ж проісхождєніє села Біленького із того хазяї-
на, шо приїхав сюди. А вродє був із багачів. Ну, це ще, 
як вам сказать, до революції ж, навєрно, таке було. 
Потому шо ж тоді поселялися, такі вибирали хутора. 
А  тут було, може, де там дві-три хатки такі, тоже ш 
уже багачі. 

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. Т. 4. 472 с.
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Записали Р. Молдавський та Ю. Мелещук у червні 2002 р.  
у с. Біленьке Запорізького р-ну Запорізької обл.  

від Книша Миколи Григоровича, 1926 р. н.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. До войни в нас була така 
церква! Ви в Мар’євкє не були? Там же сохранилась 
церква. Но у нас була до чого красіва церква! І  була 
вона оце тут, де остановка, в самом центрі села. Її, по-
моєму, в  [19]36-м  году поскидали дзвони. Вобщем, 
здєлали зєрнохраніліще. А  потом совсєм розібрали. 
При німцях обратно була, і після них теж була, і сьо-
годні є. Ну, такої, конєшно, як була зроблена наподо-
біє кремля, з такими куполами гострими, січас нема. 
Січас обнаковенна, зданіє кірпічне, одноетажне. Ку-
полов було, по-моєму, як не три. Один був високий, 
а  два  – нижчі. У  нас церква красіва була. Огорожа 
кам’яна була в церкві. Все розламали...

Записали Р. Молдавський та Ю. Мелещук  
20 червня 2002 р. у с. Біленьке  

Запорізького р-ну Запорізької обл.  
від Коваля Івана Трохимовича, 1924 р. н.

ПАНСЬКА САДИБА Про пана не знаю, но я помню, 
економія була тут. Тут два пани було. Я помню, як ко-
нюшні були, помню забора була красива, оце де школа 
построєна. Оце ж дом красний, там була алєя здорова 
така, метрів триста алєя, ворота були. Біля воріт були 
тумбочки, ото, як паска, круглі такі. І рози обсіяно так, 
рози. Басейн був, сад був хороший, красивий, я  по-
мню. Груші були, виноград був, вобще парк був біля 
хати. Оце я помню. Пана одного, вродє я чув, Мазарака 
хвамілія була, а другий – Маклашевський, вроді.

Записали А. Бойко та М. Бойко 23 червня 2002 р.  
у с. Біленьке Запорізького р-ну Запорізької обл.  

від Бугарь Антоніни Василівни, 1914 р. н.

ЖИТЛО Призьба. Ще ж маленька я була, уже велика, 
а тоді ж хати були, знаєте, не такі, як тепер – з призь-
бою, земляні хати, нада було мазать. А призьбу нада 
рудою підводить, і  хату підводить, і  призьбу мазать. 
От мати в мене і каже: «Тоня, іди, будеш підводить». 
А я кажу: «Ма, та я ще ж не знаю, я ж вам спорчю». – 
«Нічого, я поправлю, іди». – «Ма, я ще ж мала». – «Ні-
чого бери, бери щітку». Беру я щітку в руки і веду, ну 
десь там може, знаєте, трошки не так – мати підпра-
ве після мене. Ну, шоб колись чи кричала мати там, 
шо там не так чи шо, цього в нас не було. Сім’я була 
дуже дружна, дуже дружна була. Призьбу підводили 
рудою глиною і кізяком, коров’ячий чи кінський. Ну 
стіну білили білу, а призьбу рудою мазали. Ну а якже, 
призьба – це ж якраз коло землі, ну отака завбільшки, 
заввишки, призьба буде [сантиметрів двадцять].

Записав А. Бойко 25 червня 2002 р. 
 у с. Біленьке Запорізького р-ну Запорізької обл.  

від Баздиревої Марії Сергіївни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Ми купили отут стару хату, скверну, отам прямо 
біля отого забора, стояла така завалюшка пошти, вже 
от-от упаде. То ми там уже года два пожили, а тоді сиро, 
там не можна. Моя мати і каже: «Знаєш шо, батько, то 
діла так не буде, діти ростуть, будуть усе в таком сиром 
спать. Шо це за діло, які вони виростуть? Давай постро-

їм – отам хороша містинка, всьо». Стіни. Самі строїли. 
Ну на вальки, то гукали. Ну, сусіди шо, – бутилку поста-
вили або на столі шоб було шо, – і ідуть робить. Це таке, 
обще, сусіди приходять, бо як же ж, людина ж одна не 
може. На вальки. На цей тиждень допустім поставили 
один шар, а сім шарів нада, ото сім неділь тіки самі сті-
ни строїлися. Воно один шар, а потім ждуть тиждень 
поки висохне. Тоді другий шар, потом третій, і то сім 
шарів, півметра шар, два з половиною там метри. Но-
сим такі вальки, а він той, шо робе, кладій, сидить вер-
хом і ото йому подають, і він їх – так і пошол, і пошол, 
ото кладе ті вальки. А вальки робили, прямо місили з 
землі, землю настоящу копали ото і з сіном, із соломою 
отам місили, вимісювали. І тоді подавали мужики. Ну, 
багатенько нада на вальки людей, душ 15–20, не менше, 
і то ж сім шарів. І то каждий раз готовся, як на свадьбу, 
їсти ж надо готовить, багато і все. Це було мати ото го-
тове там, і я помагаю біля неї. Ото там нада ж і годувать 
три рази. З утра прийшли, нада ж снідать дать, в обід, 
і додому ідуть (не скажеш же: «Уже одробили, так ума-
туйте»), а надо же давать. Дах. От, тіки построїли, мати 
ще не помазала її, тіки покрили черепицю, покрили там 
ото, наверху і всьо. А крили соломою зразу, а потом піс-
ля того, як война уже кончилася – тоді черепицю до-
стали і то перекрили.

Записали Ю. Головко та В. Циберт 26 червня 2002 р.  
у с. Біленьке * Запорізького р-ну Запорізької обл.  

від Василенка Андрія Михайловича, 1923 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Як Ваші батьки хату будували?] Дуже 
просто. У них була одна конячка, не було ні колодя-
зів, ні води, нічого. Поїдуть до Дніпра, бочечкою на 
200  літрів чи на 20  відер наберуть води, привезуть 
сюди вилить на заміс. Поки люди розколотили, поїха-
ли, а заміс уже сухий. Жара тоді така була. Так шо ото 
так ліпили. Після революції не було ні гвіздка [у кон-
струкцію стін забито]. [Хати зводили] на тих, як вони 
називаються, ось недавно читав, на тиглях дерев’яних. 
Дерево свердлили і забивали дерев’яні кілочки, гвозді, 
тиглі. На тиглях. От, сейчас роблять всі стіни із кирпи-
ча, а раньше ж робили з глини. Солому перемішували, 
там підбирали чорнозем, я ж кажу, і сухими вальками 
ліпили. Перейшли сюди, чорні стіни, вікон не було, 
двері дрючком підоперли і отак года два-три жили. 
Оце так мої батьки жили.

Записали Ю. Головко та В. Циберт 21 червня 2002 р.  
у с. Біленьке Запорізького р-ну Запорізької обл.  

від Голобородько Євдокії Онисимівни, 1925 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. У хаті при батьках були ікони. У них 
ікони ще старі були, ще їхні, у нас було до останнього, 
поки батьки жили, було дві ікони, це я пам’ятаю. Дуже 
красиві, старинні такі, у таких рамах – Матір Божої і 
Ісуса Христа. І  Микола, по-моєму, Угодник  – така [з 
металевим обрамленням ікона] якась була. Це у них 
всегда ці ікони були з ними. А тоді їх забрала сестра, 
як батьки померли, і вони були у сестри. А тепер і се-
стрички тієї вже немає, і ті ікони у дочки сестри. Ото 
ті ікони батьківські, які їм дарили, коли вони женили-
ся. Ну, а воно ж передається по сємєйной пам’яті.

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2009. Т. 5. 460 с.
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Записали Ю. Головко та В. Циберт 23 червня 2002 р.  

у с. Біленьке Запорізького р-ну Запорізької обл.  
від Іванової Віри Данилівни, 1922 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Наша вулиця була Рюховка, а  тепер Партизанська. 
Це – Рюховка, то – Гарбузовка, далі Медянка, Мико-
лаївка, Ремесляна. Ремесляна – на кінець, це вже після 
войни построїли там. А  сюда  – Павловка, Німецька, 
Лисогорка і Царівка. А на тій території, оце я вже там 
не знаю, як там називалися. Там тоже, – Придніпров-
ка, Дніпровка, Базарна, Широка. Широка  – вона і є 
Широка. Дніпро – Дніпровка, Тихванівка, Озерка вже 
туди. Центральна була Рюховка – це якраз по центру.

ЖИТЛО Планування. В [19]58-м году начали строїться, 
восени причом! В августі місяці начали строїться. А в 
61-м году уже зайшли восени у хату. Чоловік мій [план 
хати сам придумав]. Я  кажу: «Нашо таку здоровен-
ну?!». Одинадцять з половиною дліною, а  шириною 
сім з половиною метрів. Фундамент. Фундамент сам 
ставляв, ну і я ж ото помогаю там. Півметра, півметра 
фундамент ото викопав. А тоді каміння навезли, і ото 
колотив цемент. Стіни. Три шари [глини на стіни] по-
клали. Такі шари великі були. Вистроїли. На хату за-
міс міситься великий, завозять глину. На другий день 
утром вже люди сходяться, душ двадцять-тридцять 
людей. І ото качають у солому вальки і ляпають. Ну, 
у нас дядько дуже товсті стіни поставив. А тоді мазать 
чоловіка наняли  – обрізав стіни, повирізав. А  тоді 
[чоловік] заробив лісу шофьором от колхоза аж в Ар-
хангельську. Колхоз весь ліс дав на хату і на вікна, ну, 
на все дав колхоз. Поробили все нам, постругали все 
і поробили. А мазать – позамісили заміс гарний і жі-
нок погукали, сусідок, і ото обдряпали всім замісом, 
всередині кругом подряпали. Тоді дранку [чоловік] 
Ніколай сам підбив. І я сама ото лазила, попідмазува-
ла дранку. Оцево сама під дощечку помазала. А тоді 
вже тьотка Полька спальню і передню стіни вимазала 
за сто рублів. А зараз ще стоїть і спальня там чорна. 
Там сусідка в нас була, Кірієнчиха: «Давай я тєбє ви-
мажу».  – «Ну, давайте».  – «Я  недорого возьму». Ото 
місила я сама, а  вона мазала під дощечку. Така яма 
була викопана, і ото місю – глина руда і конячий кізяк, 
не коров’ячий, а конячий. І ото скільки кізяка, скільки 
і глини, не більше. Наносилася і глини, і всього. Вікна 
і двері мамин брат за трудодні поробив і повставляв 
сам. І вікна двойні, і двері, і все він сам і повставляв. 
А  полів не було. Тоді настягалися на поли, і  в сіни. 
Поли послав там один дядько, послав хорошо. А  в 
залі – уже син робив в мастєрскій, а в магазині прода-
валася фанєра товста така. І ото Ніколай купив, і Ваня 
зі своїм другом у залі і у спальні [підлогу] послали. 

Записали Ю. Головко та В. Циберт 27 червня 2002 р.  
у с. Біленьке Запорізького р-ну Запорізької обл.  

від Куліш Марії Олексіївни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Стеля. Де дєдушка Дорош жив, [у його розкур-
куленій хаті були] cволока такі – не обнімеш. Та як роз-
бирали, люди попиляли та ще поли послали. Отакий 
був раньше ліс. Стіни. А сама хата була із лози. Став-
ляли стовпи, а тоді лозою обплітали і накидали валь-
ками. Дах. А криша в нього з черепиці. Черепиця була, 
це при моїй жизні тут на Партмашевій робили, ну де 
вони лічно брали, я не знаю. А вобще-то в Оріхові, там 
десь Оріхівський район, – там виробляли черепицю.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [У  дідово-
му дворі] підвал і досі живий стоїть. Підвал і сейчас 
стоїть, як якийсь курінь, так сказать, посеред двору. 
А отаковочки там з таких камнєй построєний. І оце 
ж уже, я ж кажу, мені 72 года, а це ж ще батько його 
ставляв. І він і досі хороший підвал.

Записали Ю. Головко та В. Циберт 23 червня 2002 р.  
у с. Біленьке Запорізького р-ну Запорізької обл.  

від Нечет Лідії Андріївни, 1931 р. н.
ЖИТЛО Інтер’єр. [Всередині в хаті все було облаштовано] 

по-старинному. Ото старинний сундук там був. «Скри-
ня» або «сундук» на нього кажуть. Раньше ж не було ні 
триляжів, ні кресел, ні оцих же шифонерів, а сундучок 
якийсь там. Рушники висять на стінах там, лавочка 
якась, стіл там, сундучок оцей. Шкафочка якась там, 
дерев’яна така поличка, щоб посуду куди покласти. Це 
таке обстоятельство раньше було, це я помню. Рушники 
тоді вішали так: углівка у великій хаті, біля ікони. І ото 
на ікони вішають, і тоді над каждим вікном висить руш-
ник. Тоді було два, на два вікна і все. І ото над вікном 
рушник висів. Або там міжду [віконними] проміжут-
ками якийсь портрет – там повісять рушник. Ото так 
було, вішали. У баби було, дід і баба – були портрети. 
Тоді у батьків моїх були батька й матері фотографії. 
Даже я жила в тій хаті, і то у нас рушники були.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для криниці. У мене, например, був колодязь, обіклала 
я цеглою, а вода гірка, як полин. А вибила скважину – 
вода золота, найлутша на цій вулиці. Чисте місце, чи 
хтозна... Це моєї сестри чоловік дуже добре понімав, 
[в якому місці буде добра вода]. Чимсь він шось хо-
див, клював-клював шось, якоюсь проволкою чи же-
лезякою, я там знаю. Ну, це, примером, оце давай отут. 
А він каже: «Нєт, отут, тут буде хороша». А я: «Нє, да-
вай отут». – «Нєт, отут». І зробив отут. І золота вода.

с. Червонодніпровка *
Записали І. Гафарова та В. Філас у червні 2002 р.  

у с. Червонодніпровка Запорізького р-ну Запорізької обл.  
від Орлова Володимира Івановича, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Назва села чого така? Як запороз-
ькі козаки, вродє, вигнали одного казака. Ну, шось 
проштрафивсь. І  він доходе сюда, а  тут  – войска го-
товлять... І він вертається і давай... там сказав, його ж 
прийняли. Привів запорожські еті із Хортиці війська. 
І він там підняв бучу. І тут кров, балкою кров текла. 
Отак вибили. Їх порубали по тот... це отам. І назвали 
Червона Балка. А вже, як вам розказати, це вже... Ну 
тот, ділили ж землі при НЕПові. І оце Тарасівська зем-
ля була отут, аж по етіх пор. І потом на душу насєлє-
нія нє хватало землі. І ото Тарасівці. Коротше говоря, 
раньше й Запорозькой області не було, а була Єкатєрі-
нославська область. Ну або Дніпропетровська, ми щас 
називаєм. І так ото осталися. Це село построєне, або 
розділили, ну, де-то в  [19]28-м, 29-м  году. Оце посе-
лилось село. Да, да. Тут Червона балка. Ну тут раньше 
називали ще Попова балка. Ну, видать же ж, Попова 
земля була, чи, ну, як її... можна сказати...

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2008. Т. 4. 472 с.

ЗАПОРІЗЬКИЙ  РАЙОН
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294 ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

Записав Р. Молдавський 25 червня 2002 р.  
у с. Червонодніпровка Запорізького р-ну Запорізької обл.  

від Довженка Івана Анатолійовича, 1930 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Червонодніпровка  – це невелике було село. 
Вона тільки началася оце ж після революції. Примєр-
но з [19]30-х годів, чи трошки раньше. Оце Червоне. 
Це біля Червоного. Вона от Біленького отділилася, із 
Біленької сюди одійшли білянські сім’ї. Тут земля їхня 
була, і то вони отділилися. Так Червоне і назвали, бо з 
червоним прапором біляни випроводжали себе (чер-
воний же прапор був тоді).

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

м. Мелітополь
Записала М. Курінна 5 серпня 2011 р.  

у м. Мелітополі Запорізької обл.  
від Прибил (Ваврин) Ярміли Францівни, 1923 р. н., 

Мужикової Анастасії Антонівни, 1936 р. н.,  
Верещагіної (Прибил) Валентини Антонівни, 1951 р. н., 

та Халупнік (Прибил) Анастасії Йосипівни, 1935 р. н.,  
мешкає у с. Новгородківка Мелітопольського р-ну

ЖИТЛО [Інформація про особливості будівництва, пла-
нування та внутрішнього облаштування жител чесь-
кого населення с. Новгородківка (до 1946 р. – колонія 
Чехоград) Мелітопольського  р-ну Запорізької  обл.]. 
Стіни. Колиби [самани] дєлалі на дома самі, а камєн-
щіков пріглашалі с Новоніколаєвкі [смт Новомикола-
ївка Запорізької обл.]. Оні строілі. Сколько днєй – нє 
могу сказать. [Чому майстрів запрошували з Новоми-
колаївки?] Потому шо в нашем Чєхоградє єщьо мало 
било умєвших так строіть, поетому бралі спєціаліста. 
Ето я єщьо от мами слишала. Ставілі широкую стєну, 
сантімєтров на пятьдєсят. К  нєй внізу дєлалі зі ́тку  – 
пріва ́лінку, шоб мокрая зємля нє сразу к стєнє прілє-
гала. [Що таке зітка?] Ето от цоколя єщьо «такоє» кру-
гом хати. [Зітка – це чеською?] По-чєскі. Зітку дєлалі у 
тєх домов, коториє нє імєлі фундамєнта і билі постро-
єни с колиба. Позвал мастєров. Ти мог ім помогать, 
шоб било дєшевлє. Вмєстє только мєсілі і подготавлі-
валі колиби. [За скільки днів будували?] Сложно ска-
зать. Нам строілі в [19]69-ом году дом с ракушняка і 
кірпічом обліцовивалі, так трі мастєра било. Гдє-то 
двє нєдєлі строілі дом, дліною в пятнадцать мєтров. 
[Коли обкладали цеглою, чим її кріпили?] Раньше 
только ізвєстью. В  послєднєє врємя уже цемєнт іс-
пользуют. Єслі колиб бралі, нє ракушняк – гліну крас-
ную замєшивалі. Залі ́вка, ржикалі [казали]. Просто 
гліна і вода. [Димохід будували з цегли?] Навєрху 
строілі с колиб. От самого потолка і до вєрху. Стєни 
получалісь толстиє, димоход бил тяжолий, поетому 
надо било подпоркі дєлать по горі ́щу. [Там, де були 
балки?] Да. І гдє билі простєнкі. Шоб нє прогіналось. 
Вєрхнюю часть димохода, около криши, сантімєтров 
трідцать-сорок, с  кірпіча дєлалі. Там димоход сужи-
вался. На самом вєрху полтора кірпіча ширіной бил. 
Дах. У бабушкі моєй пол дома било крито чєрєпіцей, 
а другая половіна находілась под камишом ілі под со-
ломой. В войну дом сгорєл. А в [19]48-ом году сгорєл 
дом Ва́вржиновой Агнеши. Но он нє под соломой бил, 

там ші́ндєл [чес. šindel – гонт] лєжал на крише. Шін-
дєл – он таді біл с дєрєва. Вродє как кора с дєрєва, гус-
то положенная. Ті не віш, то біло зе стро́му небо не? 
[«Ти не знаєш, то було з деревини?»] Нє помню. С дє-
рєва. А  та ́шкі  – ето уже чєрєпіца. Фрáнцовска  – ето 
красная [черепиця]. На мойом домє францовскі ташкі 
билі. Ми іх милі, чістілі. Знаю, шо пєрвая чєрєпіца 
била круглая, дирок в нєй много било. Простая. Она 
нє прілєгала плотно. [Де робили черепицю?] А тут же 
в сєлє. Ку ́бік – у нєго завод бил. Фронтон – ето пєрєд-
няя дєрєвянная часть криши, гдє окошечкі находілісь. 
Соєдінялі стропіла, на которих криша дєржалась. По 
висотє «ногі» стропіла, кришу ставілі више ілі ніже. 
Єслі «нога», скажем, два с половіной мєтра, то пєрєго-
родка мєжду стропіламі должна стоять там, гдє от 
нєйо двє часті дліни вніз ідут, а  трєтья часть ввєрх. 
Пєрєгородка дєржит стропіла, шоб оні нє растянулісь, 
нє развалілісь. Стропіла називалі у нас «кро ́уві», а пє-
рєгородкі  – «гамбали» [укр.  бантини]. Ві́те цо то є 
гамба́ли? [«Знаєте, що таке гамбали?»] Тє, коториє 
связивают, крєпость криши дєржат. В  большинствє 
дома билі високіє. І криши тоже високіє. На крише – 
прічьолок. Два окошка ілі одно широкоє дєлают. [Дахи 
двосхилі були?] Только такіє. [Чотирисхилих не було?] 
Нєт, нє било. Гдє-то посєрєдінє криши находілась коп-
тільня  – димарь. На чєрдакє она стояла на балках. 
І надо било так дліну балок подогнать, шоб доскі дав-
лєніє видєржалі. Когда кришу дєлалі, клалі балкі, за-
бівалі іх доскамі, а  потом єщьо наносілі на еті доскі 
толстий слой гліни с соломой. Как колиб, но трошкі 
тоньше. Потом клалі єщьо доскі, і только потом – ди-
марь. Он должен лєжать на чьом-то плотном, шоб 
била площадь опори большая. Димарь бил мєтр ширі-
ной, в  нєго чєловєк мог помєстілся. [До якого часу 
такі димарі робили?] Ми в [19]50-ом году дом строілі, 
то уже узкій димарь дєлалі, бєз коптільні. Сєйчас во 
многіх старих домах димарі-коптільні уже поснімалі. 
Нє всє, конєчно. [Що було на горищі?] Раньше на кри-
шу зєрно носілі, поетому надо било више криши дє-
лать. Цєлий год там хранілі. Єслі било мєсто в плевні-
ках, то там собіралі. А єслі нє помєщалось, то на кри-
ше. Планування. [Яким було планування старих бу-
динків?] Как я рассказивала, дом строілі «на двє по-
ловіни». Вход в дом, сразу заходілі – сєні. Із ніх, напро-
тів входних двєрєй дєлалі двєрь в топку. В  сєнях на 
одну сторону двєрі билі – в зал, і на другую сторону 
двєрь – во вторую половіну дома. Заходіш в залу, тут 
груба стоіт. Грубка. Загрубок находілся у заднєй на-
ружной стєни. Загрубкоу. [Інший простір займала 
зала?] Да. Двєрі в залу дєлалі с такім расчьотом, шоб 
за грубой оставалось полтора мєтра для дєтєй спать. 
Мєтр ілі даже мєтр двадцать занімала сама груба  – 
ширіна єйо. Єслі бил шестімєтровий по ширінє дом, 
то с ніх восємьдєсят сантімєтров ушло на стєни, 
а пять і двадцать мєтра получалось чістого простран-
ства. В  ньом: полтора мєтра  – загрубок, мєтр двад-
цать – груба, і до окна єщьо оставалось два с полові-
ной мєтра. Дліна дома могла бить пятнадцать мєтров і 
больше. Чєрєз сєні вториє двєрі откривалісь на дру-
гую сторону дома. Там точно такая же пєчка стояла. 
[Топка була більшою за сіни?] Она била ширє. Сільно 
большиє сєні нє дєлалі. Двєрі в ніх входниє – мєтро-
виє. От ніх в одну сторону мєтр і в другую. [В топці 
зберігали те, чим опалювали піч?] Да. Возможно, шо-
то ставілі, может, кавуни. [Топку використовували як 
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комору?] Нєт, потому шо она била грязная. Туда носілі 
курáй віламі. [Як називали топку?] Називалі «прос-
тршєдні кухінь», потому шо она посєрєдінє наході-
лась. С  топкі виходілі двєрі на наружную сторону 
дома. Там била прістроєна лєтняя кухня, за домом. 
Двєрі с топкі нє на уліцу виходілі, а в лєтнюю кухню. 
Она била мєтров, может, пять ширіни і мєтра трі длі-
ни. Єйо на скат строілі, она под жестью стояла. [Вихід 
з літньої кухні був куди?] Виход бил всєгда в огород. 
Єго с уліци нє відно било. С уліци било відно только 
окошко. [Друга половина будинку ділилась на кімна-
ти?] Нєт. Ето била одна комната і кухня зімняя, гдє 
готовілі. [Як називалсь кімната?] «Задні хата». Потому 
шо пєрвая часть дома била на уліцу повьорнута, а ета 
часть назад. Інтер’єр. В заднєй хатє спалі дєті. А мо-
жет, і взрослиє спалі. [Теж загрубок був?] Тоже. Толь-
ко там єщьо моглі стоять кроваті. У нас билі матраси с 
соломи тогда. Потом на ніх свєрху пєріни клалі. Ма-
траси самі шилі с сітца полосатого. Как уборка ідьот, 
житнюю солому собіралі і в матраси набівалі. Пшеніч-
ная солома больше трьотса, а житняя плотнєє. Матрас 
толстий дєлалі. Конєчно, єслі за зіму пять дєтєй будут 
пригать по нєму, солома тса [ця] разобйотса. У дєтєй і 
нє било пєрін свєрху на матрасє. У взрослих билі пєрі-
ни. У нас за грубой находілісь дєрєвянниє нари. [Ви-
сокі?] Как обикновєнниє кроваті. [Як їх називали?] 
Нари нє називалі... Нє могу пока сказать. [Із  «задні 
хати» куди виходили двері?] В кухню. Грубу на кухнє 
пєрвой растаплівалі, потому шо надо било сніданок 
сразу варіть. [Піч не в кухні була, у в кімнаті?] Пєчка в 
комнатє, потому шо тут спалі. Шоб нє замєрзнуть. 
[Місили тісто, носили в кімнату пекти?] Да. [Грубу в 
залі топили після обіду?] Может, к вєчєру нємножко, 
шоб тєпло поддєржать. [Кухня на всю ширину будин-
ку була?] Да. Возлє окна стол всєгда стоял. [Якого ві-
кна?] Котороє во двор. Тут окно всєгда било. [Що біля 
столу було?] Лавкі. [Скільки?] Какая сємья. Шоб всє 
помєстілісь. [Що займало інший простір?] Полкі, гдє 
посуда стоіт. Всякіє кухонниє прінадлєжності. [Був 
вихід з кухні?] У нас – нєт. Рядом прістраівалі помє-
щєніє, гдє лошаді находілісь. [Коли був побудований 
дім, про який Ви розповіли?] Знаю, шо моі родітєлі в 
[19]21-ом  году строілі імєнно такой дом «на двє по-
ловіни». Но такіє дома єщьо і раньше строілі. [Після 
землянок будували такі будинки?] Какая у кого била 
возможность. Сначала билі только под соломой домі-
кі. [Парадна кімната виходить вікнами на вулицю?] 
Да. Ето зала. Тут трі окна. Два окна – зал. Трєтьє – моя 
спальня. [Лавочка біля кожного двору?] Нєт, но у мно-
гіх єсть. Хто-то сєбє в другом мєстє, может, поставіл. 
Во дворє, напрімєр... Билі обичниє бочкі с дугамі, 
в ніх помідори солілі раньше, огурци, капусту.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Сєльхозпо-
стройкі билі нє такіє длінниє, как дом. Іх дєлалі ширє 
дома, шоб больше скота влєзло. Єслі дом бил шесть 
мєтров ширіной, то для скота дєлалі, возможно, во-
сємь мєтров. Добавлялі с обєіх сторон дома по мєтру. 
Ета постройка била і више, і ширє. Кури всєгда нахо-
ділісь отдєльно. [У курнику?] Да. [Як його називали?] 
Ми так і називалі – ку́рнік. В прістройкє только лоша-
ді стоялі, свіньї, корови, тєлята находілісь. Овци єслі 
билі в хозяйствє, то ім просто тєріторію отгоражива-
лі. Ім нє надо тєпла, только шоб дождь нє шол. 
[А  взимку?] І  зімой. Стєни, может, ставілі с соломи, 

ограждєніє дєлалі внізу, шоб овци нє прогризлі соло-
му, нє поломалі. [Як приміщення для овець називало-
ся?] Нє могу сказать. Мама моя говоріла, шо овци нє у 
каждого билі. [Коли сім’я йшла працювати в поле, 
двір закривали?] Мнє кажетса, шо тогда открито у 
всєх било. Гусі билі во дворє. Другой раз, может, і за-
крилі на клямку. Я нє помню. Мнє кажетса, шо в домє 
всьо врємя хто-то бил. Вєдь сємьї большиє билі. Мно-
го дєтєй малєнькіх било, всєгда хто-то оставался с 
німі. Обєд варілі. Коров хто-то должен бил встрєчать 
с поля. Коров нужно било доіть. Прібєжалі жерєбята, 
тєлята. Вся работа била раздєлєна. Потом на свойом 
току зєрно обрабативалі. В каждом дворє било гумно ́. 
Гумно  – ето по-украінскі. У  нас називалі «герма́н». 
Круг такой большой, гліняний. Гліну хорошо намочі-
лі, соломой утрамбовалі. Коні, может, сначала протоп-
талісь, а  потом трамбовкой какой-то прошлісь, шоб 
сдєлать повєрхность германа гладєнькой. Каждий год 
єго поправлялі. В чєтирє часа поєхалі, прівєзлі га ́рбу, 
і на ток. Старалісь, шоб ток бил пустой. Цєлую гарбу 
зєрна сразу нє моглі туда положить, только половіну 
колосьєв на ток расстєлілі. Раньше билі каткі боль-
шиє, широкіє. Оні послє [Другої світової] войни вєздє 
валялісь. С многограннимі зубцамі, с тяжолого камня, 
прімєрно мєтровиє билі. У нас вєдь цєпо́м нє молоті-
лі. [Катки як називали?] По-чєскі «ка ́мен» било. Кáмен 
цо сє ім млáтіло [«Камінь, що ним молотили»]. У ніх 
била ось внутрі, шоб оні крутілісь. Как шестєрні. 
С етіх катков потом, уже в наши годи, палілі ізвєсть. 
Когда молотілі, трі катка одноврємєнно крутілісь. Ло-
шаді камен тянулі. Двє, даже другой раз, і трі лошаді 
пріходілось запрягать. Дєті сідєлі вєрхом на лошадях і 
камен крутілі. По кругу. Нєдолго молотілі. Прошлі 
одін раз, пшенічку на другую сторону пєрєвєрнулі. 
Опять прошлі. Может, єщьо раз пєрєвєрнулі. І  так, 
пока всьо нє размолотілі. Потом лошадєй увєлі, бралі 
віли і хорошо солому протряхівалі. Собіралі солому 
на одну кучу, а зєрно на другую. В концє чістоє зєрно 
пєрєнєслі с герману в плевнікі. Расстілалі на германє 
другую половіну колосьєв с гарби. В одном плевнікє 
хранілось чістоє зєрно, молотоє, а во втором грязноє, 
єго чістілі аж осєнью. Билі плевнікі і для соломи. [На 
«германі» до якого часу молотили?] Я нє могу сказать, 
до какого года. Мама мнє об етом нє рассказивала. 
Потом молотаркі іспользовалі уже. [Для Вашого села 
типово мати літню кухню?] Ето подряд у всєх кругом. 
[У багатьох також є альтанка з виноградом?] Да. Ого-
рожа. [Обгороджують двір дерев’яним парканом чи 
решіткою?] Рєшоткі – ето сєйчас ставят, а раньше билі 
только дєрєвянниє забори. Раньше забор возлє дома 
дєлалі только с объєдков от коров. Съєлі корови корм 
за сєгодня, объєдкі вибралі і понад забором, гдє до-
лжен бить тротуар, положилі ету солому віламі. І так 
сєгодня, завтра... Сначала одін шар, потом другой. 
Слоямі. [Віт ром не здувало?] Нєт. Солома била мо-
края, в  кізяках. [Яка висота такої огорожі була?] 
Обично, сантімєтров восємьдєсят. Но забор каждий 
год осєдал: тут подмочілось, там сгніло. [До яких ро-
ків такі огорожі робили?] Послє [19]27-го года іх уже 
нє стало. Ето мнє бабушка Фєня рассказивала. [Са́мек 
Феломена (1918–2013)  – на момент запису інтерв’ю 
найстаріша жителька с.  Новгородківка]. Сталі дєрє-
вянниє колушкі ставіть ілі просто лати дєрєвянниє 
прібівать. Столбікі стоялі мєтра на два одін от друго-
го, свєрху і снізу на ніх доскі набівалі, шоб корови нє 
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бєгалі. Пєрєд окнамі, шо виходілі на уліцу, палісаднік 
разбівалі. Там цвєти виращівалі. [Як його називали?] 
За́градка. [Двір як називали?] Двур. Криниця. Єщьо 
билі дєрєвянниє круглиє басі́нкі. Оні билі как бочкі, 
только ніже і ширє, діамєтром около двух мєтров. 
Басі́на возлє колодца стояла, в нєйо налівалі воду, шоб 
вєсь скот мог прібєжать і напіться. [Криниці які були?] 
Єслі крутілі ручку, то поднімалі воду однім вєдром. 
Вєдро доставалі, із нєго пєрєлівалі в другоє, а потом 
нєслі. Такіє колодци билі только в малєнькіх хозяй-
ствах, у кого било мало коров – одна ілі двє. В хозяй-
ствах, гдє било много коров, лошадєй і нужно било 
очєнь много води, тяжело било рукамі крутіть і мєд-
лєнно. Постєпєнно сталі ставіть на колодци бло́чкі. 
Ето такоє кольцо мєталлічєскоє, в ньом колєсіко кру-
тітса. Одно вєдро внізу, а второє у мєня ввєрху. І вє-
дро надо защьолкнуть, замкнуть. Покуда я дотянула 
одно вєдро навєрх, второє опустілось і набрало води. 
От сруба колодца шло желєзноє корито. Оно прікрє-
плялось на колодєц, на самі доскі. На пол мєтра от ко-
лодца тянулось в ту сторону, гдє басіна стояла. Когда я 
достала одно вєдро, а другоє внізу набралось, я откі-
нула защьолку, бєру за дно вєдра. Оно толстоє, удо-
бноє. Мнє даже кажетса, шо внізу на дніщє била ручка 
дєрєвянная. [Як відро називали?] Ко ́пка. А дніщє, гдє 
била ручка  – о́утор. Я  вєдро подняла, оно пєрєхілі-
лось, і в вода в корито тєчьот, шо над колодцєм. [Ко-
рито було під нахилом?] Да. І тєчьот в басіну. [«Басіна» 
була біля криниці?] Возлє самой сту́дні. [Криниця 
була у дворі?] Да. У  кого било больше хозяйство. 
А  єслі билі совсєм больше хозяйства, то на колодцє 
дєлалі барабан. Тогда запрягалі лошадь. У Дворжа ́ко-
вих бил такой колодєц. Барабан намативал на сєбя 
трос. І  точно также: одна копка шла вніз, а  другая 
ввєрх. Лошадку, может, дітьо воділо. Билі даже лошаді 
такіє стариє, послушниє, зналі куда ідті, сколько ім 
сдєлать кругов і остановіться. Копка, шо лошадь тяну-
ла, била вєдра, навєрноє, на трі. Нє помніш? Большая. 
Вєдра чєтирє, а может, і больше. Смотря у кого какая. 
Копка била високая, но нє широкая, шоб копка с во-
дой нє подходіла блізко до стєнкі колодца. Вода будєт 
разліваться на стєнкі, оні будут размачіваться і бистро 
осипятса. Остановілась лошадь, отцєпілі копку, пєрє-
кінулі, зацєпілі назад. Лошадь повєрнулась в другую 
сторону. [До якого часу такі криниці були?] Пока нє 
началі ставіть колонкі, такіх колодєзєй било много. 
В колонках била сольоная вода, а в колодцах прєсная. 
Оні билі очєнь глубокіє: мєтров двадцать пять, а і 
даже трідцать. Помню, ми ходілі от Бєзродніх за водой 
для пітья, аж на Широкую уліцу. Тогда всє ходілі, по-
тому шо воду в колонках піть било нєвозможно. На 
Широкой билі очєнь глубокіє колодязі. Глубоко залє-
гала хорошая вода. [Як криниці називали?] Сту ́днє. 
[Усі види криниць називали так?] Да. [Як чистили такі 
криниці?] Нанімалі людєй. Тє, коториє іх копалі, тє і 
чістілі. Помню, у Дворжа́кових колодєц нє засорялся, 
а у Пє ́шлових всьо врємя била вода мутная. Главноє 
так: здєсь вода нєважная, плохая, а чєрєз огород про-
йті нєсколько мєтров на другую уліцу – уже хорошая 
вода била. На нашей уліцє, на Нєстєрєнко, хорошей 
води нє било. Аж до школи пройті – ні у кого хорошей 
води для пітья нє било. Можно било єщьо борщ сва-
ріть на нєй, но чай – нєт. Нєхорошая вода била. Єслі на 
етот край пройті, тоже нє знаю, у кого би била хоро-
шая вода. У Гро ́вдовой на нашей уліцє била хорошая, 

і  у Часткових на краю, на Широкой уліцє вкусную 
воду бралі. Там і у Сє ́ршнєвих била хорошая вода. 
Мнє кажетса, шо і у Індржиха Са́мкова. Прєдпослєд-
ній дом. Больше нє знаю. Ето совсєм другой край бил. 
Аж за школой. У  ніх всєх била такая хорошая вода! 
Там сєстра моя двоюродная жила. Как-то она пріболє-
ла, і ми прішлі єйо провєдать. А жарко било. Она как 
витащіла вєдро води! Я говорю: «Зачєм нам квас, за-
чєм нам компот?». Вода холодная. А вкусная! Ето нє 
пєрєдать! Колодци сначала внутрі рублєниє билі. Ког-
да колодєц строілі, сразу на шесть мєтров вніз клалі 
сруби дєрєвянниє, а дальше шла гліна. Такой колодєц 
очєнь скоро разрушался, потому шо доскі бистро 
сгнівалі. Потом появілся кірпіч, і стєни колодца на тє 
же шесть мєтров сталі викладивать кірпічом. Так било 
болєє надьожнєй, кірпіч дольше видєрживал. А  уже 
когда появілась цегєльня у нас в сєлє, тогда кірпіч кла-
лі аж до дна. [Усі тридцять метрів?] Да. Но такіх ко-
лодцєв било мало, потому шо очєнь много кірпіча 
расходовалі і много дєнєг надо било заплатіть работ-
ніку, шо колодєц дєлал. Больше било колодцєв, гдє 
стєнкі хотя би до половіни кірпічом викладивалі. Но і 
тє завалівалісь бистро. Бивало, одін колодєц єщьо нє 
завалілся, а второй уже копалі, потому шо скот поіть 
до сосєда нє пойдьош. Одно вєдро тєбє нє поможет, 
єслі в хозяйствє двадцать коров і дєсять лошадєй. Ко-
лодєц каждому надо било імєть, поетому іх копалі 
всьо врємя. Одін єщьо нє засипалі, а уже копалі дру-
гой. І даже два колодца копалі, єслі надо било. Води 
било нєобходімо много. [Який діаметр був криниці?] 
Мєтр двадцать, навєрно. Нє мєньше. Может даже, 
і  чуть больше. [Зараз маєте нормальну воду?] Пьєм 
єйо, єслі нєт другой. Покупаєм воду в баках на двад-
цать літров, чай с нєйо дєлаєм.

с. Новгородківка
Записала М. Курінна в серпні 2012 р. у c. Новгородківка 

Мелітопольського р-ну Запорізької обл.  
від Халупнік (Прибил) Анастасії Йосипівни, 1935 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Новго-
родківкою село назвали 1946 р., а раніше йменували 
колонією Чехоград. Населений пункт був заснова-
ний 1869  р. чехами  – вихідцями з Богемії. Будівель-
ні практики села середини – другої половини ХХ ст. 
демонструють цікавий досвід поєднання чеської ет-
нічної специфіки облаштування жител із народним 
зодчеством степових українців, зокрема у виробничій 
термінології, специфіці виконання будівельних ро-
біт зі зведення фундаменту, стін, конструкцій стелі й 
даху тощо].

ЖИТЛО Фундамент. [Як зводили будинок на фунда-
менті з «колиб» (саману)?] Сначала роют фундамєнт – 
траншея по пєрімєтру дома. [Якої глибини?] Хто 
сколько сєбє сдєлал. Может, пятьдєсят-сємьдєсят 
сантімєтров. Может, хто і трідцать сантімєтров ко-
пал. В завісімості от того, какіє возможності і какой 
дом. Потом в ету траншею набрасивалі кускі камня 
любого. Может, кірпічамі бітимі заполнялі. Залілі іх 
гліной с пєском. Свєрху опять кускі набросалі і опять 
залілі. В послєднєє врємя – раньше-то, конєчно, так 
нє дєлалі,  – цемєнтом залівалі. Но ето уже попозже 
стало. Гдє-то с [19]70-х, а до етого только гліной залі-
валі. Стариє люді даже говорілі, шо лучше гліной за-
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лівать, чєм цемєнтом. Потом фундамєнт виравнівалі, 
«виводілі ноль», а потом уже клалі цоколь с кірпіча. 
[Якої ширини цоколь?] Ширє стєни, потому шо по-
том лічковалі от цоколя. Скажем, цоколь бил сємьдє-
сят сантімєтров в ширінє, а дальше шла стєна пятьдє-
сят сантімєтров. В послєднєє врємя на цоколь із кір-
піча єщо і рубєроід клалі. Но ето уже в наше врємя, 
раньше такого нє било. Залілі гліной і всьо. Ізвєсті нє 
било, нє то шо цємєнта. [Чи робили опалубку для 
дому на золі?] Дом на золє бил у Едіка Шпліхалова. 
Жена єго сказала, шо он простоял дєвяносто лєт, 
і  даже больше би простоял, но в [19]50-ом  году оні 
єго пєрєстроілі. Подчістую убралі і построілі другой 
дом на етом мєстє. Уже с фундамєнтом. Облічковлі 
єго нємного позже, может, в [19]55–56 годах. [Цеглою 
обклали?] Да. Обложилі кірпічом. Моі родітєлі, когда 
строілісь, у нємцев в колоніі дом купілі. Нємци уєз-
жалі отсюда і продавалі дома. Родітєлі куплєнний 
дом разобралі і построілі сєбє новий. Тогда сплош і 
рядом било такіх домов. Я сама дом на золє нє строі-
ла, но как єго дєлалі – слишала. Сначала разровнялі 
бугоркі. Пєрєд тєм, как золу сипать, надо било стєни 
«вивєсті в ноль». Знаєш шо ето? Надо било вимєрять 
дом так, шоб всє угли билі на одном уровнє, шоб дом 
нє стоял косяком по отношенію к уліце. Отєц наш так 
говоріл. Забівалі кілочкі, обвязивалі іх вєрьовкой. 
Соєдінялі два угла по діагоналі. Когда всьо вировня-
лі, посипалі пóпілом по длінє стєни. Єго било много, 
потому шо груби топілі, хлєб пєклі, попіл виносілі. 
Старалісь взять побольше. А хто дом строіл, то, мо-
жет, єщьо і позичал у сосєдєй. Чєм больше, тєм луч-
ше. Конєчно, нє посипалі так, шоб только прітрусілі. 
Толсто положилі. Мінімум, шоб дєсять сантімєтров 
било, шоб влага нє проходіла. Сначала дєлалі опалуб-
ку. Ето русскоє слово, я нє знаю, как по-чєскі сказать. 
Єслі хватало досок, то дєлалі двє сторони дома одно-
врємєнно, шоб угол образовивался. Висотой опалуб-
ку поднімалі на пол мєтра. Више нєльзя, надо шоб 
успєло просохнуть. Когда доскі набілі, поставілі опа-
лубку, туда золу засипалі. [Золу клали тільки в опа-
лубку?] Да. Она вмєсто фундамєнта била. Стіни. [Як 
будували стіни з «колиб»?] Хто хотєл строіть дом, 
уже с вєсни, а  іногда і за год напєрьод, дєлал колиб 
[саман]. Пораньше дєлалі, пока уборочной [діяльнос-
ті] нє било. В має мєсяце уже надо било дєлать колиб, 
шоб он успєл висохнуть, і можно било строіть. В одін 
дєнь накапалі гліни, прівєзлі, взрихлілі, залілі на ночь 
водой. С утра прівєзлі солому. Лошаді гліну размєсілі, 
потом мужикі туда солому набросалі. Замєсілі ло-
шадьмі. Завтра утром прідут работнікі  – чєловєк 
трідцать – дєлать колиб. Іногда возлє ями сразу гліну 
замєшивалі. На площадь двєнадцать мєтров діамє-
тром і на одін штик гліни висотой виходіло двє с по-
ловіной – трі тисячі колиб. Как гліну замєсілі, на утро 
прішлі люді. Двє лошаді надо било і брічка. Разбіралі 
обичную брічку, оставлялі у нєйо два пєрєдніх колє-
са. Моглі і двє, і трі брічкі разобрать, пока строілісь. 
На брічку набівалі доску размєром полтора на полто-
ра мєтра. На нєйо соломи накідалі. На ету брічку му-
жикі бросалі гліну, а  одін работнік управлял лоша-
дью. Вьоз єйо туда, гдє дєлалі колиб. Нє могут же воз-
лє самой ями столько тисяч колиб положить. Вєзлі 
туда, гдє мєсто било. Подвєзлі. Там уже женщіни сто-
ялі с формамі і вьодрамі с водой. [Які форми були?] 
Чєтирє доскі сбітих, посрєдінє раздєлєни надвоє. По 

бокам  – дєржак. Одной формой дєлалі два колиба. 
Форма била двадцать два на двадцать пять на пятьдє-
сят сантімєтров. Шаблон бил. Прівєзлі брічку с глі-
ной. Дядька дєржит лошадь за поводок. На шеє у коня 
накінуто га ́лшик. Надо управлять ім. Мужик бєрьот 
за галшик, которий у коня на шеє, одін конєц єго с 
дишла снімаєт і дишло бросаєт. А брічка ж тяжелая с 
гліной. Доска пєрєворачіваєтса назад, гліна падаєт. 
Всє трі тисячі должни билі сдєлать за дєнь. Цєлий 
дєнь дєлалі. Может, і пятнадцать женщін работалі с 
етімі формамі. Клалі рядамі. Напрімєр, нас тут троє. 
Подвьоз нам дядько гліну. Тут стоят одін – два мужи-
ка і в форми нам бросают. Оні кідают, ми дєлаєм. [Ви 
рухаєтесь з формою, а  «колиб» на місці?] На мєстє. 
Я одна ряд дєлаю. І етот ряд мог тянуться, может, і на 
дєсять мєтров. Сначала колиб нікуда нє пєрєвозілі. 
На мєстє оставілі, єслі погода нормальная, тєпло. 
А  єслі дождь ідьот, то і потєчьот гліна другой раз. 
Прошло чєтирє дня. Прімєрно. Хозяін посмотрєл: 
можно колиб на другой бок пєрєложить. Поставілі на 
другой бок. Прошло два дня – єщьо на другой бок пє-
рєвєрнулі. Потом вєртікально ставят. Так на каждом 
боку по два – трі дня каждий колиб. Смотрят, шо он 
уже хорошо взялся: кладут два рядом, одін на ніх 
свєрху. Как буква «П». Потом ставілі в піраміди, сло-
жилі: внізу, может, сємь; на ніх – пять; в слєдующєм 
ряду – трі... Чєрєз нєсколько днєй, соєдіняют двє кучі 
в одну. А потом собірают всьо в одну большую кучу, 
но нє сільно високую, шоб вєрхній колиб лєгко било 
снять. [Скільки часу «колиб» сох?] Нєдєлькі двє. По-
том єго на брічкі положилі і домой повєзлі. Во дворє 
он мог лєжать в одной общєй кучє. Накривалі єго, 
шоб нє затьок, нє размок. Толь, жесть клалі, свєрху 
гліну набрасивалі, шоб вєтєр нє сорвал покритіє. Єслі 
на год колиб оставлялі, тогда обмазивалі гліной, шоб 
зімой єго снєг нє подмачівал. [Яким розчином «ко-
либ» поєднували?] Гліна красная с пєском. [Саман і 
«колиб»  – те саме?] «Саман»  – ето по-русскі, «ко-
либ» – тоже, а по-нашему – «вепрша ́к». [З чого були 
зроблені стіни хат, опалубки яких на золі?] На нєйо 
[на опалубку із золи] свєрху бросают вальки ́. Валь-
ки – ето обичниє кускі гліни с соломой. Гліну копалі 
там, гдє єйо уже нєсколько раз бралі, шоб глубже 
било. Пєрвий шар чьорной гліни убіралі, потом шла 
чуть-чуть красная. Глубже копаєш  – єщьо краснєє. 
Для мазкі, может, і  на полтора мєтра глубіни гліну 
бралі. Чєм глубже гліна, тєм лучше. Она краснєє. Прі-
вєзлі нєсколько подвод гліни. Почістілі, шоб прєдмє-
тов острих нє било, ногамі ж мєсілі. Чуть-чуть углубі-
лі єйо, шоб вода нє растєкалась, когда будут полівать. 
Замочілі на ночь. Она раскісла. Потом туда солому 
добавілі. На зємлє большой замєс дєлалі вблізі строй-
кі. Єслі билі лошаді – лошадьмі гліну мєшалі. Моглі і 
ногамі. Сдєлалі большой замєс. А  рядом с замєсом 
єщьо отдєльно ложилі кучу соломи. Мужчіни на віли 
набралі замєс і на солому кінулі. Женщіни поворо ́чалі 
замєс в соломє і на носілкі положилі. На носілках два 
мужика понєслі к опалубкє. На золу пєрвий шар кіну-
лі. Возлє опалубкі другой чєловєк стоіт і распрєдєля-
єт равномєрно замєс, хорошо утрамбовиваєт. [Скіль-
ки соломи брали для будівництва?] Нє так много. На 
колиб больше. Єслі дом с колиб строілі, то іх дєлалі 
около ям, гдє гліну копают. [Дім із «колиб» теж могли 
на золі робити?] Дєлать моглі. Но только я думаю, шо 
когда дєлалі с колиб, на золє уже дом нє ставілі, тогда 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



298 ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

уже дєлалі фундамєнт. Потому шо стєна с вальков – 
она крєпкая. А єслі колиб одін к другому поставіш, іх 
надо сразу залєплівать «мастєрком». Раньше ж стєни 
нє такіє тонєнькіє билі. Пол мєтра стєна била, а  ніз 
дєлалі на двадцать сантімєтров ширє. Пєрвий шар 
гліни в опалубкє бил пятьдєсят сантімєтров в висоту 
і в ширіну сємьдєсят сантімєтров. Получался такой 
припєчєк. [Як його називали?] Я  даже нє могу ска-
зать, но знаю для чєго так дєлалі. Сдєлают стєну, а по-
том когда будєт возможность обложить кірпічом, на 
шо єго класть? Двадцать сантімєтров оставлялі для 
кірпіча. Положилі гліни на пятьдєсят сантімєтров в 
опалубку і ждалі, шоб просихало. Потом опалубку 
опять на пол мєтра поднялі. Только ширіну стєни уже 
дєлалі пятьдєсят сантімєтров. Второй шар гліни в 
опалубку положилі, потом уже окно дєлалі. Доскі, 
в  коториє залівалі гліну, билі соєдінєни. Гдє окно 
должно бить, там доскі сбілі і гліну туда нє набівалі. 
Дальше опалубку ставілі. Окошкі билі нєбольшиє, 
может, около мєтра. [Якої висоти стіни були?] Боль-
шой висоти раньше бить нє могло. На старих фото-
графіях даже відно, шо двєрі подходят под самую 
кришу. Может, два двадцать мєтра [2,2 м]. Нємного. 
Дома билі нізкіє. Но всю стєну сразу нє поднімалі. Дє-
лалі дом со всєх сторон до половіни, потом только 
опалубку поднімалі више. Сначала два угла моглі сдє-
лать, потом єщьо два угла. Соєдінілі. Вивєлі «короб-
ку». Навєрху провєрілі стєни на уровєнь. Подровнялі 
висоту стєн. [Піч робили не одразу?] Нєт. Єщьо моглі 
нє знать, гдє димоход вийдєт. [Чим перевіряли рівень 
стін?] Праві ́лкой, возможно. Ето ровная лáта. Знаєш 
шо ето такоє? Кусок дєрєва. Он ровнєнькій, обстру-
ганний, на нєго уровєнь ставіш. Можно блюдцє с во-
дой взять ілі чашечку. Наполніть чашку і поставіть на 
стєну. Єслі вода будєт на бок стоять  – значіт, стєну 
поднімай. Ми точно по такому прінципу дєлалі, когда 
дом строілі. Только я сєпаратор ставіла. Сєпаратор, 
шо нім молоко вєять. Уровєнь ідті іскать надо, а блюд-
цє с водой поставіл сєбє... Вивєлі ровниє стєни. 
[З чого будують стіни хат останнім часом?] В послєд-
нєє врємя дома дєлалі с ракушняка, с воздушной по-
душкой. У нас уже второй дом бил с ракушняка. Тогда 
уже особо гліни взять нєгдє било. Стадіон нє дадут 
рить. Гліну только прівозіть нужно било. А хватіт лі 
того, шо прівєзьош? Строілі с ракушняка. Оно і лєгчє, 
нє надо трідцать чєловєк звать. Шлакоблокі на дом 
рєдко шлі. Больше на сараі. Вєранди с нєго дєлалі. 
[Коли будували з шлакоблоків?] В еті же годи. [З чого 
зараз будують?] Со всєго, шо продайотса. Стеля. На 
стєни бросалі балкі. Но покуда кінулі балкі, надо по-
ложить мурлáт [місцева розмовна форма слова «мау-
ерлат» – настінна балка-платва]. Лєс когда возілі, он 
кругляком бил. Вибіралі такой, которий імєл восєм-
надцать-двадцать сантімєтров в діамєтрє, дліной  – 
мєтров шесть. Кругляк пополам пєрєпілівалі і ровной 
стороной клалі на стєну. Вдоль всєй стєни положилі. 
Тогда уже балкі бросалі. Я нє знаю как по-чєскі. У нас 
називалі «мурлат» – от того, шо он замурован. Он глі-
ной бил замазанний, заложенний, шоб нє шатался. 
На мурлат клалі балкі. [Скільки було балок?] Смотря 
какой дліни дом. Раньше чєрєз каждиє мєтр двадцать 
лєжала балка. А уже в наше врємя ми чєрєз полтора 
мєтра клалі. [Балка якої форми була?] Могла бить 
круглая, а могла бить і чєтирьохугольная. Гдє-то трід-
цать сантімєтров в діамєтрє. [Як її називали?] Трам. 

Ето бил большой кусок лєса. Раньше чащє дєлалі кру-
глую балку. [Чим прикріплювали балку до мауерла-
тів?] Скобамі. Іх в кузнє дєлалі, шоб как гвоздь билі 
остриє і ізогнутиє. Скобу забівалі молотком. Она 
сама залазіла в дєрєво. Положилі кришу, потом дєла-
лі потолок. На балкі надо било набіть доскі. Свєрху, 
на гори ́щє іх мазалі. [Горище як називали?] Совсєм 
по-чєскі – «пу ́да», а у нас говорілі – строп. Положилі 
доскі. Плотнік іх должен бил обстругать. С обєіх сто-
рон дєлал рубчікі, шоб доскі плотно заходілі одна за 
другую, і нє било щєлєй. Єслі етого сразу нє сдєлать, 
то потом доска рассохнєтса, і уже так точно нє подго-
ніш. Ето бил фальц. [Зазубрина?] Да. [«Фальц»  – це 
чеською?] Да. А уже позже дєлалі шпунт. С одной сто-
рони доскі дєлалі углублєніє, а с другой виступ. Доскі 
заходіл одна в другую, как в «замок». Шпунт – било 
лучше, но ето била очєнь тонкая работа. Дах. Но сна-
чала на балку надо поставіть стропіла, а потом мур-
лат забівать. Стропіла  – ето кро ́ква, шо кришу дєр-
жит. «Кроква» – ето по-русскі [назва опорної системи 
схилового даху українською мовою], а  по-чєскі  – 
«кро ́ув». Одна «нога» стропіла і другая  – кроуві. 
«Нога»  – ето одна сторона стропіла. На стропіла 
обично бралі кругляк. Іх подрєзалі стамєской с одной 
сторони і с другой. Сначала стропіла на зємлє «вяза-
лі», а потом поднімалі на кришу. Говорят: вяжут, соє-
діняют. На концє каждой балкі дєлалі углублєніє, 
шоб стропіла поставіть. Прібьют  – стропіла імєют 
опору. [Скільки балок, стільки пар стропил?] Да. На 
стропіла тоже нужни скоби. Когда стропіло в гнєздо 
становітса, єго тоже нужно брать скобой. Укрєплялі, 
потому шо на стропіла ла ́ти будут набівать, а на ніх 
чєрєпіцу класть ілі шифєр. [Місцева назва лат була?] 
Лать. Єдна лать [одна лата]. Она могла бить площа-
дью пять на чєтирє сантімєтра, ілі пять на пять с по-
ловіной, на шесть. Смотря, чєм потом кроєш. Шифєр, 
напрімєр, он льогкій. По длінє лата била, смотря ка-
кой лєс бралі. Чащє шестімєтровая. Доску 25-ку, а то і 
20-ку вибіралі. [Скільки лат було треба на одну сто-
рону стропил?] Смотря чєм крилі. Єслі чєрєпіцєй, то 
она імєла дліну трідцать пять сантімєтров ілі даже со-
рок. Для круглой чєрєпіци лати набівалі на расстояніі 
єйо дліни. [Яка була ширина схилу даху?] Ето вичіс-
лялі плотнікі. Смотря какой бил дом, какую «ногу» 
хотєлі поставіть і чєм собіралісь крить. Єслі чєрєпі-
цєй, то надо счітать чєрєпіцу. Єщьо учітивалі, как 
нізко нужно опустіть кришу вніз на стєну дома. 
Обично, єслі дліна одной стропільной «ногі», крóуві, 
трі с половіной мєтра, єйо дєлілі на трі часті. Двє час-
ті отмєрялі на ніз, а на трєтью часть давалі гамба ́лєк. 
Он соєдінял стропіла внутрі. Єго вязалі на зємлє, 
вмєстє со стропілом. На каждой кроквє бил такой 
гамбалєк [поперечна балка-бантина]. Стропіла і гам-
балєк вмєстє шлі. Ето одін общій узєл. Єго ставілі на 
балкі. Гамбалєк ставілі на трєтью часть стропіл, шоб 
он крєпко дєржал. Єслі домік узкій, то і криша долж-
на бить нєвисокая. Тогда ми поставілі гамбалєк нє на 
трєтью часть, а  више. В  таком случає і криша будєт 
више, можно будєт с мєшком зєрна на плєчє пройті і 
головой вєрх нє цєплять. Гамбалєк – ето бил одін ку-
сок кругляка. В ньом с обєіх сторон «замок» дєлалі, 
шоб он крєпко заходіл в стропіла. А потом єщьо дє-
рєвяннимі гвоздямі подбівалі, скажем, такімі, как ка-
рандаш ілі даже трошкі толщє. Сєйчас, может, уже і 
желєзниє гвозді іспользуют. А тогда билі больше дє-
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рєвянниє, с какого-то твєрдого дєрєва. [Як їх назива-
ли?] Нє могу точно сказать. Шпу ́нти, по-моєму... Но 
іх нє только на крише прімєнялі, но і в другіх работах. 
Потому шо гвоздь будєт ржавєть, а дєрєвянноє крєп-
ко дєржит. Зімой на гамба ́лках [бантинах] колбасу 
развєшивалі, вєрьовкі протягівалі, бєльйо сушилі на 
чєрдаках. Когда крокви (стропіла) – поставілі на бал-
кі, скобамі закрєпілі с одной сторони і с другой, толь-
ко тогда мурлат замуровивалі. Стропіла поставілі, 
потом на ніх набівалі лáти. Начіналі снізу. Когда на-
бівалі, шоб нє мєрять каждий раз, чєрєз сколько бу-
дєт слєдующая лать, іспользовалі шаблон. Тогда мож-
но било прібівать по двє рєйкі, на два ряда чєрєпіци. 
Мєжду латамі било расстояніє одной чєрєпіци. Когда 
шифєром покривалі, уже шаблоном нє пользовалісь. 
[Перші будинки чим покривали?] Соломой. Раньше 
солому просто так бросалі. Гдє-то улєтучілась, гдє-то 
прімокла, опять набросалі. [Коли крили соломою, як 
прибивали лати?] Навєрно, одну к другой. А может, 
єщьо чєм застєлілі свєрху. Нє могу сказать. Мама го-
воріла, шо с соломой било тяжело, вєтєр єйо постоян-
но разносіл. Послє соломи дошкі дєлалі. До ́шка – ето 
пучок соломи связанной. Житняя солома. Пучкі кла-
лі одін возлє другого, как чєрєпіцу. Снізу начіналі. 
Лати густо прібівалі. Положилі одін ряд дошек, срє-
заннимі концамі вніз, і  чєм-то укрєпілі. Второй ряд 
положилі, опять укрєпілі. Ето било лучше, чєм про-
сто солома. Мама так говоріла. Ето єйо слова. А по-
том уже началі дєлать ші ́ндел [чес. šindel – гонт]. Ето 
кора дєрєва била. [Якого?] А вот ето нужно єщьо по-
спрашивать. [Де її брали?] Возможно, покупалі. Я нє 
могу сказать. Єслі би я знала, шо ето нужно кому-то 
будєт, я би у мами спросіла. Но она свой дом в [19]21-
ом году уже простой чєрєпіцєй крила, нє ші ́нделом. 
Скорєє всєго єго бралі там, гдє дєрєвья пілят. [Це 
справді була кора?] Точно. Одной стороной кори на 
чєрдак, а другой – навєрх. Я відєла такоє в Закарпатьє 
в [19]76-ом  году. Єйо клалі как чєрєпіцу, но только 
она тонкая і льогкая била. Нє знаю, какім размєром 
билі еті кускі. У нас вєсь Чєхоград пользовался лєсом 
с Акімовкі [смт Якимівка Запорізької обл.]. І вєсь Чє-
хоград бил шінделом критий послє дошек. [Ви «шін-
дел» ще бачили на дахах?] Застала. В  [19]48-ом году 
било нєсколько такіх домов. На Октябрьской уліцє 
дом под шінделом гдє-то до [19]65-го года точно сто-
ял. Потом криша у нєго сгорєла. Послє шіндела сталі 
крить чєрєпіцєй простой. Фра ́нцовской [червоної че-
репиці] єщьо нє било. А уже в 1927-ом году Ку ́бікови 
у нас сталі уже паліть фрáнцовскую. Пєчі билі у мно-
гіх, нє только у Кубікових. Как заєзжаєш в сєло, по 
правой сторонє, сразу возлє Каховской дорогі билі 
ями для обжига. Там стоялі пєчі, гдє палілі і кірпіч, 
і  чєрєпіцу. Хто-то кірпіч дєлал, а  хто-то чєрєпіцу. 
[Який вигляд мала така яма?] Етого нє могу сказать. 
Ярош, мой син, даже єщьо заходіл туда. Там дєті ко-
ров паслі. Знаю, шо Ку ́бік занімался чєрєпіцєй. У нєм-
цєв билі своі пєчі. Нємєц Це ́йнєр кірпіч обжигал, 
клєймо свойо на ньом ставіл. Інтер’єр. Пол дєлалі в 
послєдній момєнт. Строіш, зємля остайотса. Внутрі 
дома зємлю подровнялі, залілі водой, соломой потру-
сілі, ногамі утрамбовалі, шоб она внутрь вошла, 
і твьордо било. Потом сдєлалі рєдкій раствор гліни с 
навозом. Пєрємєшалі. Мазку гладєнькую сдєлалі. До-
ской вировнялі. Картачо ́м (щьоткой із конскіх хвос-
тов) помазалі. Ілі просто тряпкой. І каждую субботу 

такіє поли милі, єслі хотєлі, шоб било чісто. Система 
опалення. Прєдставь, шо ето наша ческая пєчь, толь-
ко по-чєскі «ка ́мна» ржикалі [говорили]. Гру ́ба – ето 
била ка ́мна. Она с кірпіча, обмазанная і побєлєнная, 
как стєна. В комнатє стояла. Навєрху, у потолка, била 
плінтусом обложена, шоб красівєє било. Когда єйо 
построілі, сантімєтров на восємьдєсят от пола, поло-
жилі шпора ́к  – желєзо чугунноє. Пліти такіє чєрєз 
всю топку. Под німі огонь горєл. Со сторони топкі, 
у пєчкі внізу, дєлалі отвєрстіє, куда курай закладива-
лі, шоб топіть. Со сторони комнати в грубє тоже 
отвєрстіє. Ми тут варім, тут желєзниє пліти лєжат 
внутрі груби. [На печі були металеві поверхні окру-
глі?] Нєт, нє било. [Як називали заглиблення, куди 
ставили каструлі?] Ві ́клінєк про ва ́ржені. Как ніша. 
Тут всьо і варілі. Єслі пєрєгородкі внутрі груби билі 
вєртікальниє – іх називалі у нас «колодязі», а єслі го-
різонтально  – «шперова». «Колодязі»  – ето мєстноє 
названіє. Нє знаю, как по-чєскі. Но в большинствє 
груб дєлалі шперову, пєрєгородкі «колодязямі» нє го-
дятса на нашу грубу. Когда позже сталі груби на уголь 
дєлать, димоход узкім строілі, потому шо дима било 
нємного. А когда раньше соломой топілі, дима много 
виходіло, тогда димоход на всю ширіну стєни бил.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  каждого 
так било, і сєйчас оно так же єсть: тут парадний вход 
в дом, палісаднік, лавка. Всьо чісто. А сзаді – второй 
вход в дом. Всє хозяйствєнниє постройкі там, живо-
тниє – лошаді, кури, свіньї. Заборчік бил, шоб на пєрд-
нєм двору кури нє бєгалі. [Як називали споруду для 
тварин?] Єслі взять, как ми сєйчас говорім, то просто 
сарай. А  єслі как наши родітєлі говорілі по-чєскі  – 
то «ма́штал». [Якого був розміру?] А смотря сколько 
било худоби – конєй, лошадєй... Било, может, і по дє-
сять коров, і  тєлята билі. Раньше прімикало к дому. 
Помєщєнія для худоби всєгда билі большиє. Сємья 
разрасталась, єйо корміть надо било. Строілі сзаді 
с кірпіча. Облічкованний, большой, високій сарай. 
Овци стоялі в загонє. Осєнью єго, может, чєм-то на-
крилі, шоб вода нє тєкла. [Його якось називали?] Нє 
могу точно сказать. Загон про овєчкі. Но овєц нє всє 
дєржалі. Хто любіл. Єслі дома в хозяйствє овєц било 
двє штукі, то іх ніхто нє пас. В  огородє прібівалі на 
кол цепок, і на ньом овци паслісь. Шо овца могла – ви-
гризла, далі єй єщьо зєрна. А так нє било, шоб хто-то 
много дєржал. Тогда ж всьо дьошево било. В  колхоз 
шол, пошол і купіл сєбє барашку. Літня кухня. В ста-
ріну тоже била лєтняя кухня. «Лє́тні ку́хінь». Єйо прі-
страівалі с другой сторони дома. Єслі заходім в дом, 
тут сразу сєні, із ніх напротів двєрь в срєднюю кухню. 
Она сквозная получаєтса. [Топка?] Да. Топка. Із топ-
кі ходілі на чєрдак. Сам дом от топкі на двє сторони 
строілі. Она как би посрєдінє била. Із срєднєй кухні 
окошечко виходіло в лєтнюю кухню, шоб свєта било 
нємного. Лєтнюю кухню прістраівалі по длінє дома на 
столько, на сколько она била нужна. Дєлалі єйо под 
одін скат, накривалі жестью. Довольно большая. Трі 
на чєтирє мєтра. [Окрема будова була?] Тогда єщьо 
нє било. На парадний вход даже лєтом нє ходілі. Єслі 
нужно зайті в дом, то шлі чєрєз прістроєнную лєтнюю 
кухню. [Коли почали окремо будувати літні кухні?] 
Уже послє [Другої світової] войни. Но і прістроєнниє 
кухні тоже билі. Я  замуж виходіла в [19]53-єм  году, 
у мужа моєго к дому такая кухня прістроєна била. По-
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том стариє дома валілі, строілі новиє, і кухні уже почті 
нє прістраівалі. Зімой топілі груби, а лєтом пєчкі во 
дворє ставілі. Даже большую дєлалі на хлєб, а рядом 
малєнькую, с желєзнимі кружочкамі, шоб єду варіть 
нє в домє. І у всєх так било: большая пєчка напротів 
дома во дворє, а рядишком малєнькая. А потом увідє-
лі гдє-то, может, в сєлє каком-то, і сталі дєлать отдєль-
ниє лєтніє кухні. [В якому році так почали робити?] 
Так шоб нє сбрєхáть... [19]56–57-й годи – у наших со-
сєдєй уже била такая кухня во дворє. [Газових печей 
ще не було?] Нєт. В лєтнєй кухнє ставілі обє пєчкі: і 
большую на хлєб, і малєнькую, шоб варіть. [Перегоро-
джують літню кухню на декілька приміщень?] Моглі і 
на чєтирє пєрєгородіть. У кого какая кухня. Там, гдє 
я жила, лєтняя кухня била раздєлєна на чєтирє помє-
щєнія. Впєрєді била столовая на трі окна. Дальше шла 
пєрєгородка. Во втором помєщєніі стояла малєнькая 
пєчка, шоб варіть обєд. Раннєй вєсной ілі позднєй 
осєнью от нєйо тєпло шло. Із етой комнати открива-
лісь двєрі в єщьо два помєщєнія: в одном – кладовка, 
а в другом стояла большая пєчка, шоб пєкті хлєб. Там, 
гдє большая пєчка стояла, билі двєрі в огород. Тут і 
квочкі, і  курчата моглі сідєть. В  кладовкє сєпаратор 
стоял, полкі на всю стєну дєлалі, кастрюлі там стоя-
лі. Кладова. [Зараз готують в літніх кухнях?] Готовят. 
У  нас там газовая пліта стоіт. Но наша кухня, шо в 
домє, пріспособлєна уже і под зімнюю, і под лєтнюю. 
Там і витяжка єсть, і водічка, і мойка для посуди. А в 
лєтнєй кухнє только закатку дєлают, шоб в дом жару 
нє пускать. Там пєчка газовая єсть, а  води нєт. Воду 
єщьо нє провєлі. В столовой діванчік стоіт, тєлєвізор 
старий, лавка под стєночкой і табурєткі вокруг стола. 
В другом помєщєніі холодільнік, тумбочка, шкафи по-
судниє, пєчка газовая напротів двєрі. [Не використо-
вують як комору?] Там уже просто нє живут дньом. 
Дєдушка с бабушкой, может, помоложе билі, в лєтнюю 
кухню бєгалі. А потом ім надоєло бєгать туда, оні сєбє 
прістройку сдєлалі, і тєпєрь у ніх, как у нас – кухня в 
домє. В лєтнєй кухнє на уліцє уже как склад. Может, 
свіньям там шо-то подварівают. [Розкажіть, що таке 
«пєкарна».] Там хлєб пєклі. Зімой хлєб пєклі в пєчах, 
а лєтом в лєтніх кухнях ставілі пєка́рну. Она била как 
русская пєчка, только нємного уже. Хто-то мог єйо от-
дєльно сдєлать. Сзаді дома гдє-то пєчку строілі, шоб 
нє мєшала, шоб далєко от скірд била. Полтора мєтра 
дліна єйо била. [Її накривали?] Нічєм. От зємлі гдє-то 
сантімєтров шестьдєсят висотой била. Внутрі ширі-
ной до восьмідєсяті сантімєтров, а с ширіной кірпіча 
всєго гдє-то мєтр двадцать. Посрєдінє у нєйо бил ди-
марь кірпічний. Нє сільно високій, может, пятьдєсят – 
сємьдєсят сантімєтров. Вєрх пєчкі бил ілі овальний, 
ілі прямой. Двєрци шлі со сторони ширіни пєчкі. Ето 
била улічная пєчь, шоб пєчь хлєб. [У літній кухні теж 
така стояла?] Такая же. [Зверху на неї нічого не стави-
ли?] Гдє-то, может, шо-то мєшало – на вєрх поставілі. 
Там било просто мєсто пустоє. Димарь виходіл чєрєз 
кришу кухні.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ [Де випаса-
ли колгоспних овець?] Оні билі за сєлом. Іх гналі туда, 
гдє колхоз «Большєвік» находілся. Гдє сєло Стєпноє, 
в  ту сторону. Там стойла іх билі, полє большоє для 
випаса. Овци там постоянно находілісь. Там для ніх 
зімнєє помєщєніє построілі. Послє жатви овєц на по-
лях єщьо випасалі.

ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН 
с. Федорівка *

Записали П. Давлад та А. Підорич  
5 липня 2006 р. у с. Чубарівка **  

Пологівського р-ну Запорізької обл.  
від Мойсейко Ганни Никифорівни, 1926 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді 
та легенди. Село наше спочатку звалось Бурлацьке. 
А чого Бурлацьке? Ото як, ще давно це, Катерина розі-
гнала Запорізьку Січ і почали, тоді кріпаки були, от, 
і почали люди тікать, то кріпаки, то козаки і усюди в 
степи, бо наша ж частина степова. Ото вони сюди за-
ходили і ото оселялися, а  їх називали бурлаки. І  так 
ото назвали. Топоніми. А тоді село звалося, хоч би вам 
не набрехати, було воно і Федорівка, було воно і Вла-
сівка, а тоді вже, після війни – Чубарівка. Влас Якович 
Чубар був в нас у селі. Він був той, у тому був [радян-
ському] уряді. Ну, вобщєм, він заарештований, так, як 
ото репресії були, от, заарештований і розстріляний. 
А потім його реабілітували. Оце наше село називаєть-
ся Чубарівка іменем Власа Яковича Чубаря.

Записали Ю. Сичова та С. Білівненко  
у липні 2006 р. у с. Чубарівка  

Пологівського р-ну Запорізької обл.  
від Редьки Івана Павловича, 1937 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ  ПУНКТ Топоніми. 
Село раніше називалося Федоровка того, шо Федір 
був тут такий якийсь заможний. І ото ж таке строїв: 
то болниці отамочки (но їх уже розібрали), то школу, 
то, мабуть, церкву він строїв. Оце ось через річку Кущ 
був поміщик – оце Кущівська земля. Туда, аж на край 
села, – там був Самарь, такий помєщик. Називаються 
зараз Самарі вони. Ще Герман був. Ото ж досі там є й 
телятники його.

Записали Д. Веронський та Н. Губенко  
8 липня 2006 р. у с. Чубарівка  

Пологівського р-ну Запорізької обл.  
від Кейди Таміли Іванівни, 1941 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Село наше раньше було, кажуть, Власівка, називалося. 
Це як я в школу ходила. А тоді – Федорівка. А тоді вже, 
після тієї Федорівки, почали називати оце Чубарівка, 
оце ж в ім’я Чубаря пішла Чубарівка. У нас є музей у 
центрі. Так ми знаєм про нього. Кажуть було на нього 
гоніння деякий час. Як село Федорівкой було – це по 
фамілії одного багатія. Люди селилися туди, строїли 
там хати, робили у багатих (Нечекуренки були, два 
брата багатих, їх тоді розкуркулили і вислали). А  в 
їх люди робили, і ото там селились, строїли там хати, 
робили цеглу, і там жили. Це вихідці всі звідтіля. Це й 
мій батько і багато таких. Раніше (дєдушка якось ка-
зав), називалися інакше вулиці. Казав якось, ще при 
німцях, якісь там сотні були і кутки, й  бригади там 
були. Я не знаю цього.

* До 2016 р. – с. Чубарівка.
** Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2009. Т. 7. 388 с.
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Записали І. Дядюренко та Я. Герцик  

12 липня 2006 р. у с. Чубарівка  
Пологівського р-ну Запорізької обл.  

від Кібальської Алли Свиридівни, 1931 р. н.

ЖИТЛО Стіни. А хату ми самі будували. В нас був такий 
період – це [19]63-й год, 62-й, 64-й – оце в нас бага-
то домів строїлося. І  ми оце тиждень робимо саман 
у колхоз. А вихідний – це тільки неділя була. У неді-
лю йдем до одного, на другу неділю до другого [до-
помагати на будівництві]. І так ми не платили нікому 
нічого. А тоді як построїли вже вони хати – ми йдем 
мазать. Оце заміс місять кіньми, конєшно. Тоді давали 
коні. І йдем мазать. Тільки ото пообідать готов, а так 
ніхто нікому нічого не платив. Оце так ми строїли. 
А до цього ми проживали в хатинкі маленькій – за-
раз там гараж. Це ж із [19]59-го у Маліни тут купили. 
А то ми жили, аж там на Золотій, там крайня двадцята 
чи двадцять перва хата була, отак ряд. Ну, аж там ото 
скраю жили. Там ото мама моя з батьком строїлися. 
Вобщєм у [19]30-х  годах вони десь там строїли хату 
туди. Строїли за свої гроші. Но ми ото [цеглу] пальон-
ку купляли там, у Пологах. Завод оцей же ж в Пологах 
був, що випалювали там цеглу. А саман самі робили, 
і тоді ж ото [зовні цеглу] клали, а всередину саман.

Записали П. Давлад та А. Підорич  
2 липня 2006 р. у с. Чубарівка  

Пологівського р-ну Запорізької обл.  
від Писаренко Любові Іванівни, 1937 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хату ми самі будували. Вообщем, ми 
робили цеглу самі. Ми копали глину, насипали, ну, 
в круг такий здоровий. Заливали ту глину водою. Тоді 
приносили січки, соломи. Місили оце, місили, поки 
оце солому харашо не перемісили. А тоді [були] такі 
станки – ото накидали і робили цеглу. Тоді вона ви-
сихала, ми перекидали її, сушили. А тоді ж клали хату, 
а тоді оце обличкували. В нас хата саманна. А єсть із 
шлакоблоку [хата], єсть із ракуші, а  у нас саманна. 
В нас тепла хата, но все рівно топить нада. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
Коли ми в хату заходили, то ми впускали кота, який 
у нас був. Кажуть, як першого нада, шоб кіт зайшов.

Записали І. Дядюренко та І. Свердлов 7 липня 2006 р.  
у с. Чубарівка Пологівського р-ну Запорізької обл.  

від Головань Надії Саустіянівни, 1929 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хата наша, де оця врємянка, тут була 
хата. І аж туди була, де машина, аж отуди була. А цю – 
на новому місці построїли. Дід поїхав у Чапаївку, за-
робив пальонки, у людей купляли саман, саманом той 
клали, а пальонкою облицькулували. Дах. А тоді дід 
поїхав у Запоріжжя та купив шихвера, то оце тоді з 
шифером перекрили, то таке. Отробляли в колгоспі за 
хату, і туди платили в Пологи, ссуду платили. Колгосп 
дєньгами помагав, і трактор давав, і ссуду давав нам із 
совбезу, із відтіля із Поліг давали нам. Одробляли ми 
ж і отдавали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як хату ми будували, так на тім вуглі дєньги заклада-
ли, мабуть, піісят копійок чи три копійки. Закладали 
на тім вуглі – там дєньги є.

ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОН

м. Токмак
Записав В. Саєнко у грудні 2019 р.  

у м. Токмаку Запорізької обл.  
від Саєнко (Самковської) Олени Іванівни (С. О.), 1944 р. н.,  

та Саєнка Миколи Степановича (С. М.), 1940 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Офіційною 
датою заснування м.  Токмак (до 1963  р.  – Великий 
Токмак) вважають 1784 рік, але широке заселення по-
чалося лише з 1791 року, після закінчення російсько-
турецької війни. Сюди були переселені селяни з Пол-
тавщини, також відбувалася «вторинна колонізація» 
єлисаветградськими селянами з нещодавно заснова-
них ними на Дніпрі сіл Водяне і Балки. Великий Ток-
мак на початку ХІХ ст. мав планування, яке в цілому 
збереглося і дотепер. Село займало тоді лише місцину 
в заплавній частині правого берега р. Токмак та схил 
високої надпойменої тераси, у межах сучасних вулиць 
Гоголя – Дружби – Мостова – Привольна, і було роз-
плановане безпосередньо на Муравському шляху  – 
його відтинку відповідає вул. Воло ́дарська (найдовша 
в Токмаку). Під час Східної (Кримської) війни тут був 
військовий шпиталь. У 1880-х роках німецькі колоніс-
ти І. Клейнер та І. Фукс заснували два заводи із вироб-
ництва сільськогосподарських машин. Наприкінці 
ХІХ ст. В. Токмак вважали містечком. Населення того 
часу: українці (переважно), а  також росіяни, євреї, 
німці]. [С.  О.] Мій батько, Іван Васильович Самков-
ський, він 1910  року народження, помнив і розказу-
вав, шо їхня сім’я переїхала в Токмак з Севастополя. 
Город тоді бомбили, була война і населення виїзжало, 
це було ще 150 год назад. Тут на вулиці Огородній у 
них було два участки. Я знаю, Василь і Яков – це рідні 
брати. Василь – мій дід, Василь Володимирович. Яков 
у голод кудись поїхав і помер десь на станції. Єсть 
фотографія, Яков у воєнній формі, в  папахі, сабля в 
нього на боці, сидить з своїми племінницями і пле-
мінником  – моїм батьком. Папа малий, у  чобітках і 
такій баранячій волохатій шапкі. І цей другий участок 
діда Якова тоже по нашій стороні [вулиці], через п’ять 
хат од нашого двору. Вєра Яковлівна – це його дочка, 
а мені, виходить, вона тьотка. У [Другу світову] вой-
ну її німці забрали були в Гєрманію. І десь є листок, 
договор, як брати ділили наслєдство і кидали жереб-
ки, кому яка хата дістанеться. Так діду Василю випала 
ця хата, а та – Якову. У договорі вони називають себе 
Самкови, а мій батько вже був Самковський. Як його 
хрестили, записали чомусь Самковський, казали, шо 
дяк помилився.

ЖИТЛО Фундамент. [С. М.] Хата побудована без фун-
даменту. Перед тим, як уже ми її обкладали, підкопу-
вали під стіни, щоб завести приставки [залізобетонні 
стовпи]. Ніяких слідів фундаменту не було. І хата була 
трохи вкопана в землю. [Призьби не було?]. Ні, цоколь 
був виложений з цегли. [С. О.] Призьба була у Щічків 
(родичі). На ній сиділи. А у нас цоколь підводили са-
жою. Цоколь чорний, стіни білі. Стіни. [Чим білили?] 
Ізвєсть розводили, а в хаті [всередині] мєлом білили. 
[З чого зводили стіни?] Хата «лита» – глина й солома. 
Гвіздка не можна забити, як цегла. Стіни дуже товсті, 
були метр, а як обложили, то зараз ще товщі. Зімою 
тепло, а літом було в любу жару прохлaдно. [Чи збира-

ТОКМАЦЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



302 ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ

лися вулицею, щоб разом хату будувати? Запрошува-
ли сусідів?] Волошкам коли строїли оцю хату, помагав 
мій батько, і  Юра, мій брат, тоже там у них робив. 
Батьку заплатили за роботу, і він на ті гроші мені ку-
пив часики. [Це який рік?] Десь, може, шістдесятий, 
я в тєхнікум тоді ходила. [Толокою називали таке бу-
дівництво, коли допомагали?] Ні, не помню, шоб так 
казали. Толокой називали луг у балкі, де коров і коз 
па́сли. [С. М.] Хата по низу була ширша. Перед тим, як 
обкладать, знизу прийшлося по отвєсу підрубувать. 
І я коли потолки підняв, міняли й кришу (потолок вже 
почав просідать), привезли хорошої глини, соломи, 
і  наробили лампачу, сушили його. [Називали «лам-
пач»?] [С. О.] У нас тут казали «саман», «лампач» не 
казали. [С.  М.] А  в нас у Дніпропетровській області 
казали «лампач». Шоб вивести стіни на один уровєнь, 
рівно по горізонту, прийшлося піднімать від вулиці на 
дві лампачини, а з цієї сторони тільки на одну. Тому 
шо коли будували хату, стіни виводили на одну висо-
ту, а не по горізонту. Клали, напрімєр, на десять рядів 
саманних цеглин. А  хата стоїть трохи на схилі, тут 
плавний спуск іде в бік балки. Стеля. І потолок вий-
шов не горізонтально, хата ж довга. Так само при-
йшлося і підсипать у кімнатах глину, шоб вирівнять 
поли. Як заходить з сіней, раньше у первій кімнаті 
була ступєнька, ми її прибрали і підлогу теж повністю 
вирівняли і потолок зробили по уровню. [Що лежало 
на горищі?] Там, як полізеш, можна було багато чого 
познаходить! Стояли дві дерев’яні розписані скрині 
моєї бабушки Ганни, в них зберігали старі па́льта, оде-
жу. [А старовини якої не було? Може дукачі?] Не було. 
У ящичку в скрині діти найшли тіки дві коралові чер-
воні намистини. Самовари були на горіщі, один зали-
шився, а був ще більший, його у папи випросили піо-
нери, тоді все ходили збирали металолом. Оце зараз 
знову пошесть, залізяччя крадуть і здають, і в хати за-
лазять, де пуста хата стоїть. [Що ще було на горищі?] 
Доски були складені, старі підручники лежали на горі-
щі, стояло багато макітер, може десяток, глечики  – 
були ж гончарі раньше. [А  як залазили на горище?] 
Ляди було дві – одна у хаті в сінях, а друга в сараї, ла-
зили по драбині. Дах. [Яким був дах?] Криша була 
крита черепицею дореволюційного виробництва, її 
кругом тут повно. Дуже багато позалишалося, вона 
вся з клєймами, хто виробляв, де виробляв. Я крокви 
зробив нові, а черепицю поклав ту саму. [Чому стали 
міняти черепицю на шифер?] Черепиця дуже важка, 
з годами криша просідає. Німці робили на своїх вели-
ких постройках каркас під кришу із металу. Кірха в 
Снігуровкі – там черепицю познімали, а основа з швє-
лєра. [С. О.] На цій хаті, коли рейки на горіщі почали 
вигинатись од старості, криша може й сто год 
просто ́яла, щілини між черепицею знизу підмазували 
глиною, шоб вода не прокапувала, коли дощ. Плану-
вання. [Як розташовувалися кімнати?] Як зайдиш в 
сіни, то жили [в  кімнаті] по ліву сторону. Причілок 
виходив вікнами на вулицю. Заходиш у сіни  – троє 
дверей. Прямо низенькі двері – там маленька кладов-
ка. По усіх стінах були полички, стояли банки з варен-
ням, кєросінові лампи, штук три, як свєту нема, запа-
лювали. Біля входу велика макітра з водою, накрита. 
В ній вода ніколи не портилась, могла кілька місяців 
просто́ять – і була свіжа, не затхла. З сіней налєво две-
рі  – заходиш у кімнату. Ступенька була за дверима, 
в цій кімнаті плитка, «столова» її називали. З цієї кім-

нати двері в залу і в спальню. [Вікон скільки було?] Ві-
кна не дуже великі були, як зараз – це ми поставили 
величезні. У столовій було одне вікно, у  залі чотири 
вікна, два виходили у палісаднік, на вулицю, два у 
двір. В спальні одне вікно. [Кватирки були у вікнах?] 
Не було. Як треба провітрити у хаті, коли плитку роз-
топили, то відкривали двері надвір. А  так скло у ві-
кнах було добре зашпакльоване. Між рамами лежала 
вата, а  на ній йолочні ігрушки. [Віконниці зовні 
були?]. Колись були ставні, закривались упоперек на 
таку залізну шинку, і  дерев’яні фігурні налічники 
були. Потім їх познімали, як вікна міняли на нові в 
[19]60-х годах. [Що розміщувалося у правій половині 
хати?] Як заходиш – це була кухня з плиткою, там одне 
вікно. З неї заходиш у комнату – дверей не було, тіль-
ки одвірок. Комната невеличка, з грубою, теж одне ві-
кно. Там держали квартірантів. [Це в які роки?] Шиі-
сяті, сімдесяті трохи, бо дальше там жив брат мій Юра 
з cімйою, тоді одна дитина в них була, потім вони по-
їхали в Тольяті. [Чи був на кухні холодильник?] 
У  мами ніколи не було холодільника. То грошей не 
було, а потім діфіцит, не дoстанеш. Вона й не хотіла, 
шоб ми їй купляли холодільник. Готували на один раз 
поїсти. А як борщ зварять на два дні, то зімою в холод-
них сінях ставили, а літом у миску з холодною водою. 
Ну, а раньше ж колись був погріб. [Які були вхідні две-
рі?] Двері одкривались на дві половини, верхня й 
нижня. Літом верхня була одкрита, висіла занавєсоч-
ка од мух. Нижня половина закривалася на крючок, 
шоб який собака в хату не забіг. Двері були зроблені з 
товстих досок, завіси здорові – міцні такі були двері. 
На дверях у верхній половині був засов, і його можна 
було з вулиці одсувать таким крючком з проволоки 
через круглу дірку в дверях. Цей крючок ховали під 
скамєйку біля дверей. А як кудись ішли, у гості чи в 
го́род, то закривали ще й на ключ. Система опалення. 
Плитка й груба були і в лівій половині хати, і в правій. 
Поки осінню ще нема морозів, топили дровами, а зи-
мою  – угльом. Засипали вуголь у піч зверху через 
кольця, а  потім підкидали совочком у дверцята. За-
крив піддувало, шоб не тянуло в хату, відкрив заслон-
ку, вкинеш два совочки угля з відра. Розтоплювали 
рано утром. Вуголь і дрова лежали в сараї. Машину 
угля купляли в «гортопі» [на міському паливному 
складі], відрами заносили в сарай. Коли літом приво-
зили вуголь не дуже хароший, залишалось багато 
угольної пиляки, її замішували з глиною і сушили такі 
ліпеники. [Дрова теж купляли?] Ніколи не купляли. 
Батько, скіки помню, збирав дрова, де побачить яку 
спиляну деревину, гілку, тягне додому. Коріння – й те 
привозив тачкою і розбивав клинами. Коріння важко 
розбивать. Були в нього два молоти великих. Дро́ва 
складені були у дворі і накриті листами жесті, помню, 
прикриті були капотом от старого форда, ще з війни, 
мабуть, остався. Цюкали сокирою і гілочки, нічого не 
пропадало. Цей хмиз називали у нас «штрук». На при-
чілку стояла кабиця [літня піч]. Літом готували там, 
топили цим штруком. І  ще готували на електричній 
спіральній плиткі. Вобщє, електрику економили, лі-
том за місяць могли заплатить по квітанції й менше 
рубля. Варення мама варила на цеглинах за хатою у 
великій мискі. Ще раньше, як хата була довша, потім її 
одваляли, кабиця стояла у дворі, там хліб пекли. 
Інтер’єр. [Які меблі були в хаті?] У  залі  – кровать з 
сєткою, з  нікілірованими бильцями, стояла під гру-
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бою. На ній перина і горка подушо ́к. Уся мєбєль була 
красіва, дореволюційної ще роботи: камод, шкаф для 
одежі, круглий стіл (два бо ́ки у нього опускалися, 
а коли приходили гості, їх піднімали). Ми за цим сто-
лом уроки робили, як ходили в школу. Ще стояв 
угольнік, підзеркальник [маленькі столики], зеркало у 
різній рамі. Над камодом висіла велика вишивка в 
рамі під стіклом, я хрестиком вишивала, коли вчилась 
у тєхнікумі. [Що було вишито?] Дівчинка годує пта-
шенят. І  Пушкіна я вишила, тоже там, над дверима, 
висів портрет у рамі. В  [19]70-х  роках усі діти 
пороз’їзжалися, остались у цій хаті мої батько й мама. 
Ми у го ́роді жили. У залі спали онуки, як прийдуть, чи 
діти приїдуть у гості. [Штори на вікнах були?] На 
дерев’яних карнизах, тоже точоних, висіли гардіни. 
А на вікнах були шторки з білої матерії, на вірьовочкі. 
Дньом одсували їх. Це зала. У столовій, де плитка, там 
снідали. У кутку стояв трикутний великий старинний 
тоже буфєт з скляними дверцятами. Скло зсередини 
було забілене круговими розводами, з зубного порош-
ку робили. Ми як були малими, витягали з буфєта 
ящик – нижні дверки закривалися на ключ, шоб діти 
не лазили. А ми придумали висунуть ящик, намочим 
палець, просунем вниз руку, і крали сахарь. Тільки по-
розсипали сахарний пісок – малі, і бабушка побачила. 
Стояв столик, застелений клійонкою, на ньому їли, 
з дверцятами. Кромє цього столика простого, уся мє-
бєль була дореволюційної роботи – точона і з різьбою. 
Вони були гончарі і жили небідно. Мама казала ува-
житєльно так, шо Самковські були міщани, а [її бать-
ки] Гарбузи – селяни, хоч вони тоже жили тут у го ́роді, 
в самому центрі. [Яка була піч?] З грубою. Плитка була 
з двома духовками, в  одній мама пекла пироги на 
празники́, пряники, а друга духовка була холодна. Там 
раньше колись спав кіт. Його чомусь звали Марфою, 
хоч то кіт був. На плиткі, не на самій плиткі, а над тією 
холодною духовкою, стояв завжди глечик з водою. Це 
столова. У спальні були дві кроваті – батька й мами, 
а під вікном великий фанерний ящик для одежі. В усіх 
кімнатах лежали пости́лки  – такі неширокі і довгі, 
ткані. Вобще, в хаті було завжди чисто, мама прибира-
ла. Казала, в хаті «гармидер», як не прибрано. Оце не-
давно приїзжала у гості племінниця і  згадувала, шо 
вона малою тут раз була і шо їй запам’яталося: «Як у 
хаті було чисто!». [Ікони були?] Ікона висіла у вуглу в 
спальні, над маминою кроваттю. Ікона невеличка, 
Христос намальований, в  позолоченому окладі, за-
кривалася на маненький крючечок. Мама казала, шо 
бабушка Ганна з нею вінчалася. Юра (старший брат) 
ікону взяв у Тольяті, як приїзжав на похорон. Сказав, 
нічого не буде брать, тільки візьме ікону, і висіла над 
дверима входними велика фотографія його випуску з 
тєхнікуму, її взяв. А в столовій над столиком висіла ще 
велика ікона в рамкі «Молєніє о чаші». Але вона не пи-
сана, а надрукована [менонітська]. На вікнах – підві-
коння широкі, росли квіти. [Які квіти?] Великі старі 
алое, лілії мама вирощувала, красним цвіли зімою, 
і  був старезний рождєствєннік, на Рожество, на Но-
вий рік він завжди цвів. [Якою була тоді «сантехніка» 
в побуті? Де руки мили? Туалет був надворі?] В цій на-
шій столовій у кутку стояв умивальник. З дерева зро-
блений, пофарбований, на ньому висів рукомийник, 
а вода стікала у велику алюмінєву миску, потім її ви-
ливали надвір, під грушу. Туалет був у дворі, як іти на 
город, але зімой, шоб ноччю не виходить на мороз, 

у сінях стояв полив’яний горщик такий з відігнутим 
вінцем, його називали «герун» [можливо, слово похо-
дить від викривленого «уріной» – назви туалетних ре-
зервуарів у ХІХ ст.]. Рукомийник також літом вішали 
у дворі. Надворі туалєт старий викопали ще до войни, 
десь у сороковому році і користувалися ним десь до 
сімдесятого. [Тобто тридцять років?] Десь так. Потім 
поруч викопали новий, глибокий, який зараз є, а той 
засипали. [Де милися?] Зімою в ночвах. Літом батько 
мився за хатою, на причілку, вода за день нагрівалася 
у відрах. Він не казав «митися», а  казав «банитись», 
«побанить ноги». Літній душ уже потім зробив. У душ 
тоже ж треба було відрами воду нано́сить. А тут ось, 
перед дверима [у дворі між цеглою, якою вимощений 
двір], були вкладені два круглих жо ́рнова, так на них 
завжди мили ноги. [«Жорнова» з млина?] Батько ка-
зав, шо на них мололи фарбу для поливи, коли гончар-
ня ще була. [«Жорнова» великі були?] Сантиметрів 
шістдесят. [Користувалися старим гончарним посу-
дом?] В макітрі воду держали, в глечик воду набирали, 
кампот наливали. Мама казала на глечик «кринка». 
Миска полив’яна  – вона величенька, салат робили, 
і  папа їв з ней. Він любив їсти дерев’яною ложкою, 
а вилку брав тільки тоненьку, з трьома зубчиками. Ді-
рява миска була – друшляк – лапшу проціжували, по-
мідори протирали на тамат. [Який ще посуд був гон-
чарний? Пасочки були?] Пасочок якраз чомусь і не 
було ні одної, па́ски пекли у кру́жках. На горіщі стоя-
ли дві «тиковки» – в них раньше держали кєрасін. На 
горіщі було штук п’ять макітер великих. І цим макі-
трам, глечикам год восємдєсят, а може, й сто. До усьо-
го акуратно відносились, рєдко коли тарілка 
розіб’ється. В камоді блюда лежали великі, тоже ста ́рі, 
на празники́ їх доставали, як гості приходили. В буфє-
ті рюмочки, вазочки для варення, ще бабушки Ганни. 
[Де прали?] Мама білльо виварювала у виваркі, на 
плиткі, літом – на кабиці. А так стірала і полоскала у 
мискі, «ковбасила» – як вона казала. [Куди виносили 
сміття?] Батько виносив відром у кар’єр. Це тут у бал-
кі колись брали глину, був кар’єр. Але батьки прожи-
ли життя і сміття мало залишили, я зараз думаю. Як 
гілочка якась, трісочка  – у  пічі спалювали, у  банки́ 
з-під консервів батько складав болтіки, гаєчки, [вони] 
стояли у сараї. Може, раз на три місяці яке відро сміт-
тя винесуть у кар’єр.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [С.  О.] Участки тут 
були великі. Цей участок в нас був аж туди дальше, 
а потім в усіх городи одрі́зали і зробили ще одну вули-
цю – Космічеську. Кажуть, в усіх на вулиці були здо-
ровенні ділянки городів, сіяли дома і ячмінь, і пшени-
цю. А потім поодрізали, або ділились між родичами. 
В Самкових, папа розказував, була земля ще за горо-
дом, там сіяли, воли в них були, це ще до революції 
[1917 р.]. Бабушка на гарбі їздила волами по селах, гле-
чики продавала. Вони гончарі були, но і сіяли десь на 
полі за го́родом. Оце все один участок був, оце сусіди 
[показує через огорожу]  – то батьковій племінниці 
виділили четверту частину од цього нашого участка. 
Цієї хати раньше не було, там був погріб. Цю хату 
вони стали строїть прямо по межі. А потім попросили 
батька ще відступить на метр, шоб їм зробить отлив 
біля хати. І получилось, шо на плані участок ішов біля 
хати прямо, а дальше навскоси, під углом. Потом вони 
і той клинушок забрали, там раньше у нас малина рос-
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ла. Забрали, коли ставили оцей забор. Батько вже тоді 
був хворий, не хотів з ними лаятись. [Як була орієнто-
вана хата на садибі відносно дороги?] [С. М.] Почті усі 
старі хати стоять упоперек до вулиці. [Вікна робили, 
щоб дивились на вулицю?] Да, вікна на вулицю роби-
ли. [Двері з хати у двір виходять на північ, південь?] 
Двері виходять на захід. Сонце утром світить у вікно в 
спальні, а як сідає, світить у двір. Получається, шо тут 
тоже майже в усіх по вулиці виходять на захід. [Щоб 
увечері було світліше й тепліше?] Може, й так. Де старі 
хати, двері у двір виходять на цю сторону, як у нас. 
А  може, город же там, в  ту сторону іти, в  той бік і 
входні двері робили. Господарські будівлі. [С.  О.] 
Раньше у дворі був великий погріб, а  як одділили їм 
[родичам] кусок двору, половина цього погрібу зали-
шилась у нас, половина в них. Погріб був общій. І як 
построїли вони хату, їм не подобався горб у дворі, 
вход до погріба у них під вікнами, ходять у погріб. 
Стали просить, шоб погріб розібрать. Погріб був дуже 
великий, потолки сводчасті, і його розібрали, а цеглу 
поділили. Якраз цією цеглою вимощені оці от дорож-
ки у дворі. З-за погріба мабуть і почали сваритись. По-
гріб був дуже хороший, з кірпіча, потолки сводчасті, 
великий. Казали, у войну в ньому пів вулиці ховалося 
від бомбьожок. На погрібі, над входом, стояв лев гли-
няний. [Де зараз той лев?] Один дядько випросив його 
у батька. Так просив, і він оддав йому. Той обіцяв че-
ревики пошить, так і не приніс. Потім він нашого лева 
комусь чи оддав, чи продав, і лев стояв у них на воро-
тях, тут на вулиці Чкалова. Ще мама розказувала, 
в цьому погрібі хранили сімейний клад. Раньше ж оті-
єї хати Волошків не було, і всі жили в нашій хаті. Хата 
була ще довша, потім частину одваляли. Оце де ми за-
раз, тут жила батькова старша сестра Настя з своїм 
чоловіком. І моя бабушка Ганна з ними жила. Ну, і ба-
бушка Ганна каже моїй мамі, своїй невісткі: «Оце, до-
чка, бачу, ти мене будеш доглядать. Слухай, як зайдеш 
у погріб...», – і сказала, на якій ступєнькі треба витя-
нуть цеглину, і там був чайник такий залізний неве-
личкий, на цепочкі. Чайника зараз вже нема, а цепоч-
ка осталась. [Що ж було в тій схованці?] Колечко зо-
лоте, мама продала його потім Волошкам, були срібні 
монєти – рублі, полтінніки царські. Казали, шо рань-
ше були й золоті пятьорки, десятки, та в голод усе по-
односили в «торгсін» [торговий синдикат  – аналог 
ломбарду]. А після революції бабушку забрали в ЧК, 
і вона просиділа там кілька днів, держали її, требува-
ли, шоб золото поздавали. Але вона не призналася. Її 
там штовхнули в груди, і  вона потім довго хворіла. 
Вона маленька була. А  дід Василь високий на фото-
графіях. На старих фотографіях у бабушки Ганни се-
режки величенькі були! Отакий клад. Чайник той я 
помню, його нема, а цепочка і зараз ціла. [С. М.] Коли 
я хату перестраював, обмазку оббивали і найшли 
тоже нішу, де откос на вікні. Мабуть, теж шось ховали 
колись. Розміри ніши десь 25×25×30 [см], дощечками 
виложена. Нічого там не було. [Які ще будівлі знахо-
дились у дворі? Басейн, колодязь, погріб, туалет, а ще?] 
[С. О.] Нічого більше й не було. [Де ж була гончарна 
майстерня?] Хто зна. [С. М.] Я коли отут перед хатою 
садив виноград, найшов в землі дірку, пустоту, стали 
розширяться  – там яма, перекрита балками з само-
робного якогось такого бетону, сипеться трохи, між 
балками промєжутки. Мабуть, це була топка під гор-
ном, де глечики випалювали. [Щось знайшли?] Трохи 

було битих черепків, куски обпаленої глини і більше 
нічого. А ще на городі є участок, там погано все росло, 
а як глибше копнеш, якийсь шлак вилазить, і раньше 
багато черепків було. Може, там раньше гончарня 
була. [С.  О.] На городі копали картошку, мама зна-
йшла колись свистульку – птічку. [Сарай був у дворі?] 
Хата і сарай – це ж ось одна будівля. Двері вхідні в са-
рай окремі, тоже на дві половини одкривались – верх-
ня й нижня. [Що було в сараї?] Під стіною саман був 
зложений і накритий – це як такий стіл, дрова наруба-
ні на нього складали, і  лежали інструменти. Зверху 
полoчки з інструментами, баночки з різними гвіздка-
ми, гаєчками. Прямо, як зайдеш – двері в кімнатку без 
вікна, тоже кладовка, там держали варення, картошку 
у ящиках, буряк, моркву. А направо ще один закапе-
лок, дверцята невисокі – там лежав уголь. А раньше 
воно називалось «козляче» – мабуть, коз там держали 
колись. Були надворі ще два верстаки – столи залізні з 
великими тісками. Батько на них клепав щось, як тре-
ба. [Ковадло було?] Ні, клепав на рельсі. Поруч стояли 
ще дві чи три клєтки – колись держали пару кролів 
або кілька курей, циплят весной купляли. [Корова, 
свині були?] Свиню держали, різали на Новий год. [Де 
свиню держали?] Літом надворі. [Як називали ту спо-
руду для свиней?] Саж. Літом мама свиню мила. А зі-
мою в сараї держали, де «козляче», різали на Новий 
год. Колись, як свиню кололи, приглашали різника, 
папа пішов, шоб не дивиться й не чуть, і плакав, так її 
любили. Він ніколи не різав ні курей, ні голубят. Коро-
ва була, багато давала молока, телятко було. Вєтєрінар 
в неї тубєркульоз опрєділив, клєймо поставили і ко-
рову заставили здать на м’ясо, шось заплатили, неба-
гато. Корова була здорова, така гладка, ніякого тубєр-
кульозу в неї не було. Тоді були такі врємєна, треба 
було план виполнять по м’ясозаготовкам. Як корову з 
двору вели, в неї сльози з очей котилися. Мама каже: 
«Я плачу, і Голубка плачє». Голубка звали. Після того 
корову не заводили, мама казала, дуже тяжело про-
щаться. [Собака був у дворі?] Давно був собака, ма-
ленький чорний, дворняжка. Вибіг з двору, і його за-
стрелили. Тоді їздили стріляли собак. Ми, діти, нази-
вали їх «охотніки», вкинули в бричку і поїхали. Після 
того собаки не було. Кіт був, Марфа, він у сусідів ду-
шив кролів, його кілька раз пробували вбить, шо тіль-
ки не робили, і  топили, а  він живий приходив. Тоді 
папа відніс його на склади у «смішторг», він робив 
сторожом, кіт там крис ловив. [Дерева які найстаріші 
у дворі?] Оця от груша, «восковка». [Які дерева росли 
раніше?] Посеред городу була стара обрикосина. Було 
багато вишень. Робили варення і сушили, і  абрікос 
тоже лузали, сушили. Дві сливи «марабєль», дві яблу-
ні папа садив. Оціх горіхів не було вобщє, тоді мало в 
кого росли горіхи. А це гави [ворони] понаносили на 
город, десь уже блище до восьмідесятих стали у нас 
горіхи рости. Гави понаносили. [Які квіти вирощува-
ли?] Як я малою була, у бабушки Ганни в палісадніку 
була кругла клумба, і  від неї дорожки розходилися. 
Тоді ще біля хати росли кущі акації жовтої, ми з них 
пищики робили  – називалася «стрижка». А  у мами 
росли чорнобривці, майори ́, ромашки, настурція, но-
гітки. Квіти були прості, і сіяли кожен рік ті самі. Цар-
ська бородка, пєтуня, кураєць, настурція була, тюль-
пани. Ночна фіалка  – матіола  – вечором так пахла! 
Сірєні кущ був дуже давній. Роз не було, два кущі роз 
вже Вєра Яковлєвна дала. Гєоргіни тоже мамі хтось да-
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вав. Гладіолуси, ротики даже – такою, ну, городскою 
рєдкостю счіталися. А так кожен рік сіяла мама прості 
квіти. [Газонів з травою не було?] У  палісадніку на 
причілку під хатою трава була посіяна. А біля воріт за-
вжди ріс шпориш – такий газон. [Оце під грушею сто-
їть каток. Так його називали?] Да, каток. Кажуть, кінь-
ми тягали по двору, зерно оббивали. [С.  М.] Ще він 
називається «германка». Криниця. [А воду де брали?] 
Колодязь раньше був, це ще старий колодязь, зали-
шився у дворі Волошків, он там. Він якраз прямо про-
тів наших дверей, по стежкі можна було пройти до 
нього. Но води там було мало, може, метр, може, пів-
тора, і вода була солонувата, її не пили. В [19]70-х го-
дах з колодязя воду ще трохи брали, відро там стояло. 
І ми набирали, мама все дітям казала, шоб ручкою во-
рота не вдарило, вона крутиться, як відро вкинеш. 
Потім колодязь вони засипали, і зараз нема і сліду од 
нього. А  в нас біля хати отут стояв «басейн»  – туди 
стікала по римбам дождьова вода. Він і зараз єсть, 
тільки цоколь зняли і воду не набираєм. «Басейн» гли-
бокий, цементом поштукатурений, цоколь тоже був 
поштукатурений, а зверху прикритий такою рамою з 
жесті у дірочках. Воду з басейну тягали канатом, 
во ́рота не було. Раньше цю воду й пили. А так полива-
ли город – огірки, баклажани. [Вирощували дома ба-
клажани?] В нас не казали «помідори», а називали їх 
«баклажанами». А  на баклажани в нас казали «си-
ненькі». Їх не садили, купляли осінню, овощі раньше в 
магазіні стоїли недорого. Баклажани називали «си-
ненькі», їх дома ми не садили... А як відро одірвиться і 
втопиться, ловили його «тройчаткою» – таким якорь-
ком опускали на вірьовкі і дьоргали, поки не зачепиш 
відро. Колись, це ще у [19]60-х роках, хтось вилив нам 
у басейн відро солярки, і папа витя́гав усю воду з «ба-
сейна» і вимивав його. Огорожа. [С. О.] Заборів таких 
великих, як зараз люблять ставить, і не було ні в кого. 
З Гєрманії знакомі приїзжали, побачили в го́роді виві-
ску: «Виготовляєм єврозабори». Кажуть: «Так в Євро-
пі ж нема заборів!». [Сміються]. Який був забор рань-
ше – понад дорогою в нас росли ряд акацій, і на стовп-
чиках, може, якась проволочка. Канавка глибоченька 
викопана була від вулиці, там вода збиралася, коли 

дощ. Ото такий забор. А як акацію попиляли, тоді уже 
посадили там вишні. А на городі з однієї сторони по 
межі тоже ріс ряд глядичу. [Навіщо глядич на городі?] 
[С. М.] Садили, бо раньше на фруктові дерева брали 
налог. [С. О.] А з другої сторони по городу на стовпчи-
ках тоже було по три довгих ломаки прибито, або про-
волока протянута. Такі забори були. Де рев’я ний забор 
від вулиці батько зробив десь уже у [19]70-му році – 
з  планочок, з  фігурними випиляними вершечками. 
Ворота і калітка закривалися на крючок, ніяких зам-
ків не було, ніхто чужий не заходив у двір. Біля каліт-
ки вкопана була скамєйка. Вечором там сиділи, після 
горо́ду. Висиджуватися не було коли, літом роботи 
багато.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Система громадського водо-
постачання]. [С. М.] Колись раньше ходили за піттє-
вою водою до колонки аж на «Колєктівістів». Це стара 
назва заводу «мехете» [МХТ]  – «Металохозтоварів». 
Туди йти було далеченько, може, й кіло ́метр, відра но-
сили на коро́мислі. Потім тут у нас на вулиці колон-
ки поставили, там брали воду. [Яка була відстань між 
колонками?] Може, метрів п’ятдесят, до ста. Колонка 
була почті напроти нашого двору. [Звідти теж носи-
ли відра на коромислі?] В руках. А мама носила й на 
коромислі, два коромисла висіли у сінях. [Коли стали 
робити в дворах водопроводи?] Раньше треба ще було 
отримать дозвіл на це, а  давали його партійним або 
вєтєранам. Ми завели воду тільки десь у [19]98-му, 
папи й мами вже не було.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [С. О.] Через поріг не можна нічого подава-
ти. Як ножик з стола впаде, мужик в гості прийде. [Зі 
сволоком пов’язані якісь прикмети?] На сволоку в хаті 
було кільце, там у люлькі дітей колихали. Мій папа дав 
сволок маминім батькам, Гарбузам. І  коли приходив 
до них у гості, казав: «Тьоща, тут є мій сволок!». Ма-
буть, сволок щитався якоюсь найважливішою в хаті 
частиною. Як його сволок, то й тут є його доля, нібито 
вже має права якісь. Календарна та родинна обрядо-
вість. На Троїцю мама у сінях стелила траву, букети-
ки вішала.IM
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записано 18 липня 2016 р. у с. Воронів  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Бєня Франка Івановича, 1934 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували хати за пла-
ном: «хатчина (два вікна)  +  сіни  +  хата (два вікна, 
з  тилу  – мале віконечко)  +  комора». «Вікна робили 
малі, бо були великі податки на вікна». Стіни. Спору-
джували каркасно-вальковані хати. «Для дерев’єних 
робіт був майстер». Чотири «сохи» ставили на «плит-
ки» («плитки лежали зверху на землі»). «По сохах 
вздовж і півперек – платви». У сохах зверху «задовба-
ні чопи» («чіп»), в платвах на чопи «вибирали ямки». 
Між сохою і платвою встановлювали навскісний ри-
ґель («бантина»). Простір між стовпами заповнювали 
вертикальними колами («колики») з верби (у платві, 
коли заходили в «дєри»). Відтак «мастили по коликах 
болотом». Для мащення стін (стіна – «скіна») склика-
ли толоку. Це робили у червні-серпні. «Розкопували 
чорну землю на городі, кидали соломи і місили нога-
ми або кіньми. Одні ґральми брали болото, рубали і 
на носилках носили до стіни, а другі – мастили стіни. 
Потім сохло. Сокиров рівняли стіни». Відтак стіни ви-
правляли два рази. Перший раз: «місят глину, поло-
ву і щикатурили»; другий раз – «гладили»: сумішшю 
«глини, кінського гімняка (або меленої полови – як не 
було гімняка)». Потім білили вапном. Стовпи каркасу 
виготовляли з дуба. Був «дуб кукурузіний» і «дуб на-
соящий». В дуба є «серце», «білок» і «кора». Каркас на 
вікна: по боках – грубші «кімакє». Малі вікна назива-
ли «віконці». Причілок хати – «причолок». Призьба. 
«Присьба з болота, зверха мастили глинов. Присьбу 
підводили жовтов глинов. На зиму робили загату». 
Стеля. Стелю підтримували комбіновані сволоки: 
на поздовжньому сволоку три поперечні «сволочки». 
Посеред хати сволок підпирав «слуп, щоб не вигинав-
ся сволок». Сволок дубовий. Конструкція стелі: «коло-
ли патики («кілині»), кидали на стелю колики, зверха 
накидали болото». Стелю зверху і знизу «мастили». 
Горище: «під» над хатою, «стрих» – над стайнею. Був 
у хатах «оберліхт». Дах. Дах по-давньому  – «верх». 
Крокви  – «кізли». Дахи чотирисхилі, криті соломою. 
На стріху ішли сніпки-«головачки», в’язані в головку; 
«наріжники» йшли на роги (вони такі самі, як голо-
вачки, але в’язані не в головку). Сніпки (плоскі) ішли 
на весь дах (колосом в долину). В’язали сніпки «пере-

веслом». Корінь жита – «ґузир». На «гребінь» наклада-
ли «сухий пирій» і «ключиці». Інтер’єр. «Земля» (до-
лівка): «вбивали болото і мастили гімняком». «Землю 
в суботу мастили: попід стіни, коло печі – жовтва гли-
на, посередині – коров’ячий гімнєк (зелене)». За «піч-
чю» – «припічок», далі – «постіль» («постіль: 4 слупки, 
побічниці»). У хаті були: «стіл», «лава» («лава на слуп-
ках»), «ослін», «стільчик», «замисник», «жердка» (на 
одяг). «Їли – хто де, але переважно за столом». «Була 
діжка на трьох ногах, стояла в коморі». Хату освітлю-
вали. Колись були «скіпки» з коноплі (грубе стебло). 
Ними світили під комином. Грубі стебла коноплі коло-
ли на скіпки. Були каганці і були «лямпи». До стайні 
ішли з «ліхтарнями». Система опалення. Піч скла-
дали з цегли-сирівки (сирівку робили з болота і соло-
ми). Давніше піч викладали по «каблуках» з «глевків»; 
«фундамент» печі робили з каменя. «Дно» викладали 
з цегли. «Челюсть»  – залізна дуга. Над припічком  – 
комин, в стіну ішла кагла. В сінях був «комінок» пле-
тений з ліщини (виведений понад дах). У  півкурних 
хатах, замість комінка, у сінях був «кабак». «Кухні (ку-
хонні плити) почали класти в 1950–55 роках». «Перед 
святами піч мастили білим вапном, а по тому виріза-
ною картоплею макали в червону глину і робили квіт-
ки (або пальцями робили квітки)».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір – «подві-
рі» (обора – «там, де стайні; «подвірі» – «передхати»). 
Окремі стодоли були хіба в багатих («більше стодоли 
до стайні причіплені»). На худобу будували стайні 
(«вони з глевків, рідше – з привозного каменя»). Му-
рувати стайні з каменя почали лише в 1941–1942 ро-
ках. Кури сиділи на «бантах» в стайні. Були «кошниці» 
(під дахом також колись була кукурудза). Окремих 
комор («шпиклєр») у селі було лише дві (шпихлір бу-
дували на підвалинах: сохи, платви і оббито дошка-
ми). Були обороги. Картоплю зберігали в ямах (конус-
ний насип картоплі, «накривав соломою, далі – землє 
(приштихував землею)». Пивниці колись робили дуже 
рідко. Горизонтальний пліт плели з грабини, ліщини. 
«Пійло» – вода в стайні для худоби. Біля хати садили 
вербу, ясінь, тут була і «бзина» [бузина].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Не починали хату в понеділок, п’ятницю, неділю. Не 
можна починати в переступний рік». «Не будували на 
бзині, корчі: бзини не вольно брати (в будову). Бзину 
можна рубати до обіда (але в п’ятницю і в середу не 
можна). По обіді рубати вже не можна». «Під край-
ню від сходу соху під плитку клали монету. Зведення 
даху. На кізли клали «деревце» («квітка»)». Перший 
раз «квітку клали, як встановили платви»; другий 
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раз  – «як встановили кізли». «Квітка  – з  вишні. До неї 

причіпают стонжки, пару рублів і той майстер, що 
прибиває, гроші бере». Входини. «Переходини» (уро-
чистий вхід у новобудову) робили в суботу. Перші за-
ходили ґазди, вони несли хліб, сіль на рушнику («стів і 
образи вже були в хаті»). Кутя – «пшениця»: її «лиша-
ли на ніч на столі, бо приходять душі їсти». Як пере-
ходили в хату, теж на ніч страву лишали на столі для 
душ. На Святий вечір на столі клали три хліба («ко-
лачі») один на другого; на «переходини» у нову хату 
також так клали три колачі. На Святий вечір «діда» 
вішали в куті на стіну.

с. Глушків
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 13 липня 2016 р. у с. Глушків 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Марчука Миколи Петровича, 1930 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хати були «в заміт» (у переклад), були 
«в колики» (вальковані по вертикальних колах). Кар-
кас хат з дуба. «Слупи» встановлювали на камені  – 
«плиткє» («хата на плитках»). По слупах вкладали 
«платви» (першою ішла поздовжна платва). «Слупи 
до платв» кріпили навскісними риглями («бантина»). 
«Слупи ґарували» – в бокових площинах стовпів ви-
бирали поздовжні пази (пази – «ґари»). Зверху в слупі 
був виступ – «чіп»; у платві – «діра». Хата, будована 
в переклад («хата з болота»): чергували горизонталь-
ний «патик» – «болото» (глиносолома) і т. д. Були хати 
«в колики» (по вертикальному кіллі, городили довгою 
на всю довжину стебла соломою, «вимішаною в боло-
ті»). «Мастити хату» скликали «толоку». «Приходило 
з 50 людей; ввечер – музика». «Як зробили стіни, два 
рази стіни виправляли. Хату білили вапном. Щітка 
для білення з «проса» обо з трави «різохи» (осока)». 
В  «дверях»  – «дерев’єний замок» (був «ключ»); двері 
«на ківках» («на бігуні»). Колись були хати, у яких ду-
бові «слупи» знизу «ґудзуваті», закопували в землю на 
0,5 м. Зрубних (рублених) хат не було. Стеля. Колись 
була «стелі мащена, потім стелі з дошок». «На стелю 
давали обкручені вальками колики». Стелю підтриму-
вали комбіновані сволоки: на одному поздовжньому 
«сволоку» три поперечні. На сволоку ставили «кала-
чі». Було так, що сволок підпирав стовп. Дах. Дахи чо-
тирисхилі на кроквах («козли»); на крокви набивали 
«лати». Крили житніми сніпками колосом вниз. На 
«гребінь» давали «пирий». Закріплювали гребінь кіз-
линням («півні»). Інтер’єр. Долівка («землє») завжди 
була глинобитною. Зверху її змащували розчином 
глини і «кінського гімнєка» («землє мащена»). Попід 
стіни в хаті і навколо хати підводили «глеєм» («синов 
глинов»). «Стів» (з  глибокою скринею) стояв у тра-
диційному місці. Кришка столу – «віко». Були окремі 
скрині («куфер» – скрині). Хліб кис в «кориті». Кори-
то стояло в коморі. За піччю при тильній стіні стояла 
«постіль», на ній «наліжник». Була «лава» (в ній діра 
для куделі). «Намисник» розташовували на порого-
вій стіні («миски купували в горах: Пістинь, Яремча, 
Косів»). Попід «образи витинали з паперу мотилі» та 
інше. Світили «лямпою» або був «каґанец» («в ньому 
олій з конопель»). У сінях чи коморі стояли «діниці», 
«масниці», «жорна». Колиску заплітали солом’яним 
«перевеслом». Система опалення. Низ «печі» («фун-

дамент») викладали з каменя або цегли-сирівки. На 
«дно» (черінь) вкладали «рінєкє», які збирали у ріці. 
Колись печі («піч») були «глевтовані». Ставили кілька 
«каблук» і по них «глевтували» (викладали вальки). 
Устя печі – «челюсті». Піч випалювали: «піч випалена, 
як горнец». Запічок називали «припічок». Дим вихо-
див на «під» (через «каглу»). Понад дах виходив «ко-
мінок». Для розпалювання вогню вживали «кресило» 
з заліза і «кремінь» («губка» з верби; її вимочували в 
коров’ячій сечі).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір нази-
вали «обора». У  стодолах дах був високий, але він 
«йшов дуже до землі». Стіни робили з дощок або з 
«пруті городили пліт». Були кірати (кінні «молотар-
ки»). Худобу тримали в стайнях. Стайні, будували 
тая, як і хати: «Вони так, як і хати – мащені». На ку-
курудзу були кошниці. Були обороги: чотири «слупи» і 
рухомий дашок. Дашок фіксували кілки («шворінь»). 
Картопля  – в  хаті під піччю. На насіневу картоплю 
робили ями: конусоподібний насип картоплі (робили 
«душник» із соломи). Мурованих пивниць колись не 
було. Огорожа. Городили «плотом» з верби.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ В  селі було 
два млини (власники: Васерман і Єфрем Зейфер). Тут 
колись був Глушків хутір, потім зробилося село.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Не будували там, де росла бузина: «На 
бзину казали, шо там чорт». Закладини. Хату почина-
ли будувати у вівторок, четвер. «Хліб і сіль, гроші за-
виє в папір – і знизу в куті замастили – так починали 
мастити (валькувати) хату; то клали ґаздині і ґазда». 
Зведення даху. На «кізли хати клали букіт, тоді – мо-
горич». Входини. Урочисте вселення в хату  – «пере-
ходини». Як входили  – перед собою впускали кота. 
Священник посвячував (стіл, образи вже були в хаті). 
Ґазди вносили на рушнику хліб, сіль – ставили на стіл. 
Календарна та родинна обрядовість. На Святий ве-
чір робили «дідух» (його зачіпали в куті до стіни на 
кілок у місці покуті). Під скатерть на стіл і на землю 
накладали сіно. Другий Святий вечір: кропили свя-
ченою водою, корові давали цукру і там в стайні самі 
закушували. «На «Мелані» (Маланки) діти ходили по 
хатах і носили різні маленькі фігурки (туфельки і таке 
інше) і казали в хатах до ґаздів «дивитисі на бички» 
(за то господарі дітей обдаровували  – давали паля-
ничку, гроші)». Народні уявлення. «В стодолі до бан-
тин підвішували дві вирізані з дерева фігурки – і воно 
висіло». Казали: «Поклали оберіг».

с. Городниця
З польового щоденника Р. Радовича  

записано 13 липня 2016 р. у с. Городниця 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Колодзінського Богдана Олексійовича, 1942 р. н.

ЖИТЛО Планування. У селі побутували хати за планом: 
«хата + сіни / комора + хатина» («хатина менша, там 
сиділи все»). Стіни. В  селі будували каркасно-валь-
ковані хати. «Слупи» (стовпи) вкопували в землю. По 
«слупах» ішли «платви». Першими вкладали поздо-
вжні «платви»; між стовпом і платвою закріплювали 
навскісний ригель («бантина») Простір між стовпами 
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заповнювали довгим вертикальним кіллям («коли-
ки»); верхнім кінцем кілки закріплювали до плотви, 
нижній – опирався в землю. На «слупи» і «кілля» йшов 
дуб. «Між колами стіни обліплювали балабухами» 
(«так як взяв глиносоломи в руки»). «Глевки то саме, 
що балабухи». Хату валькували «толокою». Приходи-
ло 10–15 людей. Глиносолому «місили ногами або мі-
сив кінь». Сохли стіни після валькування у залежнос-
ті від погоди («може, і рік»). Потім стіни підрівнювали 
і «мастили» два рази. Перший раз мастили: січку, пше-
ничну полову вимішували з глиною; другий раз – ви-
мішували з глиною ячмінну полову («бо вона дрібонь-
ка»). Білили «алебайстром» або вапном. Алебайстер 
палили, товкли на муку і розводили в воді. Горищне 
підвищення над платвами називали «оберліхт». Хати 
також у селі будували і з вапнякового каменя. Хату 
будував «майстер» (споруджував каркас), вікна, меблі 
виготовляв «столяр». Елементи «дверей»: «клямка», 
«засув», «ключ». Стеля. Стелю підтримували комбі-
новані сволоки: на одному поздовжньому «сволоку» 
три поперечні «стелянки». «Сволок» виготовляли з 
дуба; з граба сволок не робили, «бо його бере черво-
точина». Конструктивні варіанти стелі: 1) на «стелян-
ки» клали «пліт» (в більшості) і «мастили» глиною з 
соломою; 2)  на стелю вкладали «стріхульці» (кілки), 
попередньо обкручені глиновальками («навколо ко-
лів на землі закручували вальки і подавали на верх»). 
Було так, що сволок посередині підпирав «слуп». Дах. 
Дахи були чотирисхилі на «кроквах». Пари кроков 
з’єднувала «бантина». На крокви набивали «лати». 
Крили житньою соломою. З житньої соломи робили 
«сніпки» і ними «пошивали» дах. Робили сніпки  – 
«головачі» (покриття «сходами»). «Гребінь» даху ви-
кладали з мервленої соломи і прикладали кізлика-
ми  – «півніми» («півні»). Горище називали «стрих». 
Інтер’єр. В хаті була глинобитна долівка («земля»). «Її 
вбивали «довбнею». Землю скроплювали водою, аби 
лекше влягало сі. Зверху мастили глиною з «яшною» 
(ячмінною) половою і додавали «кінський гімнєк». 
Були хати, де був «стів з глибоков скринев» (стільни-
ця – «віко», підстолиння – «скриня»). В хаті був «ку-
фер» з опуклим віком. При тильній стіні – «постіль» 
(ліжко на високих ніжках). Для освітлення хати ко-
лись були «каганці» («гніт, жир, олія – тим світили»). 
Потім була «лямпа». В  хаті був «стіл», «намисник», 
«бамбетень» , «лава» (лава: «колики в землю забиті і 
дошка гибльована»). Хліб квасили тільки в «коритах». 
Поняття «діжа» не знають. Система опалення. Ниж-
ню частину «печі» (опіччя) робили з каменя. Черінь 
(«дно») робили: вбивали глину (до глини додавали 
камінців («гравію»), які збирали на Дністрі). У  нові-
ших печах «дно» робили з кам’яної плити (з «сивого 
каменю, бо червоний тріскається»). Сама «піч» була 
глиняною («з глини місили глевки»; з них викладали 
піч). Склепіння печі – «склеплінє». Склепіння спору-
джували наступним способом: встановлювали кілька 
«каблук», на них накладали «глевки» (з «глевків» ви-
кладали увесь куб печі). «Як виклали глевки, піч від-
разу випалювали легким вогнем: перше палили соло-
мою, а потім дрібним ріщам». З боку печі (за піччю) – 
«припічок». Над припічком споруджували «комин». 
Дим ішов у сінешну стіну через стіновий димоволок 
(«каглу»). «Коминів, виседених понад дах не було».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були стодоли 
для немолоченого збіжжя. В стодолі молотили. Там де 
молотили – тік. Був кират. Стайні на худобу будува-
ли у тій техніці, що й хати. Кучі для свиней робили з 
каменю. Були кошниці на кукурудзу. Гноярня – «гноєн-
ка». Огорожа. Огорожі – «мури». З ліски «паркан» ро-
били хіба що на «оборі». На «мурі» сушили «ляпаки» 
(коров’ячий послід) і тим палили.

с. Незвисько
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 10 липня 2014 р. у с. Незвисько 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. У  селі зафіксовано хату кінця 
ХІХ  ст. У  плані дводільна  – «сіни+хата». Стіни. Бу-
дівля валькована по вертикальних колах («з чорного 
болота»). У  житловому приміщенні два вікна на го-
ловному фасаді, дверей у тильному фасаді сіней нема. 
Стеля. Стеля у житловому приміщенні з дощок, її 
підтримує три поперечні сволоки, укладені на один 
поздовжній.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 10 липня 2014 р. у с. Незвисько 

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Гнатишина Василя Михайловича, 1940 р. н.

ЖИТЛО Планування. Здебільшого в селі були поши-
рені хати за планом: «хата  +  сіни  /  комора  +  хата». 
У  житлових приміщеннях на головному фасаді вла-
штовували по два вікна. Стіни. Старі хати будува-
ли каркасно-валькованої конструкції. По кутах на 
«великі каміні» встановлювали «сохи» (дубові). Між 
«сохами» і «платвами» давали навскісні риґлі («бан-
тини»). У платви і підвалини запускали колики («кіл-
лі») з дуба (на всю висоту стіни). Простір поміж ко-
лами закладали вальками. Починали валькувати хату 
тоді, «як можна ногами залізти в болото – і не зимно» 
(тобто влітку). Робили вальки «толокою» (скликали 
людей): «намочували болото, кидали довгу на ціле 
стебло солому і вимішували; так вимішували, що 
болото не трималось рук (відставало від рук)». «Як 
хату повалькували, то стіна сохла десь місяць». Потім 
стіну «виправлєли» два рази. Перший раз: «виправ-
лєли» глиною з «половов» (або «кінським гірняком»); 
другий раз: глиною з дрібнішою половою. Стіни біли-
ли два рази: спершу вапняним розчином з висіяним 
піском («піскували»), а потім тільки розчином вапна. 
Призьба. Навколо хати «приспи». Їх мастили «чер-
вонов глинков». Стеля. Стелю підтримував «сволок 
і поперечні бальки» («стелини»). Стелю валькували 
«по кіллі». У  старих хатах сволок підпирав «слуп». 
Було так, що на слупі була поличка і там стояв «кага-
нец». Дах. Хати крили соломою (були сніпки: «голо-
вчіки» і «провертні»). Система опалення. «Піч» му-
рували з цегли, опічок – з каменя. Опічок називали 
«штандари». Під піччю збоку була «яма» на «манди-
бурку». «Штандари» перекривали плитою з червоно-
го каменя (в новіших печах над тим мурували «кух-
ню»). Над плитою зверху набивали глину  – робили 
«дно». У куті печі «коцьолок» – ніша, у якій гріли воду 
(від печі). Кухонна плита  – «кухня». Топочна каме-
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ра – «склепіння». Перед піччю (над челюстями) – «ко-
мин». Інтер’єр. У  хатах глинобитна долівка  – «зем-
ля»: «Вкидали глину і вбивали, змащували нажовто 
(з гімняком), навколо підводили червоною глинкою». 
Освітлювали хати: був «каганец» на нафту і «лямпи 
нафтові».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «Здоймали хату». На «кізли» зачіпали «деревце» 
(з сосни або вишні: «там квіти і гроші для майстра»).

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 18 липня 2016 р. у с. Незвисько 

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Продан Марії Семенівни, 1929 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. В хаті був «стіл» (в столі нижня час-
тина – «підніжжі»). «Двері» в хатах на «завісах заліз-
них». Для освітлення вживали «каганец», «лямпу». 
Була в хаті «діжа». В  хаті була «піч»; був «припічок» 
(коло припічка «кухня», коло кухні «опецок»). Устя 
печі – «челюсті». Черінь («дно») викладали з цегли. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були стодо-
ли, кошниці, обороги.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. На Йордан робили хрес-
тики на дверях, «аби біда не йшла до хати». На гробі 
садили дерева: «яблінка, сливка, грушка, вишня». «Са-
дили за рік (по похороні). Небіжчика ложили на віко 
від труни, ногами до дверей, головою до столу».

с. Острівець
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 15 липня 2016 р. у с. Острівець 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Сенюка Івана Дмитровича, 1932 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували хати за пла-
ном: «хата  +  сіни  +  хатчина  +  комора». У  двох жит-
лових приміщеннях були печі. Стіни. Хати будували 
«в  заміт» (в  переклад). «Слупи» ставили на камінь. 
По стовпах першими ішли поздовжні «платви». Між 
«слупом і платвою» навскіс були «бантини». Над плат-
вами могли робити «оберліхт». «Слупи з дуба або ака-
ції, замітник з іншого дерева». В слупах вибирали пази 
і перекладали: глиносолома – дерево і т. д. Стіни ліску-
вали і ліпили. Були вальковані хати: по вертикальних 
колах («кілля»), «плели вальки». Призьба. «Присьба» 
з глини, мастили її глиною. Стеля. Стелю підтриму-
вали комбіновані сволоки: на одному поздовжньому 
«сволоку» три поперечні «сволочки». Стеля з дощок. 
Дах. Дахи чотирисхилі на кроквах («кізли»); їх попар-
но з’єднувала «бантина». Покривали хати житньою 
соломою, по кутах робили «сходи». На «гребінь» даху 
вкладали сніпки або мерву. Інтер’єр. В хаті глинобит-
на долівка («земля»); «в суботу тряпками змащували 
(глина з водою, додавали кінський гімняк)». Елементи 
інтер’єру: «намисник», «образи», довгий «стіл», «лава», 
«постіль» («постіль» стаціонарна, її робили з дошок; 
«ліжко» – це нове, його пересували). «Піч, далі – при-
пічок, далі  – ліжко». Хліб кис в «кориті». Діжки не 
було. Віконна рамка  – «рамці». Система опалення. 

«Піч» мурували з цегли (давніше саму піч робили з 
каменя). Каменем «склепили». Черінь  – «дно», устя 
печі – «челюсті», збоку печі (за піччю) – «припічок», 
над пічним отвором  – «комин». В  сіни дим виходив 
через «каглу». Над сіньми – «комінок», виплетений з 
лози. «На печах трошки малювали».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стодоли 
були окремі, були у блоці зі стайнею. Стодоли робили 
великі, дах високий, стіни низькі (з дощок або плоту). 
Стайні будували так, як хати. Карник на свині стояв 
окремо. На кукурудзу були кошниці. Оборогів було 
мало. Картоплю зберігали в ямах. Огорожа. Городили 
лежачі «плоти».У двір вели «ворота».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Як встановили «кізли», зачіпали «деревце» – вер-
шок з ялини або просто квіти («майстер клав дерев-
це»). За деревце господарі ставили могорич. Входини. 
«Входини в хату»: заходили з хлібом на рушнику.

с. Раковець
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 16 липня 2016 р. у с. Раковець 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Левчук Параски Михайлівни, 1936 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували хати за пла-
ном: «хата (два вікна)  +  сіни  /  хатчина»  (одне ві-
кно) + хата + комора». Стіни. Хати будували каркас-
но-валькованої конструкції. Кутові стовпи («сохи») 
стовили на «плитки» з каменя (40–50  ×  40–50  см) 
(колись в сохах була природна розвилка, у яку вкла-
дали «платви»). «На сохи ішов дуб, хто не мав, то 
давав граб». «З землі і соломи робили «скрутаки» на 
стіни хати». Як «мастили» хату – скликали «толоку» – 
«кликали пів села» (запрошували робити «глевки» 
50–70 людей). Увечері після роботи – музики, співи, 
танці. Толока могла відбуватися в усі дні, крім неділі і 
свят. Хати в селі розмальовували. Стіни зовні білили 
білим вапном, а навколо вікон обводили «жовтов чи 
червонов глинов». Стеля. Стелю підтримував один 
поздовжній «сволок» «Стеля»: «клали патики (круглі 
і колені) і зверха наливали глину». Дах. Дах – «верх». 
«Дах – то тепер кажут по-рускі; а по українські – верх». 
По «кроквах» («кажуть “крокви”, “кізли” не кажуть») 
«латили латім» («латина»). Крили «сніпками». На 
«гребінь» клали в’язки соломи – уздовж гребеня (мо-
гли бути зверху кізлики а могло їх не бути). Інтер’єр. 
Долівка («земля»): вбивали глину; «мастили землю»: 
розчин піску, полови і глини. Глина «червона» і «жов-
та» («всю землю мастили або червонов глинов або 
жовтов»). За піччю  – «постіль» («лужко») з дощок. 
Тут мисників не було – горшки складали на лавці. Був 
стіл («стів»), «лавкє», «куфер». У діжках квасили ка-
пусту, хліб кис у коритах. Система опалення. «Піч» 
викладали «з  червоного камені». «Камінь клали на 
глині». «Дно» (черінь)  – із  «плит червоного камені» 
(було і з сірого); шви промащували глиною. Опічок 
викладали з каменя. За піччю – «парипічок» з дощок. 
«Піч мала челюст», її «зліплювали з плиточок». «Ко-
мин» над челюстями «складали з каміні». Понад дах 
виходив «комінок». Дим йшов на «під». «Коминок 
вище верха» [даху].
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір  – «по-
двірі», обора («обора – то є простір між будівлями»). 
«Стодоли будували разом зі стайнею. Стайні робили 
з каміні і вмащували звідти і звідти». На кукурудзу 
були кошниці. Бульбу зберігали в пивниці (колись  – 
в  ямі). Споруду муровану з каменя на картоплю на-
зивають і «яма», і  «пивниці». Були обороги: «штири 
патики і вершок». Огорожа. Огорожі: були «мури», 
були «плоти».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Де бзина, хат не будували, бо там дідко 
сидит; диявол у бзині воює. До обіда бзину можна 
рубати, а  [як рубати] після обіда  – вже може спара-
лізувати» (іншу деревину можна рубати будь-коли). 
«Де яблуня родюча, то палити її [було] гріхом». Закла-
дини. Як починали хату, то під «плитку» на «першу 
соху» клали гроші (клав ґазда). Майстер гроші папе-
рові забирав, а  копійки лишав «щоб все гроші були 
на тім подвіру». Входини. «Переходини» (вселення у 
новобудову): «на гостині сьпівают, аби весело жило сі 
в тій хаті»; «молилисі, щоб Господь Бог допоміг якнай-
краще, якнайвеселіше прожити в тій хаті»; «в добрий 
час зачити, щоб краще скінчити». «Як було ягнятко, то 
ґазда чи ґаздині вносили в хату ягнятко; помолилися 
і ягнятко виносят. І сідают за столом». Як входили, то 
в хаті вже були образи і стіл, на столі вже лежали три 
«колачі» (хлібини). Календарна та родинна обрядо-
вість. «На Введеніє старалисі не йти по хатах, а тіль-
ки міг йти щасливий мужчина». «Дідух» (на Святий 
вечір) робили з 10 колосків, «його клали коло стола в 
кутик. Дідух стояв три тижні, потім колоски давали 
курям, а солому кинув до стодоли». На стайні на Свя-
тий вечір і на Йордан ґазди робили «на двері хрест» з 
тіста, «аби всьо велосі».

с. Рогиня
З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 15 липня 2016 р. у с. Рогиня 

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Дронюка Івана Дмитровича, 1938 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хати будували «в  заміт» (в  переклад) 
або каркасно-вальковані (вальки по вертикальних 
колах). Хати «в заміт» (в переклад): «слупи» (стовпи) 
ставили на камені; по «слупах» ішли «платви» (перше 
поздовжня «платва»), стовпи і платви з’єднував на-
вскісний риґель («бантина»); відтак вкладали дере-
вини («ополи») і їх перекладали глиносоломою; потім 
стіни «ліскували». При каркасно-валькованій техніці 
теж зводили каркас, між стовпами – вертикальні «ко-
лики», відтак, «мастили» сумішшю глини з соломою. 
Відтак «гладили» («глина з половов»). Білили (вапно 
з піском) – «піскували». Стеля. Стелю робили з «до-
шок». Сволоки комбіновані: на поздовжньому «своло-
ку» – поперечні. «На сволок складали хліб». Дах. Дах 
чотирисхилий на кроквах («кізли»), до них набивали 
«лати». Крили житніми «сніпками», «гребінь» даху 
вибивали з пирію, соломи і закріплювали кізлинням 
(«кізли»). Система опалення. «Піч» робили з сирої 
цегли. На черінь («дно») вкладали кам’яну плиту. Ко-
мин в сінях плели з «пруті». Запічок називали «при-
пічок». За піччю стояла «постіль» («ліжко»  – нове). 
В хаті з меблів були: лавки, стіл, «замисник».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. «Стодоли 
були дерев’єні». Для худоби були стайні. На свині і 
кури був карник. На кукурудзу з лози плели кошниці. 
Картоплю зберігали в ямі.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Де росла бузина, хати не будували. «Стра-
шили бахурів, аби не йшли до бузини, бо в бзині хтос 
сидит». Календарна та родинна обрядовість. «На 
Введені зрані в хату вводили коня».

с. Стрільче
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 16 липня 2016 р. у с. Стрільче 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Капріяна Дмитра Миколайовича, 1924 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хати були каркасної конструкції. «Сохи 
(стовпи) клали на плиткє» («під кожду соху «черво-
ний камінь», бо він стійкий»). Зверху по стовпах вкла-
дали «платви». Розбивка хати: шнуром «вінклювали», 
щоб не було «косяком» (діагоналі). Хати будували: 
багатші з «дилині в заміт» (в переклад): шар болота – 
«дилині» і т. д.; бідніші: вертикальні «колики на плит-
ки ставили»; в платві вертіли отвори на колики, стіни 
«глевтували» короткими «глевками» (ними обмотува-
ли колики). Як хату «глевтували», робили «толоку». 
Скликали «толоку глевтувати хату, кликали 15–20 лю-
дей». На «оборі» розкопували яму («болото»), туди 
кидали полову і довгу солому. Місили ногами. Клали 
на носилки вимішану з болотом солому, носили до 
стін і «мастили» стіну. Сохло 1–3 місяці (залежно від 
погоди). Потім стіни виправляли («мастили хату»): 
перший раз (розчин глини і пшеничної полови); дру-
гий раз («кінський гімнєк, полова і глина»). Білили 
вапном (в  с.  Дернівци була «вапнєрка»). Призьба  – 
«приспа». «Вікна» колись робили малі. Стеля. Стелю 
підтримували комбіновані сволоки: на одному поздо-
вжньому сволоку три поперечні «стелянкє». На сво-
локу був вирізаний хрест. У кожній старій хаті колись 
був стовп, що підпирав сволок. Його теж називали 
«сволок». На стелю накладали «патики («дилини») і 
зверха накидали болото»: «Дилинє кидали на стелєн-
кє». «Стелю накидали; вже як був «верх» (дах) – масти-
ли». «Стрих – над стайнев, під – над хатов». Дах. Дах 
(«верх») чотирисхилий. «Кізли» зв’язувала «бантина». 
Крили соломою. «Сніпки» робили з «житнього око-
лота». Верх даху – «гребінь», стріха даху – «остріха». 
«Гребінь» робили: клали вздовж сніпки і притискали 
козлами. Пошивав дах  – «пошивальник». Інтер’єр. 
У хаті були меблі: «постіль» (ліжко), стіл, скрині, «за-
мисник», лави. «Був стіл, або скрині замість стола». 
«На Великдень, Святий вечір їли за столом, а в будні – 
будь-де. В літі на дворі стелили на камени вереню і там 
їли». «В  лаві  – дири на куделю». На «постіль» клали 
«верені». У хаті був «ослін» (довгий 3–4 м), був «малий 
ослінчик». «Колиску» плели з лози. Посеред хати сто-
яв [ткацький] «верстат». Світили в хаті: колись були 
«каганці на гніт і жир», були «лямпи». Колись світили 
«скіпками». Система опалення. Дві стінки хати – там, 
де «піч» (при печі) мурували з каменя. Для печі в землі 
викопували рівчака і викладали «фундамент» з каме-
ня. Висота опічка  – 1  метр. «Дно печі мастили гли-
нов». Склепіння влаштовували так: «ставили каблуки 
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і зверха мастили глиною». «Челюсти (устя) мастили» 
(«челюсти» – дерев’яна каблука, з усіх боків обліплена 
глиною). Зверху піч здебільшого накривали плитою з 
«сивого» каменя. Запічок називали «припічок». Над 
челюстями споруджували комин-димозбірник («ко-
мин»); його виплітали з верби і з двох боків мастили 
глиною з половою. У  сіни виходила «кагла». Понад 
дах виходив «комінок», плетений з верби. Його з двох 
боків мастили глиною з піском. Кухонну плиту («кух-
ню») складали з брусків «сивого» каменя.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. «У  добрих 
ґаздів були стодоли». В  стодолах глинобитна «зем-
ля» (верхній шар – глина, полова, пісок). На подвір’ю 
стояли «стоги». Були плетені кошниці, були курники 
круглі в плані, плетені з верби. Долину, пасовисько на-
зивають «млака». Огорожа. Були «паркани» з верби, 
«плоти» з лози.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Хат не будували, де цвинтар; де бзина – 
не можна, бо люди калічіли на руки на ноги. Бзину не 
можна зрубати. Були окремі дні, коли її можна рубати, 
корчувати (і то тільки до обіду). Не можна будувати 
на скапі старої хати». Закладини. Починали будувати 
хату у вівторок, четвер, суботу. Перед тим як почина-
ти, кликали священника. Під «соху» (під плитку) кла-
ли копійки (під одну чи під усі сохи). Зведення даху. 
«На кізли зачіпав майстер квітку». Входини. «Пере-
ходини» (урочистий вхід у новобудову): «Священник 
освячує; бажано, щоб першою в хату зайшли довго-
жителі чи ті, що довго добре жиют в парі». Календар-
на та родинна обрядовість. «На Веденіє треба, щоб 
ніхто до хати не ходив» [В с. Городниця вважали, що 
треба кликати мужчину, аби перший зайшов до хати]. 
«Дід», із жита зв’язаний, висів у куточку на стіні (на 
Святий вечір).

с. Тишківці
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 7 липня 2013 р. у с. Тишківці 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Гафтуняка Михайла, 1944 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі були хати за планом: 
«хата  +  сіни  +  хата», «хата  +  сіни  +  хата  +  комора», 
«хата + сіни + хата + комора + стайня» (останню на-
зивали: «хата під одним накритьом»). Стіни. Хати бу-
дували каркасно-валькованої конструкції. «Клали на 
вуглах камені» рівно з землею, на них ставили «сохи» 
(дві «сохи» на одну кімнату). На сохах – «платви»; пер-
ше йшли «платви» поздовжні. У  платвах діри, у  них 
забивали кіллі (на відстані 40 см). Потім мастили бо-
лотом. Копали на подвіру яму 3×3 м. Ту землю кидали 
в яму, кидали полову і солому коротку (січена солома-
мерва). Місили ногами  – це «толока». Потім подают 
цю суміш – і між кіллі (закидають). На толоці співа-
ли. Як скінчили – гостина. На стіну казали: «Скіна». 
Стеля. Стелю підтримували комбіновані сволоки: на 
одному поздовжньому «сволоку» кілька поперечних. 
Дахи. Дахи чотирисхилі, криті соломою. «Верх» – по-
криття даху, крокви  – «кізли». Сніпки для покриття 
робили з жита. Хати крили «карбами» (сходами). Пе-
ревесло, яким зв’язували сніпок, – «скрутень». Ниж-
ній край солом’яного даху – «стріха». Інтер’єр. У хаті 

була «постіль». Постіль має дві «побічниці», настил із 
дощок, на них настелена солома. Система опалення. 
Димозбірник над припічком називали «комин». Ніша 
(ніші) в комині при пороговій стіні на сірники, сіль 
тощо – «надкут». Запічок (часом великий дерев’яний 
із сходинками), його називають «припічок». Черінь 
печі – «дно». У підпіччі була ніша з полицею («під лав-
ков» – нижня частина печі під полицею). «Дід» – ле-
жак на горищі («поді»), через який виходив дим (у ко-
мінок). Верх печі (верхня черінь)  – «на печи». Хліб 
пекли на капустяних листках.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Як звели каркас, на «кізли» зачіпали «вінок». «Як 
мастили стіни, був другий вінок». «Вінок» («квітка – 
кінец роботі». «Вінок робили з гілки вишні. Робила 
ґаздині, наймолодший майстер зачіпав».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 7 липня 2013 р. у с. Тишківці 

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ ст. Власник – Ро-
манців М. Планування споруди здійснюється за схе-
мою: «хата + сіни + хата + комора». Інтер’єр. У кож-
ному житловому приміщенні у традиційному куті 
розташована піч. Як в одній, так і в другій житловій 
камері по два вікна на головному фасаді. У сінях стеля 
відсутня, у тильній стіні дверей нема. Вхід у «комору» 
здійснюється з головного фасаду.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 7 липня 2013 р. у с. Тишківці 

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку 1930-х  років. Пла-
нування споруди здійснюється за схемою: «комо-
ра  +  хата  +  сіни  /  комора  +  хатчина». У  більшому 
житловому приміщенні у головному фасаді два вікна. 
Стеля. Стелю підтримує комбінація з одного поздо-
вжнього і трьох поперечних сволоків. Система опа-
лення. Заміряно склепіння печі: ширина – 48 см, висо-
та – 31 см, довжина – 104 см.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 7 липня 2013 р. у с. Тишківці 

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1877  року (покинута). 
Планування споруди здійснювали за схемою: «ко-
мора + хата + сіни / комора + хата + прибік». Вхід у 
комору та прибік з головного фасаду. У кожному жит-
ловому приміщенні у головному фасаді по два вікна. 
Стіни. Хата каркасно-валькованої конструкції (валь-
ки заплетені по вертикальних колах). Стеля. Сте-
лю підтримують комбінації з одного поздовжнього і 
трьох поперечних сволоків. Дах. Дах чотирисхилий 
(з причілками у верхній частині), колись був критий 
соломою. Інтер’єр. У двох житлових приміщеннях у 
традиційному місці – вариста піч. Долівка в усіх при-
міщеннях глинобитна. У хаті збереглися давні елемен-
ти інтер’єру: постіль, скриня, ослони тощо.
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смт Чернелиця
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 19 липня 2016 р. у смт Чернелиця 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Кловатої Марії Миколаївни, 1926 р. н.

ЖИТЛО Планування. У селі побутували хати за планом: 
«хата + сіні / ґабінат (комора на муку) + хата». У жит-
лових приміщеннях влаштовували по два вікна на го-
ловному фасаді. Стіни. «Клали хати з каміні, а були і 
з глевків». Хата з «глевків»: «слупи» («сохи» або «слу-
пи») стовили на «плитки», по слупах ішли платви; 
мішали болото з водов і соломов. У стіні вертикальні 
«ківки» оббивали глевками; глевки починали класти 
від першого кута». Робили «толоку» – «мастили хату». 
Були нові хати»: «Між дошками закидали глину – бита 
хата». «У  вікнах  – шиби». Стеля. Стелі вкладали на 
комбіновані сволоки: на одному поздовжньому сво-
локу три поперечні «нерви». Сволок підпирав «слуп» 
(«аби не вгинав сі сволок»); «слуп погибльований на 
кутики» (він пофарбований). Горище: «стрих» на 
стайні, «під» на хаті. Дах. Дах по-давньому – «верх», 
«кізли»  – крокви. Крили житніми «сніпками». Сніп-
ки – «вусачки» йшли на стріху, «плесканки» – на весь 
дах. «Гребінь» вкладали мервленою соломою, її при-
тискали – «півзинім». Інтер’єр. «В хаті – земля вбита, 
мастили глинов з кінським гімняком, її розмальову-
вали» (земля  – жовта, по ній поперечні і поздовжні 
смуги («ґрати»), наведені «гімняком» (зелене), «всере-
дині квадратів щітков дзябали квіти гімняком». У хаті 
були «лужко», «лава» (пізніше  – «лави з поручім»), 
були «бамбетлі з віком», «стів довгий з скринев», «ку-
фер» (з  опуклим віком), «стілец», «стільчик». Дітям 
стелили на дворі чи на землі (або на печи) «верень-
ку», і вони там їли. За столом всі їли на Святий вечір, 
Різдво, Трійцю. Для освітлення вживали «лямпу» і 
«каганец». «Діжа» стояла в «ґабінаті» («діжка – цебрик 
на трьох ніжках»). Система опалення. «Піч» спору-
джували з сирої цегли (з  «чорного болота»); черінь 
(«дно») – з паленої цегли. «Склепіні давно було з ка-
міні (по опалубці: каблуки, дошки), зсередини його 
вимащували глиною». Перед піччю – «припічок», над 
ним  – «комин» (комин підпирали два «слупочки»). 
Під «печев»  – «штандари» з каменя («там тримали 
бараболю»). За піччю – дерев’яний «припічок», «щоб 
лізти на піч». У напівкурній хаті в сінях був «кабак» 
(плетений з лози), у новіших – «були комінки понад 
дах». «Кагла» ішла в сіни (в новіших хатах дим вихо-
див на «під»). «Грань з печі». На печі і на комині «дзя-
бали щіткою з шерсті пальчики», «коло кухні синькою 
дзябали квіти».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір – «обо-
ра» (власна садиба  – «своє обійстє»). Були стодоли, 
стайні, кошниці. Стодола мурована з каменя. Свині 
утримували в мурованій свинарні («кучі»). Курник 
будували з каменя. Були обороги: «4  слупи і дашок». 
У  двір вели ворота, маленька «фіртка» (в  стодолу  – 
«двері на дві половини»).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«В  куті від полудні клали гроші  – під «перший ка-
мінь» («перша соха»). Зведення стін, даху. На стіну 
межи вікнами  – «букєт». На кізли не клали нічого». 

Входини. «Переходини»: «кликали священика, аби 
посвятив свяченов водов. До хати перший заходив 
ґазда, аби сі вело («так, аби перша не жінка»)». «Ґазда 
заходив з хлібом». Усі, хто перший раз йшов до чиєїсь 
нової хати, йшов з хлібом. Календарна та родинна 
обрядовість. На Перший Святий вечір ґазда заносив 
до хати ягня.

с. Чортовець
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 12 липня 2014 р. у с. Чортовець 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Шелефонтюк Марії Дмитрівни, 1932 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Валькована хата  – «мащена хата» 
(колись такі були всі хати в селі). На рогах хати під 
«слупи клали каміні». Заповнювали стіни вертикаль-
ними колами на усю висоту стіни («довге кіллі»). 
Платви подвійні: друга (верхня) поздовжня платва – 
«пошивка». Вона дещо винесена назовні стіни. Для 
глиняних робіт  – «толока» (скликали людей). Роз-
копували яму («чорне болото»), «місили ногами чи 
кіньми, кадали довгу солому і далі вимішували: одні 
носили глиносолому «гральми» інші мастили» (з до-
вгих вальків стін не робили). «Стіни сохли ціле літо». 
«Виправлєли глинов з пшеничнов половов; потім  – 
«мацирка»: рідка глина з половов». Білили «каменем» 
(його випалювали і розтирали) або білим вапном 
(у такому разі стіну «піскували»). Призьба. «Приспи 
підводили жовтов глинов, а  зверха  – полоска (чер-
вона глина)». Стеля. Стелю підтримували комбіно-
вані сволоки: на поздовжньому «сволоку» поперечні 
«сволочки». Дах. Дах («верх») був чотирисхилий. 
По «кізлах» набивали «латі». Крили соломою. Сніп-
ки подвійні, (їх прокручували). Інтер’єр. Глиняна 
долівка – «земля»: «вбивали землю і жовтов глинов 
мастили середину, попід стіни мастили червонов 
глинов». У  хаті був «великий стіл з шуфлядами». 
При тильній стіні – «постіль». Під стінами – «лавки», 
біля стола  – «столец» («сідали на столец, а  на столі 
їли» завжди). Для освітлення був «каганец», потім 
«лямпу підвішували до стелі посеред хати». Сис-
тема опалення. «Піч» мурували з цегли. Підпіччя 
називали «стандари»; там («під стандарами») була 
яма, завглибшки 0,5 м на картоплю. Над припічком – 
комин-димозбірник («комин»); дим виходив крізь 
отвір у стелі; на горищі  – «комінок», який виходив 
понад дах. Челюсті печі – «челюсти», черінь – «дно» 
(дно робили з «шамотки»). Припічок називали «під-
комин», запічок – «припічок». На комині не малюва-
ли ні квітів, ні іншого. Були печі з гуцульських кахлів 
(кілька зберігається в сільському музеї).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стодола була 
квадратна у плані (типу стодоли-оборога). Стіни об-
бивали дошками. Стайні робили з каменя, «бо з бо-
лота корова рогом проб’є». Кошниці – «пруті з лози». 
Були обороги. Огорожа. Огорожі – «мури» з каменя. 
Були огорожі і з «пруті». В двір вела з дощок «брама», 
біля неї невелика «фіртка».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Закладини»  – говорили: «здоймати хату». Зведення 
даху. «На кізли  – квітка»: на тичці «гіляґа» з дерева 
і квіти.
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с. Баб’янка
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 6 липня 2013 р. у с. Баб’янка 
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Любенчука Михайла Федоровича, 1959 р. н.,  

та Чабанюк Анелі Ільківни, 1941 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Колись в селі були дуже старі хати зруб-
ні («в селі була одна хата в зруб»). Більшість хат бу-
дували у каркасно-дильованій техніці («в заміт»). Еле-
менти каркасу стін («підвалини», «слупи», «платви»), 
заповнення стін – горизонтальне «дилинє». «Підвали-
ни, слупи робили з дуба, платви, кізли – ялові». Між 
підвалиною і кутовим «слупом» встоновлювали на-
вскісний «скосак». У «слупах» і «скосаках» вибирали 
пази – «ґари» («дєри»). Під підвалини клали в «ґути», 
які робили з цементу (це вже пізніше). Колись під під-
валини клали «каміні» або дерев’яні «кобани» (хат без 
підвалин колись не було). У селі траплялися хати «ма-
щені» (тиньковані) лише зсередини (зверху відкрите 
дерево – «дилинє»), були й хати «мащені» з двох боків. 
Низ стіни зовні підводили «сажею або сивою глиною». 
Стіни білили вапном. Як «здоймили хату» (спорудили 
каркас) вклали дилиння, «завозили глину люди фіра-
ми» (робили «толоку»). Глину закидали через вікна в 
хату. Брали «землю-кременицю» (неродючий ґрунт – 
«жовту кременицю»; верхній родючий шар знімали 
і залишали). «Толока закінчувалась вечеров з музи-
ков». Призьба. «Приспи» робили з глини і «коняка», 
збивали «праником». Стеля. Стелю підтримували 
комбіновані сволоки: на одному поздовжньому «сво-
локу» три поперечні «бальки». «Стеля зверху мащена, 
знизу – мита». Дах. Дах робили на кроквах («кізли»). 
Дахи 4-схилі, солом’яні. Верх даху вибивали соломою 
і закріплювали кізликами («півзині»). Інтер’єр. До-
лівка («земля») була глинобитна: «завозили глину, 
товкли і змащували глиною з коняком». У  хаті був 
«стіл», під стінами дві «лавиці», були «бамбетлі». При 
тильній стіні стояла «постеля» (на чотирьох «ногах»). 
На пороговій стіні був «царок» (мисник), біля нього 
висів «лижник» на ложки. Колись світили «скіпками» 
з смереки (на припічку), потім були «лямпи». Систе-
ма опалення. Колись хати були півкурні: дим з «ко-
мина» (димозбірника) через «каглєнку» (стіновий 
димоволок) виходив у сіни. Перед пічним отвором – 
«припічок», збоку печі  – «запічок». Нижче припічка 
була «поличка». Нижче полички  – «під пічов» (тут 
тримали курей, мандибурку – «ту бульбу, що на зиму, 
тримали під печов»). Черінь печі – «дно», топочна ка-
мера – «горловина печи». Устя печі – «челюсти» (5 см).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Обійстя нази-
вали «ґрунт», «господарка». «Подвірі» – там, де будівлі. 
«Зарінок» – галявина коло ріки. Були стодоли. «Стодо-
ла городжена з ліски» («слупи», «кізли» і стіни заплете-
ні). У стодолі було дві «брами» наскрізь (у неї заїжджа-
ли кіньми). Багачі мали стодоли ще на полі. «Стайні 
робили в заміт і ліпили так, як хату». Стеля в стайні: 
«клали патики один коло одного і насипали листя з 
дуба». Ту картоплю, яку використовували впродовж 
зими, тримали «під печив». Насінева картопля в ямах 
(«то на насіні»). Ями влаштовували або на рівні ґрунту 

або дещо заглиблювали в землю. Навколо ями викопу-
вали рівчак («фоса») для стьоку води. З соломи ставили 
душник – «головчьик». Конусоподібний насип картоплі 
прикривали соломою. У  тому разі, коли прикривали 
«приколотком» (околотом), то товщиною на «п’єду»; 
як прикривали мервленою соломою, то завтовшки 
в «лікоть». По соломі накладали глину ту, що брали з 
«фоси» (річака, що оточував яму). Кукурудзу зберіга-
ли «в косах» (вінцях) або в «кошницях» («вони ліскові 
або (пізніше) – з латі»). Були обороги (чотири «слупи» і 
дашок, що підіймався). Нижній настил оборога – «по-
дені». Криниця. «Кірниці» споруджували з каменя (дно 
також встеляли каменем). Воду тягнули «тичкою» або 
«журавлем». Більше воду брали з ріки. («Коли вода са-
мотьоком – то називають джерело»). Огорожа. Огоро-
жі: «пліт з ліски лежачий», «пліт на шторц».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. «На дорозі стежці, межі, на дереві не 
будували, бо на межи і під деревом присігали». У селі 
була стара «крива грушка (з кривим стовбуром), то під 
нев присігали». Як мали будувати хату, то слідкували 
«аби нові окапини не попали на старі окапини (старі 
окапини можна брати всередину хати)». У  селі старі 
люди казали, що «як будують на свіжому місци, то до-
бре є, як то місце обворати двома бичками-близнюка-
ми... то мают зробити два близнюки-хлопчики». Старі 
кажуть (казала ще бабця), «що град бурі і біда всяка 
обминают наше село,.. бо колись дуже давно... триста 
років тому... село навкола все оборали... поле, всю те-
риторію села два хлопчики-близнюки двома бичками 
(волами) – близнюками...». Закладини. Хату «здойма-
ли»  – «здоймини». «Був оден майстер, який керував. 
Як здоймали, в замки підвалин клали гроші. Здойма-
ли – в один день». Зведення даху. Поставили «кізли» – 
ставили «косицю». «Косиці»: квіти («косиці»), сорочка 
і фляшка горілки. «Косицю робила ґаздині, вішав ґаз-
да, а майстер собі здоймав (ще перед вечерею). Колачі 
майстрови не давали». Народні уявлення. У будову де-
рево бите громом не брали. У будову вивалені дерева 
(«повал») можна брати. В одного чоловіка не велось в 
ґаздівстві: худоба та інше. Йому старший чоловік ска-
зав, що в нього в дворі є «пригороджене дерево (груш-
ка)», в  яку колись бив грім. Той чоловік сказав, що 
«треба зробити дорогу» – розгородити коло тої груш-
ки огорожу. Але попередив, «аби ви ту грушку не сміли 
різати, най пропаде сама» (тобто хай буде, поки сама 
не всохне). Господар так і зробив, і все налагодилось. 

с. Велика Кам’янка
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 5 липня 2013 р. у с. Велика Кам’янка 
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними долідженнями та свідченнями  
Іванишин Марії, 1921 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі будували хати за пла-
ном: «хатина  +  сіни  +  хата»; «хатина  +  сіни  /  комо-
ра  +  хата». Призьба. При зовнішніх стінах робили 
призьбу («приспа»). Говорили: «Покласти хату». Дах. 
Хати крили соломою, пізніше – «черепом» (червоною 
черепицею). Інтер’єр. У  хаті глинобитна долівка  – 
«земля». В  хаті була «піч». Кухонна плита  – «кухні». 
Світили: нафтова «лямпа», колись був «каганчик». 
Картоплю зберігали  – тримали «під пічов» або під 
ліжком. В хаті були ікони («образи»).

КОЛОМИЙСЬКИЙ  РАЙОН
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були стодо-
ли. «Стаєнка» – вкопані в землю «слупи». На свині – 
«карник». Кукурудзу зберігали в плетених «кошах» або 
на «поді» (на горищі). Окрема комора  – «шпихлєр». 
Огорожа. «Плоти» плетені горизонтально з «прутів». 
Криниця. В селі колись були кадовбні «кірниці», були 
також обкладені каменем.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «Підоймали хату» – встановлювали конструк-
ції стін і даху. На «кізли клали деревце» («смеріч-
ка, до неї чіпали хустку»). Майстер хустку забирав. 
«Майстрови давали «колач» або з кислого або з пріс-
ного тіста».

с. Джурків
З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 5 липня 2013 р. у с. Джурків  

Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Досик Марії Петрівни, 1932 р. н.,  
та Герман Анни Петрівни, 1941 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували хати за 
планом: «хатина  +  сіни  /  комора  +  хата»; «хати-
на + сіни + хата»; «сіни / комора + хата». До одного 
чи двох причілків споруди зчаста добудовували при-
тули. Стіни. Хати будували з дерева «в заміт» («з за-
мітника»)  – каркасно-дильовані, (стіни «ліплені»  – 
тиньковані). «Так хати будували колись, так будують 
і тепер». Ще були у селі хати «кільовані» («кільована 
хата»), тобто каркасно-валькованої конструкції. При 
їх споруджені «на роги ставили каміні, на каміні ста-
вили слупи» («слупи клали»). Для цього привозили 
«білий камінь» з с.  Чортовець Городенківського ра-
йону. Довге «кіллі» закріплювали в «платви». Поміж 
«кіллі» «городили пліт» з вальків. «Ще були хати, 
у  яких між слупами вкладали горизонтальні кілки, 
(попередньо ще перед встановленням) обплетені 
вальками» (техніка «в переклад»). Для глиняних робіт 
скликали «толоку»: «Як ліпили глиною – робили то-
локу». Дах. Дахи робили на кроквах («кізлах»); дах на 
«стільцях – почали робити пізніше». Інтер’єр. Долів-
ка («земля») була глинобитною. «Колись в сінях кури 
сиділи на бантах». Система опалення. Колись пекли 
хлібні вироби і варили страву в «печах». Комин-ди-
мозбірник над припічком називали  – «комин», сті-
новий димоволок – «кагла». Черінь («дно») робили з 
цегли. Склепіння печі називали – «буда», затула печі 
(з бляхи) – «притула». При вході у піч «з заліза» роби-
ли «че ́люста» (5 см). Кухонна плита – «кухня». Госпо-
дарські будівлі. У селі були стодоли (розмір у плані 
приблизно 12×6 м).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Як будували хату, то перше все (слупи, платви, кізли) 
на землі підготували. Потім на якийсь день скликали 
людей і підоймали». Це називали «закладини». Під 
один (або чотири) кутові «слупи» клали гроші. Зве-
дення даху. На «кізли клали деревце». До «деревця» 
зачіпали стрічки, хустки (або сорочки). «Деревце ро-
била ґаздині, давала його ґазді, ґазда давав майстрови, 
і той чіпав на кізел. Потім сідали за стіл вечеряти. Як 
повечеряли, майстер ліз на кізел і знімав собі хустку 
чи сорочку і забирав собі». 

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 5 липня 2013 р.  

у с. Джурків Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Гармана Василя Петровича, 1949 р. н.

ЖИТЛО Стіни. «Були хати в замітнику», тобто хати в 
переклад: «замітник» перекладали «болотом» («за-
міт» – «болото», «заміт» – «болото» і т. д.). «Коли бо-
лото висохло, стіни ліпили болотом і шарували». Хати 
«в замітнику» ставили «в підвалинах» (стовпи стави-
ли на підвалини) або «в  каміньох» (стовпи ставили 
на камені). В «слупах» вибирали пази («ґари»). «Під-
валини», «слупи» робили з дуба, на «замітник» ішла 
верба, «трепета». «Слупи» каркасу – з дуба; хто робив 
хату «в підвалинах» – «слупи» теж з дуба. Всі хати зо-
вні і всередині «виправляли» глиною. Обстежена хата 
такої конструкції: «підвалини», «слупи», на «слупах 
платви», над платвою на стовпцях піднята «пошевка» 
(«верхні платва»), простір між платвою і пошевкою 
називають «оберліхт». Також були хати «вальковані» 
по довгих вертикальних колах (каркасно-валькова-
на конструкція). «Колись слупи вкопували в землю, 
потім в платві робили дири і ставили кілки». Поміж 
кілки заплітали довгими (на ціле стебло) вальками. 
Колись (дуже давно) в селі були зрубні хати («рубле-
ва хата»). Стеля. Стеля на комбінованих сволоках: на 
поздовжній «сволок» клали декілька поперечних «со-
лочків» (сволоки відкриті, їх малюють начервоно). На 
стелю вкладали «лати» (або дошки) і знизу та зверху 
«мастили». Дах на кроквах («кізлах»). Інтер’єр. У ха-
тах була глинобитна долівка («земля»): вимішували 
глину з «конєком» (тоді глина в’язка і не тріскається; 
ще могли додавати ячмінну полову) і вбивали. Сис-
тема опалення. У  хаті була «піч». Опіччя називали 
«основа», черінь – «дно». Склепіння називали «буда». 
Під «печу» була «яма», там тримали картоплю. У селі 
колись були «кафльові печі». Криниця. У селі колись 
були кадовбні «кірниці» (в селі колись розкопали та-
кий кадовб). 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Не будуют хати, де сад, кірниці, роздо-
ріжжя». «Не можна будувати перед старою хатою спе-
реду». У тому випадку, коли при необідності будують 
нову хату «спереду від старої», «треба хати пересіяти», 
тобто посіяти у тому місці, де мають будувати пше-
ницю чи інші злаки. Після того (через рік) вже мож-
на будувати. Закладини. Кропили місце, де мав бути 
фундамент. У  ріг клали хліб, гроші, рушник і образ 
«Богородиці». Це на початку закладин образ, хліб, 
сіль на рушнику, ставили на столику і куті на покуті, 
а як підняли хату, цей столик ставили на горище. «Як 
хтось не хоче майстрови заплатити (розрахуватись по 
домовленості після закладин), майстер у повітрі перед 
собою перехрещеє сокирою (хрестить поперед себе) і 
кидає її вперед, тоді господареві буде щось зле». Зве-
дення даху. «Як зав’язуют платви, в замки по вуглах 
кладут зіллє, вовну». «Підоймали хату – скликали лю-
дей. Як є 16 слупів, то найменше має бути 16 хлопа. 
Перше підоймали поздовжні стіни, потім  – попере-
чні. Як підоймали, все робили в один день і «кізли», 
і  стелю, і  «оберліхт». Під вуглові слупи клали гроші 
і кропили свяченою водою». На «кізли клали дерев-
це» з ялички. До нього чіпали сорочку або хустку, 
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колач і фляшку. Деревце робила ґаздиня, а  майстер 
вішав (подарунки: хустку і інше він відразу знімав). 
Як встановили деревце, то на горищі на стелю стави-
ли столик, на нього на рушнику «ставили хліб, сіль і 
фляшку». «Туда вилазили ґазда і майстер («ґазда там 
пив до майстра»). Решту людей чекали нанизу, коли 
майстер із ґаздою злазили, всі сідали за стіл на долі і 
гостилися». Входини. «Як збудували хату, вночі при-
ходив священик і освячував» (очевидно, стосується 
радянських часів).

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 5 липня 2013 р.  

у с. Джурків Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями 

ЖИТЛО Планування. Хата 1930-х  років. Планування 
споруди здійснене за схемою: «сіни / комора + хата». 
До причілка сіней примикають притули. У житлово-
му приміщенні два вікна на головному фасаді. Стіни. 
Будівля каркасно-дильована, на підвалинах. Кутові 
стовпи з підвалинами з’єднані навскісними риґлями. 

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 5 липня 2013 р. 

 у с. Джурків Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями 

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ ст. Планування 
споруди здійснене за схемою: «хатина + сіни + хата». 
До причілка хатини примикає притула. У  «хатині» 
одне вікно на головному фасаді, у хаті – два вікна на 
головному фасаді, одне невеличке – на тильному. Сті-
ни. Стіни каркасно-дильованої конструкції, з двох бо-
ків тиньковані. Стеля. У  більшому житловому при-
міщенні стелю підтримують три поперечні сволоки, 
укладені на один поздовжній. Стеля поліплена і побі-
лена, сволоки пофарбовані червоним кольором. Дах. 
Дах чотирисхилий під бляхою, колись був вкритий со-
ломою. Інтер’єр. Долівка глинобитна. 

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 5 липня 2013 р.  

у с. Джурків Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями 

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. Планування 
споруди здійснене за схемою: «хатина + сіни  / комо-
ра + хата». У хатині одне вікно на головному фасаді, 
у хаті – два вікна на головному фасаді, одне невелич-
ке – на тильному. Стіни. Стіни каркасно-дильованої 
конструкції, з двох боків тиньковані. Стеля. У біль-
шому житловому приміщенні стелю підтримують 
три поперечні сволоки, укладені на один поздовжній, 
у меншому один поперечний на одному поздовжньо-
му. Дах. Вкрита споруда так званим «гуцульським да-
хом»  – чотирисхилим з невисокими вертикальними 
фронтонами у верхній частині причілків (він відомий 
у літературі як «дах причілковий»). Зараз вкрита ши-
фером. Інтер’єр. У  «хаті» в традиційному місці піч, 
у хатині – кухонна плита. В усіх приміщеннях глино-
битна долівка.

с. Жукотин
З польових щоденників Р. Радовича,  

записано 9 липня 2013 р.  
у с. Жукотин Коломийського р-ну  

Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Ніньовського Василя Івановича, 
1929 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували хати за пла-
ном: «хатчина  +  сіни  +  хата». У  хатах по два вікна 
на головному фасаді (в «хатчині» могло бути тільки 
одне вікно). Інколи по одному вікнові було і в тиль-
ному фасаді кожного приміщення. У  тильній сті-
ні сіней двері відсутні. Були також хати за планом: 
«сіни + хата». Стіни. Давніша хата – «хата у сохах», 
без підвалин. «Сохи» вкопували в землю на 0,5  м. 
Зверху в сохах «чіп». Першими вкладали поздовжні 
«платви». Стіну «бантували» (між сохою і платвою 
давали навскісні «бантини» («п’ятна ́рі»). Між стов-
пами  – вертикальні «кіллі» (від платви до землі). 
Між кіллям заплітали «вальками» (глина з соломою). 
«Сохи», «кіллі» – з дуба, «латі (на дах) – ялове». Нові-
ша хата – хата «в переклад» («хата дерев’єна», «хата в 
замітники»). «Підвалини» лежали на камінню. У під-
валини задовбували «слупи», між ними – «дилині». 
«В слупах вибирали ґари». «Платва» (над платвою – 
«пошевка», між ними – «оберліхт» (30 см висоти) – 
це вже в нових будівлях). У старих хатах не було ні-
якого «оберліхта». «Дилині перше закидали, потім 
виймали і клали знов: дилині – глина, дилині – гли-
на». Таку хату ще називали «покладена хата». Спо-
рудженням каркасу керував «старший майстер». На 
«дилині» брали «трепету»: «трепета ліпша, як яли-
на; з трепети відразу знімали кору». Дуб брали, аби 
не був «спарний» (з  дуплом). «Дерево бите громом 
в будову не брали, як вивалила буря  – брали». «Бі-
лили вапном, або випалювали якийсь камінь». Зруб-
них хат в селі ніколи не було. Двері в старих хатах 
були «на бігунах». «Засув» із дерева, «ключ» з дроту. 
Призьба. «Приспу робили з самої глини, її обмащу-
вали». Стеля. Сволоки комбіновані: на одному по-
здовжньому три поперечні. Грубий тесаний дубовий 
«сволок» і 3 (4–5) поперечні «сволочки». На сволоч-
ки густо накладали «латі», мастили зверху і зісподу 
глиною з соломою. За сволоком була «поличка» (на 
ній складали хліб)». Горище – «під». «В стайни «сте-
лю» городили з «пруті» і зверху насипали лист. На 
стелю хати насипали полову  – там взимі тримали 
яблука. На стелю йшла дошка-шістдесятка, по до-
шках стелі – «шустрамец». Дах. Дах по-давньому на-
зивали «верх». У «платву» зарубували «кізли». Ялина 
йшла на «кізли» (але колись «кізли» були дубові). До 
кізлів набивали «латі» (тесане). Усе кріпили на «кіл-
ках». Для покриття робили сніпки 3-х типів: «плащи-
ки» (гладке пошиття); «головчіки» – в’язані в головку 
(ішли на стріху); «наріжниці»  – в’язані перевеслом 
майже посередині, укладали на роги даху коренем 
униз. Система опалення. «Піч робили з сирівки» 
(колись переважно варили в печі). На «сирівку» бра-
ли жовтий «ґлей» (до глею нічого не додавали). Опі-
чок: чотири стовпи, сволоки, дошки і на тому сирівка 
(«спід»). Робили склеп: ставили два «круги» з дерева, 
«на них дощини і мурували з сирівки». Перед устям 
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печі – «припічок». У «підпечу» тримали мандибурку. 
Черінь печі – «спід». «Під пічов пивниці не було. На 
печи спало четверо людей». Кухонна плита  – «кух-
ні». «Комінок» (у сінях) плели з лози і мастили. Він 
був широкий, на всі сіни, і  виходив нагору (понад 
дах). На даху його прикривав «дашок з дощинок». 
Інтер’єр. У  хаті була глинобитна долівка  – «зем-
лє»: вбивали глину і змащували «глиною мішаною з 
коров’ячим гімняком; воно давало зеленуватий колір 
(тим мастили і приспи)». Освітлення: були на нафту 
«каганчики» («ґнотик в фляшці з-під чорнила»), піз-
ніше були «лямпи», вони були ясніші. Колись світи-
ли яловими «скіпками».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір нази-
вали «подвірі». Стодоли робили на стовпах, на «під-
валинах» (стіни з дощок). «Стайні будували з дилині 
на підвалинах». Давніше були обороги («чотири слупи 
і дашок»). Картоплю, яку споживали в зимі тримали 
«в підпечині». На картоплю насіневу копали ями; ко-
лись пивниць не було. Ями круглі у плані, заглиблені 
на «штишок» в землю; зверху по насипу картоплі ішла 
солома і земля. Душник збивали з 4-х дощок (ширина 
в плані  – 20  см). На кукурудзу були кошниці. Бідні-
ші кукурудзу тримали на «поді», її в’язали в «кіски». 
Криниця «В діда була «кірниці з кадуба»: довгий оден 
кадуб клали на другий (діаметр 70  см)». З  каменю в 
селі є тільки одна «кірниці». Тягнули воду «валком». 
Огорожа. Огорожі – живоплоти («найбільше садили 
грабину»).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Закладини» робили у вівторок, суботу, четвер. «Все 
підготували, скликали багато людей і робили «закла-
дини» (підоймали). «Як починали хату, то до підвалин 
зи сходу майстер прибивав хрестик» (і тоді молився). 
Хрестик прибивали з внутрішнього боку підвалини 
(«зсередини хати»). Як вбивали «землю» (долівку в 
хаті), той хрестик закривали землею. Зведення даху. 
«На кізли ставили деревце для старшого майстра (по-
дарок старшому майстрови: в хустці колач, сорочка 
і фляшка горілки  – то чіпали до деревця). Деревце 
ялове. Деревце робила ґаздині, а  майстер прибивав. 
Перед тим, як мали здоймати, старший майстер кро-
пив свяченов водов (при тому він шось шептав сам до 
себе... шось для газдів... хто собі шо в Бога заслужив)». 
Упродовж будівництва «треба сі з майстром добре об-
хадити, аби він дав їм щісливе мешканє в хаті». Кален-
дарна та родинна обрядовість. Щоб добре велося в 
будові, майстер на Святий вечір увесь свій інструмент 
заносив до хати.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 9 липня 2013 р. у с. Жукотин 

Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Планування споруди здійснюється за схемою: 
«хата + сіни + хатчина». Перед сіньми – неглибока ні-
ша-ґанок. У хаті два вікна на головному фасаді, одне 
на тильному. У  «хатчині» одне вікно на головному 
фасаді, одне  – на тильному. У  сінях двоє дверей на 
виліт. Стеля. Стеля на одному поздовжньому і двох 
поперечних сволоках. Дах. Дах чотирисхилий, критий 
соломою.

с. Залуччя
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 11 липня 2013 р. у с. Залуччя 
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Ямборчука Івана Ілліча, 1941 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Підвалини в’язали у замки з ви-
ступами торців. «Підвалини, слупи – дубові». Стіни. 
Були хати каркасно-дильовані («хата в замітник»). 
Елементи каркасу стін: «підвалинки», «слупи» (в слу-
пах – «ґари»), «платви». Закидали стіни: дилі з липи, 
«трепети», верби. На стіну набивали навскіс «ліски». 
«Потім місили глину з соломою і мастили, другий 
раз: глина, пісок, конєк – і тим шарували». Були хати 
«ставлені» (зрубні). Між вінці прокладали «паклю або 
клочі». Кутова врубка: «був замок з зубом». Стеля. 
Стелю підтримували комбіновані «сволоки»: на двох 
поперечних  – кілька поздовжніх. На сволоки клали 
«плиниці» (60–70 см). «За сволоками ховали сопілку, 
прут». Дах. Дах ще називали «верх». «Верхи» були 
високі, були  – низькі. Крокви попарно з’єднували 
«бантинами». Крили житньою соломою (робили 
«околоти»). Сніпки зв’язували коло «ґудзіра» (на усю 
поверхню даху). «Стріха і вугли були карбами». Сис-
тема опалення. «Піч» мурували з цегли (розмір печі 
визначали: «піч на 7, 8, 9 хліба»). Мурував печі май-
стер – «пічник». Склеп – «горло» печі. «Під пічов була 
картофлі, там навіть тримали ягнят». Над припічком 
споруджували «комин». Колись були такі великі печі, 
що «залазили в піч і вимащували зсередини». Колись 
опічки були на стовпах («стандерах»), перекладе-
них деревом (підпіччя називали «стандери»). Черінь 
(«дно») викладали з цегли. Була «братрура». Пічний 
отвір затикали затулою («затула») з бляхи («як хліб 
гнітили»). Шуберт  – «каглєнка». «Колись дим з ко-
мина ішов в сіни, в декого вверх». Було так, «шо дим 
йшов по поді». Потім ставили «коминки» понад дах. 
(У селі зафотографовано піч на 4-х стендарах).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Колись сто-
доли були окремі або зблоковані зі стайнею. Коші на 
кукурудзу плели з «лугу». Майже в кожному дворі 
були обороги. Насінева картопля зберігалася в ямах. 
Була яма (для насіневої картоплі) і була «прохідна 
яма» (для цілорічного користування; у  ній дах з ду-
бового дерева, присипаний землею). Криниця. «Кір-
ниці»: розкопували землю і мурували з каменя (перед 
тим як мурувати , на дно клали дубове колесо і по нім 
мурували). «Цембрині» над землею – з дерева. Тягну-
ли воду «ключков» («ковульков»), були і «журавлі». 
Огорожа. Були городжені «плоти» з «лугу». 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «На кізли – квітка, щоб було видно, що вже зня-
то». Колись до «квітки» («косичка») зачіпали «колач в 
хустці», тепер чіпають ще «фляшку горілки».

с. Пилипи
З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 8 липня 2013 р. у с. Пилипи  

Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Микитко Софії Михайлівни, 1934 р. н.
ЖИТЛО Планування. У селі були хати за планом: «хат-

чина (або комора)  +  сіни  +  хата». У  сінях у тильній 
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стіні двері відсутні. У «хаті» на головному фасаді – два 
вікна, у «хатчині» – одне. Підвалини. Колись нижній 
вінець зрубу («підвалини») укладали безпосередньо 
на землю. У  підвалини задовбували «слупи»; між 
ними закидали горизонтальний «замітник». Стіни. 
Хати будували у каркасно-дильованій техніці – «в за-
мітник» (так звана «кладена хата»). Хату «мастили 
(тинькували) зверха і всередині». «Вимішували глину, 
конєк, солому закидали на стіни і воно сохло. Як ви-
схло – шарували (глина з піском і коняком). Як висо-
хло – білили вапном, низ підводили синьков. Приспу 
мастили гімняком». Зрубних хат в селі не було (зрубну 
хату називають «ставлена хата»). Стеля. Стелі вкла-
дали на комбіновані сволоки: на одному поздовжньо-
му «сволоку» три поперечні «сволочки». Система 
опалення. У хаті була «піч» («колись варили в печи»). 
Низ печі (опічок) мурували. Черінь («дно») викладали 
з «шамотки». Топкову камеру називали «горло». При 
усті печі влаштовували челюсті («челюста»; 5 см). За-
пічок називали «припічок». Кухонна плита – «кухні». 
Над устям печі влаштовували комин-димозбірник 
(«комин») У «комині» (біля сінешньої стіни) була не-
глибока ніша – «коминец» (там стояв «каганец»: «склє-
ночка і гніт»). У «сіньох» була «кагла» (до неї з коми-
на-димозбірника вів канал-димоволок). «Комінок» 
(комин-вивід) виходив понад дах. Інтер’єр. За піччю 
при тильній стіні хати – «постіль» (застеляли соломою 
і накривали «веретами»): «Постіль  – то не є ліжко». 
Колись світили смерековими «скіпками». У хаті була 
глинобитна долівка – «землє». Її «мастили» глиною («а 
перед Великоднем мастили розведеним коняком»). 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. «Були разом 
стайні з стодолов». Стодоли каркасно-дильовані 
(«закидали закидником»). Стодоли колись були та-
кож «городжені». «Кіш на кукурудзу був городжений» 
(«були городжені коші»). Насіневу картоплю закопу-
вали в ямах. Дехто мав квадратні у плані «копанки» 
(у копанках був боковий «шурф», через який засипа-
ли картоплю. «Копанки були в стодолах, під хатами». 
Огорожа. Городили «плотом на шторца» (були «пло-
ти» лежачі). Пізніше двір обсаджували грабами – «жи-
вим плотом». Криниця. «Кірниці» колись обкладали 
каменем; камінь тесали. Як викладали стінки криниці, 
камінь рівняли «веретеном».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. На хату вибирали «щісливе місце». 
Як була стара хата, то не можна «назад хати [позаду, 
з двору] класти нову, нову можна класти тільки перед 
хати [з  віконної стіни]. Клали так, щоб не зачіпити 
окапини». «Не будували на межи на дорозі, на стежці». 
«В переступний рік хату не клали, весілє не робили». 
Закладини. Закладали [хату] у всі дні тижня («аби не 
в неділю»). «Закладини: перше все підготували, потім 
скликали людей на закладини (коло кожного слупа 
стояло по двоє людей). Як закладали, в чотири вугли 
(в ґару) клали гроші. Зведення даху. Як клали верх, на 
кізли клали косицю. Косиці – мала смерічка або галуз-
ка (вбирали живими косиціма (квітами), які рвали в 
городі (в  літі); як не було живих квітів, вбирали па-
перовими. Хліб клали на столик. Майстрови дарували 
сорочку або рушник». Входини. Першим в нову хату 
входив господар, він вносив хліб і сіль. Народні уяв-
лення. «Старі люди казали, що колись не можна було в 
неділю палити в печи і не можна нічого різати ножем».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 8 липня 2013 р. у с. Пилипи  

Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Кречка Василя Івановича, 1939 р. н.
ЖИТЛО Підвалини. Будували тільки на «підвалинах». 

Підвалини ставили на камені. Стіни. Хати будували 
«в замітник». «Слупи ґарували», а між ними «закидали». 
Дуб ішов на стовпи каркаса і підвалини. «Закідник» – 
«трепета», липа (але переважно з липи). Зрубних хат 
(«ставлена хата», «в зруб») тут не було. Рубали дерево 
взимі: січень, лютий, березень: «Як дерево пускає сок – 
вже не рубали». Дуб «польовий» – поганий («він «куче-
ривий» і «ликавий всередині»). «Лісовий дуб» – рівний. 
«Дерево бите громом не брали навіть до печі («громове 
дерево»), бо він ше раз б’є в то місце». «Вівертні» в будо-
ву не брали. Система опалення. Колись «піч» вибивали 
з глини. «Вибили з глини і вирубували «горло» (пічний 
отвір)». Черінь називали «дно», устя печі – «челюсти», 
ніша в припічку (з полицею) – «підпіч». Опіччя робили 
заввишки приблизно 1 м, його називали «пеньок». «Пе-
ньок» був вибитий з глини. [Інформатор щось говорив 
про верхній «пеньок» і нижній «пеньок», не цілком зро-
зуміло]. У «пеньку» була ніша – «підпіч» (тут тримали 
картоплю; ями не було). «Були такі великі “підпечі”, що з 
них бульби ставало на пів зими». Перед «горлом» печі – 
«припічок», збоку печі також «припічок». «Комин» над 
припічком, дим ішов угору «в  стелю» (на стелі  – «ле-
жак»), або через «каглу» в «сіни».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Дерево починали рубати у вівторок, четвер, суботу 
(«заходини і закладини робили також в ці дни»). То 
все (початок рубки, «заходини» і «закладини») також 
робили «як місяць в повні». «Здоймині: як все готове 
(конструкції підготовані) кличут на здоймині – то за-
кладини. Ввечері гостина – закладини. Зведення даху. 
На крайні «кізли» ставили «деревце» (смерічку вбира-
ли косицями і в білій хустці зав’язували два колачі); 
деревце робила ґаздині, а майстер чіпав (колачі в хуст-
ці собі забирав майстер).

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 8 липня 2013 р. у с. Пилипи  

Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями 

ЖИТЛО Планування. Хата 1920 року. Планування спо-
руди здійснене за схемою: «хатчина + сіни + хата + ко-
мора». У  «хатчині» одне вікно на головному фасаді, 
одне  – на причілку, стеля на одному поздовжньому 
і двох поперечних сволоках. У  хаті два вікна на го-
ловному фасаді. У тильній стіні сіней двері відсутні. 
Стеля. Стеля на одному поздовжньому і трьох попе-
речних сволоках. 

с. Струпків
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 6 липня 2013 р. у с. Струпків 
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Васюшняка Василя Дмитровича, 1927 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі будували хати за планом: 
«хатина + сіни / комора + хата». Загальний розмір бу-
дівлі приблизно сягав 5×10 (12–14) м. У селі було також 
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багато хат за планом «хата + сіни / комора». Підвали-
ни. Підвалини колись ставили на дубових пнях («ду-
бовий ґут»), потім почали робити «ґути» з цементу. 
Їх закопували в землю на 10–15 см. Стіни. Будували 
з дуба, «трепети», смереки. У будову березу не брали 
(брали хіба на «стодоли»). Дуб увесь одинаковий – до-
брий. Смереку вибирали. Ліс рубали в зимі (робили 
«толоку»): грудень, січень («як в дереві нема соку»). Як 
у дерево вдарив грім, його в будову не брали, брали на 
дрова. Дерево на будову починали рубати в «скором-
ні дні» (вівторок, четвер, субота). «Потім, далі можна 
рубати кожен день». Хату будував «майстер». Колись 
були хати «у вуглах». Підвалини – із дуба, решту ро-
били зі смереки. Більшість хат будували в каркас-
но-дильованій техніці («хати в заміт», «в  замітник»). 
Елементи каркаса: «підвалини», «слупи», «платви»; 
у «слупах» зверху і знизу вибирали «чопи». Перши-
ми вкладали поздовжні підвалини і платви. На плат-
ви «напівперек» клали три «бальки». Хати «в  заміт» 
будували тільки на «підвалинах». «Слупи»  – дубові, 
«заміт» – смерека, «трепета», сосна; «стелі» – смерека, 
сосна. Косяки («косаки») могли бути двох типів: між 
стовпом і платвою; між платвою і підвалиною. Стіни 
зсередини «клинцювали». Колись стіни «мастили» 
тільки зсередини (тепер «мастять» (тинькують) зсере-
дини і знадвору). На основній «платві» встановлена ще 
одна «платва», піднята на стовпцях; простір між цими 
платвами  – «оберліхт». Тинькування стін  – «шаруют 
стіну». «5–6 хлопа кликали на толоку – кликали масти-
ти хату». Глину, воду і довгу солому вимішували нога-
ми (тепер мішають кіньми). Стіну «мастили» (рівняли) 
дошкою. Спершу стіну закинули – воно висохло. Потім 
«шарували» (глиною з половою), «шарували дошкою». 
«Як шарували – відразу білили». Призьба. «Приспа» – 
широка така, як «окапини» (0,5 м, «щоб на них не па-
дала дощова вода»). Стеля. Стелю («стелі») робили з 
«смерекових дошок». Її зверху «мастили», знизу «стелі 
гибльована  – її мили». Сволоки комбіновані: поздо-
вжній «сволок» і три поперечні «бальки». Дах. Дах на 
кроквах («кізли»), які попарно зв’язували «бантиною». 
Система опалення. «Піч» робили з цегли, колись піч 
били з глини. Склеп печі – «горло», устя – «челюсти». 
Дим з «комина» (димозбірника) через «каглу» (стіно-
вий димоволок) виходив у сіни. «В  сінях дим йшов 
догори» (півкурна хата). «Фундамент» печі робили з 
каменя. Колись опіччя було з дерева (черінь – «дно»). 
«Горло» печі робили: «мулєр», який робив «піч», «ста-
вив дві заокруглені дошки, на них клав шалівки і муру-
вав з цегли». Інтер’єр. Глинобитна долівка – «земля»: 
трамбували землю і мастили глиною з «коняком».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стодоли ро-
били «в заміт» або шалювали дошками. Були стодоли і 
з плоту. Стайню робили «в заміт». Були окремі «комо-
ри», будовані «в вугли».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Був в селі чоловік, який вибирав чисте 
місце на хату». Закладини. У  «скоромні дні» (вівто-
рок, четвер, субота) починали («здоймали») хату. Як 
«здоймают хату» – «здоймини»: «Кличут стільки лю-
дей, аби до кождого слупа був чоловік». У  вугол (чи 
чотири вугли) щось клали. Зведення даху. На кізли 
клали «косицю» (квіти і гроші в хустині для майстра). 
Її робила ґаздині. «Як були здоймлини, то бігали діти і 
тішилисі, що хату здоймают. Косицю майстер приби-
вав до першого кізла і з кізлом її підоймали».

с. Тростянка
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 8 липня 2013 р. у с. Тростянка 
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Калиняка Михайла Васильовича, 1929 р. н.

ЖИТЛО Планування. Побутували хати за планом: 
«хата  +  сіни  +  хата»; «хата  +  сіни  /  комора  +  хата»; 
«хата  +  сіни». Прибудов (прибоків) колись при при-
чілках не було. Призьба. «Приспи» з самої глини (ви-
сота 30 см). «Приспи» до половини висоти стіни під-
водили «сивим глейом» («глей масний»). Стіни. Старі 
хати будували «в  слупах», так звана «кладена хата». 
Зрубних хат («ставлена хата») тут не було, «так буду-
вали в горах». Були хати (і «стайні») «городжені» («го-
роджені хати»). Ставили «слупи», вертикальне «кіллі» 
і городили «лозов». «Їх ліпили з двох боків» (закидали 
глиносоломою). Були хати «в заміт». «Слупи» – дубо-
ві. Тут хати на «підвалинах» («там, де Городенка, там 
слупи з акації закопували в землю»). «Заміт робили з 
трепети або липи». «Тут хату будують так: перше «здо-
ймают хату» («підвалини», «слупи»). Підвалини ста-
вили на камені. Там, де Городенка, там слупи з акації 
закопували в землю. «Слупи ґаруют» (в новіші часи до 
слупів били дві латки). Закопуют «слупи», до полови-
ни стіни закидают «дилині». Потім «дилині» розбира-
ют і складают коло слупів. Скликают півсотки людий 
чи більше. Люди місіт глину з соломов. Кладут одно 
«дилині», на нього глина з соломов» (круглі «струцлі»). 
Тим, що приходили на «толоку», давали їсти (кулешу, 
голубці, вар, рисову кашу). Наймали музику. «Плат-
ви» – перше поздовжні. Усе кріплене на «кілках». «Кіз-
ли», «слупи», «платви» ставлять в один день. На стіни 
били ліску і мастили. Перше мастили всередині (щоб 
добре висохло). Знадвору могли мастити тільки через 
рік-два. Білили вапном. Зовні низ підводили синім. 
Хати білили вапном на зиму і на весну. «Двері були 
ялові (з ялиці). Клямка ковальської роботи. Знадвірку 
двері мали защепку. Колись вікна не відкривалися». 
Стеля. Стелю («стелі») укладали на комбіновані сво-
локи: на одному поздовжньому «сволоку» три попе-
речні. Стелю зверху «мастили, знизу – ліска і ліпили, 
потім шарували». Горище над хатою – «під». Дах. Дахи 
чотирисхилі на кроквах («кізли»). «Дах латєт і криют 
соломов. Мають житні «околоти». Їх зберігають у су-
хому місці (стоячи)». На увесь дах ішли сніпки коре-
нем уверх – покриття гладке, на стріху і роги – сніп-
ки коренем униз. Сніпки в’язали соломою. На верх 
даху давали вал соломи (завтовшки 0,5  м  – «пів ме-
тра грубий») і притискували «півзинами» («півзини» 
вкладали на відстані 0,5  м між собою). Інтер’єр. За 
«припічком» уздовж тильної стіни стояла «постіль». 
У  хаті була глинобитна долівка  – «земля» (колись у 
селі з дерева підлога була тільки в одній хаті). «Раз на 
кілька років землю мастили коров’ячим гімняком». 
Освітлювали хату: були «лямпи на три, п’єть, вісім 
нумера», були «каганці на нафту», вони мали «ґніт з 
полотна». Зафіксована «лава» у хаті: горизонтальні – 
коли на певній відстані один від одного вбиті у стіну, 
їх підтримують навскісні – коли, закріплені до стіни. 
На вертикальні  – коли укладена сідалищна дошка. 
Система опалення. «Піч займала четверть хати, на 
ній могло спати троє-четверо людей». Фундамент печі 
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опирався на 4-х дубових палях, на них укладали попе-
речки, дошки і робили черінь («дно»). Колись піч була 
вибита з глини («глини-глипухи») жовтого кольору. 
У місці топкової камери «клали мішок, чимось наби-
тий і били («мандячили») глинов». Склеп називали 
«горло». Спали на «припічку» (збоку печі). Димозбір-
ник над устям печі – «комин». З «комина» вела у сі-
нешню стіну «кагла». У сінях комина не було. «Кухні» 
(кухонна плита) була під комином або в куті припіч-
ка. «Коминок» (комин-вивід, що «йшов понад дах») 
був «городжений». Колись «коминка» не було, у сінях 
був іскрогасник, «аби єскри не полетіли». «Комінок – 
димар на поді». Але були хати і півкурні: «кагло ішло 
в стіну – в сіни». 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. «Стодоли 
були дильовані або городжені (у них одна або дві бра-
ми»). На дерев’яних завісах були брами в стодолах. 
Стайні будували «мащені в заміт». «В  стайни стелі 
городжена». На стелю насипали 0,5 м листу («там він 
стояв з року в рік») (так утеплювали і «під» в хаті). Го-
рище в стайні називали «стрих». Були окремі комори 
на зерно. «Кіш на кукурудзу плели лозов». Були обо-
роги («чотири слупи» і рухомий дах). Для споживання 
взимку картоплю тримали «під пічов». У  стайні (на 
картоплю) робили «городжені ями». Насінева карто-
пля була в ямах: кругле заглиблення на 1  м викопу-
вали в землі, конусний насип картоплі, обкидали со-
ломою і глиною (глину брали з рівчака, що оточував 
яму). Душник робили з 5–6  грубих стебел коноплі 
(«колдвиниці»). Огорожа. Були огорожі  – «плоти з 
ліски». Був пліт «лежачий» і «сторчовий». У селі тра-
плялись «плоти» городжені (лежачі) і ліплені з одного 
боку глиною (то робили «перед хати» – «пліт мастили 
від дороги»). Щоб не засікав дощ, плоти зверху на-
кривали соломою. Такий пліт білили «сивим глейом». 
Брама у двір – «ліска» («городжена стоячи»).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
«В піст в хату не заходили. Як мали заходити в хату, 
давали в церкву на Службу Божу».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 8 липня 2013 р. у с. Тростянка 

Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Палійчук Стефанії Василівни, 1934 р. н.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стайні за-
вжди робили окремо («в стіні стайні ззаду – дира на 
гній»). У стайні не було підлоги, «було викладено ка-
менем («буртували камінь») там, де стояли корови». 
Криниця. «Кірниці» обкладали каменем, дно також 
встеляли каменем («більше по воду хадили до ріки»). 
«Кірниці мурували з каміні: камінь трохи оброблений, 
клали на глині». Воду тягнули «тичкою» або «журав-
лем». «Журавель»: дубова «соха» («дуб з росохами»), 
на ній рухома деревина, до одого боку якої закріпле-
на «жердка» (на кінці – «кулко», на ньому – «ведро»); 
до другого кінця перекладини закріплено «вагу» (ка-
мінь). Були ще «кірниці на жердку» («кірниць на кор-
бу не було; дуже рідко були «корби» і «вали» деревє-
ні». Робили «дно» в «кірниці»: «робили хрестовину 
(«кросна») з яблуньки або грушки; на то клали каме-
ні». Як обкладали стінки криниці каменем, викорис-
товували специфічний пристрій – «веретено» (тичка з 

боковинами). «Веретено крутили, щоб накругло йшов 
камінь». «Як вода самотьоком – то джерело». Огоро-
жа. Були «плоти лежачі», ліплені від вулиці («з двох 
боків не ліпили, аби продувало»).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Не будували на межи, “на стику”, не бу-
дували на “окапинах” старої хати». «Там, де дерево, не 
будуют, бо не ведесі... ні діти, ні ґаздівство, ні ніц». Зве-
дення даху. «Як здоймали, на кізли давали косицю» – 
букет з квітів (як на хату, так і на стайню). Входини. 
До нової хати в піст не заходили. Коли мали заходити, 
«давали до церкви на службу Божу». Народні уявлен-
ня. Бите громом дерево в будову брали, «бо то Бог дав, 
що грім вдарив». Дерево з боковим відростком брали 
в будову, «бо Бог дав, що воно виросло таке».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 8 липня 2013 р. у с. Тростянка 

Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Бирчак Марії Іванівни, 1952 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Там будували, де нема злих духів... пита-
ли в старожителів... де ніхто не повісивсі, де ніхто не 
помер нагло...». Закладини. Був «старший майстер», 
який керував спордженням каркасу хати. «Заклади-
ни  – підоймали хату. Йшли жінки і чоловіки». «Під 
підвалину клали жалізні гроші. Над дверима при-
бивали підкову від вроків, від нечисті». «Як мастили 
хату (хата мащена) – робили толоку». Зведення даху. 
«Косицю клала ґаздиня – чіпала на кізли». «Майстро-
ви газдиня давала колачі, давала горілку, сорочку або 
хустку. Калачі в хустці давали і пічникові. Перший раз 
піч запалював пічник («чи дим йде»), тоді йому дава-
ли колачі в хустці».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 8 липня 2013 р. у с. Тростянка 

Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Палчук Ольги, 1934 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «На місци дерева, на межі хат не клали». 
Закладини. У «переступний рік» хати зачинати недо-
бре. «На закладини скликали багато хлопів. Закладини 
робили вівторок, четвер і суботу – «підоймали». В під-
валини клали гроші». Зведення даху. «Косиці – квіти, 
стонжки, в  білій хустці зав’язані два колачі». «Май-
страм, як скінчили, давали сорочки». Входини. Входи-
ли в хату – «весілі» (новосілля). Це робили у вівторок, 
четвер, суботу. Входив перше ґазда, він вносив хліб.

с. Угорники
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 6 липня 2013 р. у с. Угорники 
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Литвинчин Розалії Федорівни, 1939 р. н.

ЖИТЛО Планування. У селі будували хати за планом: 
«мала хата  +  сіни  /  комора  +  велика хата», «мала 
хата + сіни + велика хата» та «хата + сіни / комора». 
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У кожному житловому приміщенні на головному та 
причілковому фасадах по одному вікнові. Стіни. 
Хати будували «в  заміт». Кутові стовпи  – «слупи». 
«Стіни хати мастили зверха і зсередини (скликали 
людей, глину місили кіньми)». Призьба. При стінах 
зовні влаштовували «приспи». Стеля. Стелю під-
тримували комбіновані сволоки: на одному поздо-
вжньому «сволоку» три поперечні «бальки». Стелю 
зверху змащували глиною з соломою. Були стелі 
знизу «шаровані», були і «миті». «Шарована сте-
ля»: її «ліскували», «мастили» і «шарували» піском. 
Горище – «під». Дах. Дахи чотирисхилі, на кроквах 
(«кізлах»). Їх вкривали соломою. В’язали «около-
ти», їх «стрєсали від хабазу»; з них робили сніпки 
на покриття. На «стріху» (нижній ряд) давали сніп-
ки – «головчаки» (в’язані в головку при колосі). На 
увесь дах ішли «перевертинці» (в’язали перевеслом 
ближче кореня, перекручували і головку обрізали). 
На роги ішли «наріжники» (коренем вниз). На верх 
даху давали «головчаки», набивали солому і притис-
кали «півзинами». Інтер’єр. У  хаті глинобитна до-
лівка – «землє». За піччю, уздовж тильної стіни сто-
яла «постіль». Приміщення освітлювали: була на-
фтова «лямпа» і «каганець на ґніт». До стайні йшли з 
«ліхтарнею». Система опалення. «Піч була велика». 
Склеп печі  – «горло». За піччю  – «запічок», перед 
пічним отвором – «припічок». Черінь печі – «дно», 
комин над припічком – «гор», ніша під припічком – 
«підпіч». Під піччю була «пивниця» на картоплю 
(викопана яма, завглибшки «по шию»). Тут трима-
ли картоплю «на зиму». Висота опічка – «до пояса», 
«бо так зручно». Колись печі були без «кухні» (ку-
хонної плити). Дим з «гора» ішов на «під» (в стелю), 
там (на поді) був «лежак», з  лежака дим попадав в 
«комінок», виведений понад дах. Усі елементи печі 
були муровані з цегли. Біля печі ставили коцюбу,  
лопату. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стодоли у 
селі «шальовані дошками» (з ліски не було). У стодолі 
тік (там молотили). За током (і можливо, з двох бо-
ків) – «запола» (на полову). «Стайні будували разом 
з стодолами» (зблоковані). Окрема комора на зерно – 
«шпиклєр». На кукурудзу робили «сусік» з планок 
(типу кошниці). На насіневу картоплю копали ями: 
розкопували круглу яму, завглибшки «на рискаль», 
насипали конус мандибурки, по ній настеляли житню 
солому, смереку (аби миши не їли) і зверху насипали 
землю. Ставили душник з соломи («головчьик»). Обо-
рогів у селі не знають.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
У п’ятницю будівництва не розпочинали. Понеділок – 
«тяжкий день», тому не починали нічого. На «здойм-
лини» скликали людей. «В підвалини не ложили нічо-
го». Зведення даху. «Косиця» ішла на перші «кізли». 
«В косицю клали фляшку горілки і хустку... колача не 
було. Майстрови ще дарували сорочку. Косицю роби-
ла ґаздиня, майстер чіпав, а хустку забирав». Входини. 
Урочистий вхід у новобудову  – «новосілля». «Перед 
новосіллям у хату на ніч впускали кота (по закону – 
чорного). Зрані його випускали. В  хату перший за-
ходив ґазда (він щось заносив – аби не з порожними 
руками)».

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Яворів

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2012 р.  
у с. Яворів Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Романчич В. П., 1965 р. н.

ЖИТЛО Гражд у Яворові було багато – як у горах, так і 
в долині. Господарка гражди 1923  року Василина Ро-
манчич показала верстат, вовну, інше приладдя, що 
зберігається в коморі, розповіла про виготовлення 
ліжників на Яворівщині і показала на ближчому по-
тічку діюче валило, де обробляються і збиваються 
ліжники по сей час. Планування. Приміщення хати 
розташовані в ряд зліва направо в такій послідовності: 
«комора  +  хата  +  хороми  +  святошна хата». Будинок 
збудований на садибі 1992 року – майже квадратний 
в плані, цегляний, виконаний за типовим проектом. 
У ньому на першому поверсі 4 кімнати, сіни, веранда, 
на мансарді  – три кімнати. Два входи влаштовано з 
протилежних боків  – з  вулиці і затилля. Стіни. Сті-
ни будівлі рублені з пливєт, тобто колод, перерізаних 
вручну навпіл. Стіни ззовні пофарбовані у теплі тони. 
Дах. Дах має ґонтове покриття. Піддашки гражди кри-
ті односхилими дашками зі схилами назовні. Вони 
спираються на стіни огорожі і сохи у дворі. У піддаш-
ках складали дрова, жердини для островів, на яких 
сушать сіно, коси, граблі, сапи, дерев’яні цебра тощо. 
Інтер’єр. В хаті жили батьки і двоє дітей. У хаті – лави-
ця, одно-двоє ліжок дощаних, устелених сіном. Звер-
ху – ліжник. Укривалися другим ліжником, під голову 
клали кухвайку та так і спали. У святошній хаті ніхто 
не спав. Там стояла і тепер є піч, обличкована про-
стими кахлями, без поливи. Дід і баба жили в «хатчи-
ні», яка була відгороджена за рахунок притули з боку 
«святошної хати» і мала автономний вхід. У  коморі 
тримали одяг, бочки з салом і м’ясом, скриню. У біль-
шості приміщень підлога дерев’яна. Система опален-
ня. У хаті була велика піч (перемурована в 1970-х рр.), 
у хоромах виямок для ватри, дим з якої йшов у дах, бо 
стелі там не було. У хоромах – двоє дверей назовні.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Гражда 1923 року роз-
ташована на підвищеній частині розлогої садибної ді-
лянки спадкової власниці Романчич В. П. Садиба ви-
ходить на головну вулицю села. Поблизу гражди, але 
відокремлено, були споруджені кам’яна пивниця біля 
воріт і дещо нижче на схилі пагорба стайня та возівня 
(дві останні не збереглися). В долішній частині ділян-
ки (через город) протягом 1991–1992 років побудова-
но мансардний житловий будинок, після чого родина 
переселилася туди жити, а  гражду з того часу вико-
ристовують лише епізодично, головним чином для 
святкових подій. Гражда являє собою характерний 
для Карпат різновид замкненого двору. Він утворений 
будівлями хати, до якої з трьох боків притулені гос-
подарські приміщення з піддашками по зовнішньому 
периметру, що послуговують одночасно огорожею. 
Двір має в плані форму неправильного шестикутни-
ка. З  двох протилежних боків влаштовано ворота і 
хвіртку. Відкрита частина двору вимощена кам’яними 
плитами. Огорожа. Оседок відмежовували від сусідів 
жердиновими плотами. Їх також закладали і на своїх 
землях, відгороджуючи толоку для випасу корови від 
угідь, призначених для заготівлі сіна на зиму.
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СНЯТИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Белелуя
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 11 липня 2013 р.  
у с. Белелуя Снятинського р-ну  

Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Ткачука Івана Тимофійовича, 1922 р. н.

ЖИТЛО Планування. У селі були хати за планом «ко-
мора + хата + хороми + хата». Підвалини. Підвали-
ни – з дуба. Дуби всі добрі (американський дуб по-
ганий, бо він м’якший). «Кучерявий» дуб добрий 
(він твердий). Стіни. «Глевтована хата». Елементи 
каркасу стін: «підвалини», «слупи», «платви» («пер-
ші клали платви півперечні»). Між стовпом і плат-
вою – навскісні риґлі («скосаки»). По вертикальних 
коликах «глевтували вальками». «Глевки робили гру-
бі». «Ще за Австрії були «биті хати» (робили з дощок 
опалубку). Ширина стіни 60 см. Ставили опалубку з 
дощок – били до висоти 60 см, день підсохло – під-
німали опалубку  – і  знов били. До глини додавали 
соломи, місили толокою». Хати з «саману» почали 
будувати після [Другої світової] війни. Стеля. Сте-
ля на комбінованих «сволоках»: на одному попере-
чному – три поздовжні. «На стелю давали дрючки і 
на них глину». Дах. Дах на кроквах («кізли»). Крили 
соломою. Робили сніпки з житніх околотів. Роги даху 
вшивали карбами. Система опалення. «Піч» виби-
вали з «глею» («або з глею робили цеглу і з неї ви-
кладали піч»). Комин-димозбірник над челюстями 
печі – «гор». У куті його підпирали «слупком». Дим 
йшов на «під». Опічок: «дошки на 4-х штандарах». 
Черінь печі – «дно», склепіння – «піч». Склепіння ро-
били: ставили два півкруги з дощок («кочерги»), на 
них «лати». «Все колись варили в печи». Печі робили 
великі – 1,5×1,5 м. Була «грубка».

ЗАБУДОВА  ДВОРУ Господарські будівлі. Стодоли 
блокували разом зі стайнею. Їх «клали з дерева в слу-
пах». «Були стодоли з плота шторцового або лежачо-
го» («городили пруттям з верби»). У стайнях стеля з 
«глевків» («мащена глевками») або «клали ополки і 
зверху мастили». Курники були окремі: знизу сиділи 
качки, зверху кури (городжені з пруття і мащені, або 
складені з глевків). На свині були окремі карники. 
Кошниці на кукурудзу були з пруття городжені (2,2 м, 
високі). Насіневу картоплю зберігали в ямах: яма кру-
гла або квадратна у плані, глибока  – 1  м. Картоплю 
насипали рівно з поверхнею ґрунту (вище землі за-
сипали буряк), зверху ями прикривали соломою, а по 
ній – глиною (давали «більше, як штих глини»). Вста-
новлювали душник.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведен-
ня даху. Як «здоймают хату», на «кізли» зачіпають 
«деревце» з квітів: «На перший козел клали деревце 
вбране, аби весело було». На «деревце» зачіпали в 
«платинках гроші для майстрів». Скільки було май-
стрів, стільки чіпали «платинок» («платинка» біло-
го кольору). «Як накривали хату, деревце загинали 
вдолину». 

с. Будилів
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 12 липня 2013 р.  
у с. Будилів Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Тутецького Миколи Васильовича, 1934 р. н.

ЖИТЛО Планування. Були хати за планом «комо-
ра + хата + хороми + хата». В «хоромах» не було стелі. 
На головному фасаді кожного житлового приміщення 
по два вікна. Галарея при віконній стіні  – «галєрія». 
Підвалини. «Ставили каміні, на них – дубові підвали-
ни, в підвалини задовбували дубові слупи» (в підва-
лині – «дирки» на кілки). Стіни. Давні хати були кар-
касної конструкції. Були колись хати: поміж коликами 
«городили пліт» («городили лісков») і з двох боків лі-
пили («мастили») глиною. Між стовпом і платвою да-
вали навскісні риґлі («скоси»). Були також дуже старі 
хати «зрубні»; стіни складали з круглого дерева. На 
поверхню стін (зверху і зсередини) набивали «клинці» 
і «мастили» глиносоломою («мастили всередині, звер-
ха мало хто мастив»). «В дуже старих хатах зверха кла-
ли загату (на зиму)». «Підвалинє» – дубове, інші еле-
менти зрубу – з «ялини́». Були хати «биті» з глини, їх 
споруджували після [Другої світової] війни. Ширина 
стіни сягала 40 см. Встановлювали опалубку заввиш-
ки 60 см, «били землю, воно сохло – потім опалубку 
піднімали» і т. д. Перед війною почали будувати хати 
з «саману» (саман: 40×30×20 см). Форми на саман ро-
били з дерева. «Місили глину з соломою (солома була 
довга)». Стеля. Нова «стеля» з підсуфіткою. «Своло-
ки» робили з ялиці, сосни. Сволоки в хатах комбіно-
вані: на одному поздовжньому – поперечні. Дах. Хати 
крили соломою (робили «околоти»; з них «снопки»). 
На верх даху набивали «пирій». Ще крили «трощов» 
(очеретом), або «драниціма» (драницю кололи по 
0,5–1 м завдовжки). Система опалення. «Печі («піч») 
клали биті (набивали глини)». Склеп печі – «горло»: 
встановлювали дві «кочерги» (півкруги з дощок), на 
нах укладали дошки і зверху набивали глиною. «Ко-
мин» (над устям печі) городили. Дим з «комина» йшов 
в сіни. На піч брали тільки «жовту глину», бо вона до-
бре випалювалася. Устя печі – «челюсть». Піч закрива-
ли «затулою». Плита кухонна – «шпарґат» (вони у всіх 
були). Були «грубки». Підпіччя називали «станда́ри». 
Опіччя було дерев’яне на 4-х стовпах. У підпіччі три-
мали різні речі. Інтер’єр. У  всіх приміщеннях була 
глинобитна долівка («земля»); «її мастили глеєм і ко-
ровічим гімняком». Освітлювали хату «каганцем».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були сто-
доли (у  цьому селі стодолу називають «колешня»; 
терміна «стодола» не вживають), у яких стіни запле-
тені ліскою. «Слупи» вкопували в землю або ставили 
на камені («в  камені була дирка, в  неї вставляли чіп 
слупа»). У  стодолу (власне в тік) вела одна «брама». 
Курник виплітали з ліски: знизу сиділи качки, зверху – 
кури (між качатником і курником – стеля, плетена з 
ліски). Карник на свині з дерева: «слупки» (12 «стовп-
ків було»), у  них «ґар» і закидали «сунці». Стайні 
робили так, як «карники». Стайню «мастили» тільки 
«знадвір’я», «карник» не мастили взагалі. «Барабуля» 
зберігалась в круглих ямах. Ями прикривали листям з 
горіха, а зверху – глиною. Душник робили з соняшни-
ка або з соломи. «На бараболі ями круглі, 3 м глибокі 
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(знизу ширше, зверху вужче). Зверху закривали до-
шками. Лазили в яму по драбині». Для повсякденного 
користування «барабулі були і в хаті». «Були окремі 
сушарки» для сушіння яблук, слив тощо: «дах і ліска 
з пруття». Були обороги («остроги»): у нижній части-
ні – настил («подині»). Рухомий дах фіксували кілка-
ми. На кукурудзу були кошниці. Огорожа. «Обійстє» 
городили плотом з лози (мали свій луг над Прутом). 
Пліт лежачий («колики», «лоза»). «Брама» в двір  – 
з дощок, маленька «фіртка» також з дощок. Криниця. 
«Кірниці»: розкопували яму 10×10  м; як дійшли до 
води (18 м глибиною) – на низ з дуба клали «хрест». 
Потім «кругло викладали камінь»: вклали шар каме-
ню, зовні землею засипали і трамбували. Колись «це-
брині» (над землею) робили з дерева. Тягнули воду: 
«валок» і «корба» (на двох «слупах»).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «На пнях [де деревина] не можна хати 
класти, бо на живому місци не можна хати класти. 
Коли були такі випадки, що мус було будувати «на 
пни», то пень корчували і в ту яму клали аркуш, гроші 
і кропили свяченою водою». «Окап до хати не мож-
на брати». «На дорозі межи не можна будувати, бо як 
збудуєш, то всі в тій хаті повмирают: дорогу, стежку 
будовов закривати не можна». Закладини. Зачина-
ли у вівторок, четвер, суботу. Понеділок  – тяжкий 
день, середа, п’ятниця – пісні дні. Як наступає моло-
дий місяць, найліпше зачинати будову». Як почина-
ли будувати, «в кут ложили аркуш, копійки і свячену 
воду». Зведення даху. На «перший козел клали квіт-
ку» («в хустці колач, сорочка, фляшка»): «колач вмо-
тували в хустку». «Головний майстер собі то знімав». 
Входини. «В переступний рік в хату не заходили, але 
будувати можна». «До хати заходят в неділю або в свя-
та. Перед тим на ніч впускают кота, а на другий день 
заходят. Зайти стараютси до полудні, бо добро лиш до 
полудни даєси. Першими до хати в парі заходят ґазди 
(навіть чужі, не з родини), які добре ґаздуют в парі; 
вони несут хліб, сіль на рушнику. Хліб, сіль на руш-
нику ставлят на стіл. Той хліб і сіль мают з’їсти тільки 
ґазди хати (то можна в кілька днів, а не зразу). Того 
хліба нікому не можна давати, позичати. Як ґазди по-
ложили на стіл хліб, священик «освічує хату» (мирує 
на чотирьох стінах хрестики). Як посвятив священик 
хату, то хтось з родини кидає копійки. Ті копійки 
мают позбирати лиш діти: аби як діти тішат сі тими 
копійками, аби так газди тішили сі свов господарков».

ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Вільшаниця
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 11 липня 2014 р. у с. Вільшаниця 
Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Депутата Ярослава Івановича, 1935 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували хати: 
«хата + сіни / комора + хата» (давні хати – 12×6 м) та 
«сіни  /  комора  +  хата». Стіни. Каркасно-дильована 
хата. По периметру розпланованої споруди «клали 
каміні». Привозили дубову «підвалину» і «тесали». 
У  підвалини по кутах врудували «слупи рогові». 

«Слупи зверху (до «платв») мали банти». В  стовпах 
паз – «фуґ». На «дилини» («дилині») старались брати 
дубове дерево, але робили з різного, навіть з осики. 
Береза погана, її брали хіба до стайні. У дуба зовніш-
ня деревина (заболонь) – «білок». «Дуб, в який вдарив 
грім, не брали, його в лісі обходили». Стіни дильова-
ної хати «латили» ліщиною навхрест; потім «закида-
ли» «болотом» (солома, але вже пшенична, полова, 
«болото» і вимішували). Шукали спеціальну землю 
(«білюшка»). «Вона масна і засихає так, що сокирою 
не врубаєш». Починали закидати стіни «з  долини»: 
«кидали з силою, з  долу до верху (перше зсередини, 
аби висхло; чекали тиждень, два, а  потім знадвірку 
закидали)». «Гладили» («щикатурили») стіни: брали 
«болото ріденьке на пшеничній полові (або «терміті» 
з лену)». Як висохло – білили вапном з піском, а по-
тім – просто вапном. Вапно купували. В переклад хат 
не було. «В войну були хати з саману». Стеля. Стеля 
була на поздовжньому «сволоку». Дах. Дахи чотири-
схилі. Крили «околотом». «Кізли з’єднувала попереч-
ка». Інтер’єр. «Піч клали з цегли». На сволоку висіла 
«лампа» і «каганец». У хатах глинобитна «земля». В од-
ній хаті (в селі) посередині була «яма на мандибурку». 
Їли на «стольци» щодня, його ставили посеред хати і 
навколо сідали. За «столом» їли на Святий вечір, на 
Великдень. Призьба. Навколо хати робили «приспи» 
з глини. Вечеряла молодь на «приспі».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір – «обійс-
тє». Були тридільні стодоли (відділення «на пашу 
плюс тік – на снопи»). Їх робили каркасно- дильова-
ними, не штукатурили, «аби продувало пашу». Стай-
ні теж дильовані, «щикатурили зверха і всередині». Віз 
стояв на дворі, або в стодолі, або в повітці (піднавіс). 
На свині – окремі карники. Криниця. «Кірниці» були 
8 м глибокі: яму обкладали каменем або дубовими ди-
линами. Воду тягнули «ключков». Огорожа. Городили 
двір «дерев’єними прутами, або лежачим плотом». 
«Брама» з дощок. «Фіртка – мала брамочка».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Майстер керував будовою», як споруджували каркас. 
Хату «здоймали» (каркас і «кізли») в один день. «Як 
починали хату – в землю під камінь ложили копійки». 
Зведення даху. «Квітка – гільце сосни і квіти» (зачіпа-
ли на крокви).

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 11 липня 2014 р. у с. Вільшаниця 

Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Богдана Івана Михайловича, 1931 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі зафіксована хата за пла-
ном «сіни / комора + хата». У житловому приміщен-
ні лише одне вікно на головному фасаді. Підвалини. 
Давні хати будували. Спершу звозили дерево. Під-
валини робили з дуба, їх ставили на камені (з  ка-
меня робили або стрічковий фундамент, або камені 
вкладали тільки під перехрестя стін.). Підвалини 
по кутах «в’єзали». Стіни. Каркас стін: «слупи», 
«платви», «банта». Все було на дерев’яних «ківках» 
(«цьвєкі» з заліза колись не застосовували). Стіни 
заповнювали горизонтально деревом («дилині»). По 
дилиню набивали «шалині» (лати) зсередини стін і 
знадвору. Тинькували спершу зсередини хати – «аби 
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висхло». Стіну «закидали»: вимішували землю («бі-
люшка»: вона така на колір, як попіл – «попелиста», 
«бо чорна земля – нездала»). «Білюшку» привозили 
(були спеціальні місця, де її копали) і вимішували з 
половою (як не було полови, то з соломою, різаною 
на січку). Заміс брали у руку і закидали. Як кидають, 
то відразу за руками  – «дошков витєгали» (дошка-
«витєганка»)». «Сохло до місяця або менше. Потім 
(як висхло) – шарували («шарівка» – жовта глина з 
кінським гімняком). Гімнєк мнікєнький  – тому до-
брий (гімнєк сушили, потім перетирали на попіл)». 
Білили вапном («піскували»). «Здоймали хату». 
Був «майстер» і «помічник». Підвалини затягнули в 
один день. Підвалини вже стояли – йшли «здоймати 
хату». «Все готове лежало на землі. Підоймати кли-
кали більше хлопів, сходилисі і підоймали. Підойма-
ли одну поздовжну сторону. Стовпи закріплювали 
(прибивали) тимчасово до підвалин (поперечних) 
навскісними бичами. По тому піднімали другу по-
здовжню стіну. Потім вкладали поперечні платви. 
Платви в’єзали простим замком або замком з зубом. 
У  давніших хатах платви були подвійні. Навскісні 
стовпи (від підвалини до платви) – косаки». У хатах 
(напевно, новіших) робили «оберліхт» (піднімали 
горище над платвою). «Оберліхт» – стовпчики прямі 
і навскісні та додаткова платва. Замість васерваги ви-
користовували «пйон». Пила «трачка» (різали дерево 
«трачі»). Призьба. Навколо хати була «приспа»: «ка-
міні заливали глинов, мастили нажовто; колись газди 
спали на приспі – щоб не проспати (в поле йти зран-
ку)». Стеля. Поздовжній «сволок» тесали з дуба. На 
ньому був «викарбуваний» хрест. «Сволок малювали 
на коричневе. На сволок клали дошки з смереки». На 
стелю набивали дранку. Дах. Дахи чотирисхилі. Кри-
ли «околотом». «Кізли» з’єднували «банта». По кізлах 
набивали «латі». Крили соломою (прикоренок соло-
ми – «ґудзір»). Були три типи сніпків: 1) на стріху – 
«головаті» (їх підрізали); 2) на увесь дах – «плескаті»; 
3) «наріжники» ішли на роги (їх в’язали посередині). 
Солому вимолотили, витрясли з бур’яну, покруче-
них стебел, в’язали в «пукі» (околоти). З них брали 
потрошки соломи і робили сніпки. На роги клали 
по 5  «наріжників». «Гребінь» даху робили: під верх 
давали ряд «головатих», «по тому – солома; притис-
кали ключинім». Інтер’єр. Долівка завжди була гли-
нобитна («землє»): підвозили землю і «довбенькою» 
збивали. Мастили глиною з «кінським гірняком». 
За «піччю» стояла «постіль» (між піччю і постіл-
лю  – прохід, «аби можна щось положити під піч»). 
У  куті  – стіл. Уздовж причілкової стіни  – лава, при 
лицевій стіні «канапа» або «бамбетель», на пороговій 
стіні – «шафа». У будні дні їли на «стольці» («столец»: 
дошка стольця  – 0,6×1–1,55  м). Сідали на «клєцок» 
(ковбан). Над «постелев» була «жердка». «Баба-пови-
туха на жердку чіпала полотно». До сволока зачіпали 
«ківки», на них висіла колиска. Світили «лямпами». 
Як не було нафти, з ялини кололи «скіпочки». Їх три-
мали в руках, як світили. Коли йшли до стайні, до 
сусіда – мали «ліхтарні». Система опалення. У хаті 
була «піч». Челюсті  – «челюсти». Над припічком  – 
«комин». Дим виходив через «каглу» в сіни. В сінях 
був «кабак» (іскрогасник). Його робили з плоту у 
формі склепіння і з двох боків «мастили болотом». 
З боку постелі в опіччі ніша («підпіч»), у ній ямка за-
вглибшки 1 штих лопати – на «мандибурку».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Для худоби 
робили стайні. У стайні (як і в хаті) також був «обер-
ліхт» (підняте горище).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як були «здоймлини», в «дюри» на 4-х кутах «ґаздині 
лила святу воду, а ґазда клав копійку». Зведення даху. 
На «кізли» зачіпали «квітку» («сосна і квітами вбираї-
сі»). «В квітку клали гроші, старший майстер забирав і 
тих ґаздів поздоровляв. Квітка стояла, поки не покри-
вали хати – тоді її здіймали. В деяких других селах – на 
патику кукуруз і квіти».

с. Добровляни
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 8 липня 2014 р. у с. Добровляни 
Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Щербюка Михайла Васильовича, 1935 р. н.

ЖИТЛО Планування. Були хати за планом «хата  + 
сіни + комора». У житловому приміщенні було два ві-
кна (на головному фасаді). У сінях тильних дверей не 
робили. Ще були хати з коморою при тильній стіні і 
двома хатами («хата + сіни / комора + хата»). Стіни. 
Каркас хати будували «майстри». «Слупи» ставили на 
«підвалини»; хат без підвалин не було (новіші хати: 
«підвалини дубові ставили на камінь»). Між «слупа-
ми» і «платвами» навскісні риґлі («банто»). «Слупи» 
дубові, «платви» з ялини. «Слуп від слупа ставили що 
2 м». «Дуб» мав заболонь і «серце». Дуб зрізали, у лісі 
копали яму і «трачі» в ямі різали дуб на бруса поздо-
вжньою пилою («трачка»). Колись давно «на кант» дуб 
тесали «сокиров». Були вальковані хати. У  платви і 
підвалини запускали «кіллі» (на всю висоту стіни). На 
коли в платві вертіли «дєри». Цвяхів («цьвєк») колись 
у конструкції не використовували (елементи каркасу 
кріпили дубовими «ківками»; «ківки кантові, дюри – 
кантові також»). Глиняні роботи виконували «толо-
кою». «Привозили жовтої глини, місили з соломою 
і водою». Стіни валькували. Вальки сохли (але не до 
кінця) і тоді стіну «виправлєли» сумішшю глини з по-
ловою. Стіни «піскували і зверха, і зсередини». У ба-
гатих були «дильовані хати». У «слупах робили ґари» і 
в них «заганєли дилині» (були хати і в переклад: «ди-
лині» чергували з глиносоломою). На дильовані стіни 
били «бручі» (дранку) і виправляли глиняною суміш-
шю (глина, пісок і висіяна полова). Новіші хати виби-
вали з глини. Ставили два щити високі – 60 см. Всере-
дину «сиплять вимішану глину з соломою» (її вбива-
ють: «б’ют»); «дают два тижни, аби висхло, потім дают 
щити догори, знов глина  – сохне і  т.  д. То називают 
бита хата». Дах. Дах («верх») був чотирисхилий. Да 
«кізлів» прибивали «латі». Крили соломою з жита. Ро-
били «сніпки». Крили гладко. По рогах були «карби». 
На стріху сніпок в’язали «в головку». Інтер’єр. Мас-
тили «землю» глиною (глина – «гле́йка»). Між долів-
кою і стіною підводили червоною глиною. У хаті був 
«стіл», дві «лавки»  – при причілковій і віконній сті-
нах. За піччю – «постіль». «В будні їли на невеликому 
(0,5×1 м) низькому столику, а не за столом. Сідали на 
низькі лавки». У хаті було два-три «образи». Систе-
ма опалення. «Піч» споруджували з цегли. «Комінка», 
виведеного понад дах, не було. Дим йшов на «гору» 
(горище). Там був «кабак». Склепіння топкової каме-
ри – «горло». Під піччю – яма на картоплю. 
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стодоли 
були окремі, були і разом зі стайнею. «Стодоли горо-
джені або з дошок». Вони з трьома відділеннями: «на 
пашу+тік+на снопи». Були обороги, кошниці. Кури 
тримали в стайні разом з коровою.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведен-
ня даху. «Здоймали хату» (споруджували каркас та 
конструкції даху) в один день. Як «здоймили хату», 
на крайній «козел»  – «квітка» («кукуруз на патику і 
квіти-ружі»). Квіти прив’язували «китянкою» (такою 
крайкою, як вінок весільний...). Входини. Як перший 
раз входили, «то хату перше кропив священник».

с. Клубівці
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 9 липня 2014 р. у с. Клубівці  
Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Пронюк Софії Ільківни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Панування. Були хати за планом «хата + сіни + 
комора» і «хата  +  сіни  +  хата» («хата  +  сіни  /  комо-
ра  +  хата»). У  житловому приміщенні два вікна (на 
головному фасаді). У сінях тильних дверей не робили. 
Стіни. Хати в селі «валькували» по «кіллі» з дуба. «Слу-
пи» (дубові) зарубували в «підвалини». Між «слупами» 
і «платвами» були навскісні риґлі («бантини»). У плат-
ви і підвалини запускали «колики» (на всю висоту сті-
ни). Між коликами відстань 25 см. Валькували стіни – 
скликали «толоку». «Місили жовту глину з соломою». 
«Вальки» заплітали поміж колики («валькувати хату – 
мастити хату»). «Сохло дві неділи, а потім виправлєли» 
(2 рази). Перщий раз: січка, полова і глина. Другий раз: 
«глина з гімняком». Потім стіни «піскували» вапном з 
висіяним піском. Білили (піскували) «щітков з проса» 
(«просєнка»). Колись в «вікнах» було по 6 «кватирок». 
Зафіксовано: нова хата, збудована в 1950-х  роках  – 
«в заміт», стара хата (1925 р.) – «валькована». Призьба. 
«Приспа» з глини, мастили нажовто. Стеля. Стеля з 
дощок. Був один поздовжній «сволок», а на ньому до-
шки. Дах. Дахи чотирисхилі, крили соломою. Крокви – 
«кізли»; кутові крокви – «наріжники»; середня кроква 
причілка – «припустниці». Інтер’єр. Долівка – «землє»: 
«навозили землі, товкли, мастили глинов, попід стіни 
підводили». Над «постелев» висіла «жердка». «Як баба 
родила дитину, то на жердку вішала верету – закрива-
ласі». У хаті був «стіл», дві «лавки»: при причілковій і 
віконній стіні. «Мерлец лежав на столі, головов до об-
разів». За столом їли тільки на Великдень і на Різдво. 
У будні дні їли на лаві – стілец» (всі з одної миски). Мо-
гли сідати їсти і на порозі. Освітлення – був «ка́ганчик». 
Пізніше були «лямпи». Колись світили «скіпками» (їх 
найбільше кололи з граба, рідше – з верби). Як світили, 
хтось тримав в руках, або клали в баночку. «Скіпками 
розпалювали в печи». Колись було «кресало» і «губка». 
«Губка»  – гриб з верби (його вимочували в «мусті»  – 
коров’ячій сечі). «Кресало робили з пильника, кремінь 
збирали в ріці». Система опалення. Печі («піч») му-
рували з цегли. «Склепіні» (топкова камера) – також з 
цегли. Челюсті – «челюста». Перед піччю – «припічок», 
за піччю – «запічок». Над припічком – «комин», в сіни 
йшла «кагла». У сінях іскрогасник – «кабак». «Комінків 
до війни не було – всьо кабаки». Кухонна плита – «кух-
ні». «В печи палили, як пекли хліб; варили на кухни». 
«Як спали на печи, то головою лягали до задної стіни».

ЗАБУДОВА ДВОРУ  Господарські будівлі. Стодоли були 
окремі (тридільні з током посередині) або разом зі 
стайнею. Стайні, стодоли будували з дерева. Кури 
тримали в стайні. Були кошниці, обороги (чотири 
«оборожини» і рухомий дах). Картоплю зберігали в 
ямі: насип-конус картоплі, солома, земля, листя. Були 
окремі комори з дерева. Огорожа. Городили «плотом» 
з ліщини («лежачим» або «стоячим»).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Хат на саді не будували». Закладини. 
«Всьо зачинали і входили в хату  – в  суботу (тепер); 
давно – вівторок, четвер». «Що зробиш в понеділок – 
маєш цілий тиждень», тому в понеділок нічого не по-
чинали, нічого не позичали. «Здоймали хату» – «здо-
ймини» (гостина). «Як зачинали валькувати, на кожен 
ріг клали хліб і гроші (потім то забирали майстри). 
Як скінчили валькувати – гостина і музика)». Каркас 
(стіни) «клали в один день», а «здоймали» дах («верх») 
в другий день. Зведення даху. На «кізли клали квіт-
ку» («кукуруз на патику і обвивали квітами»). Кален-
дарна та родинна обрядовість «Як заходив Великий 
піст, то до вечера мали побілити кухню, замастити 
землю. Замісили ввечер тісто, пекли то тісто, і вночи 
діти мали то тісто їсти і дивитисі, як піч гуляє, бо піч 
мала гуляти». Це робили на Пущенє – 7 неділь до Ве-
ликодня. «В Петрівку хату не мастили, мастили або до 
Петрівки, або по Петрівці». «На Святий вечір старий 
чоловік брав миску з пирогами і дітий, виходив надвір 
і гримав в 4 вугли хати (знадвірку), а жінка зсереди-
ни хати слухала». Народні уявлення. Як корова не дає 
молока, «то шкрабают припусницю (середню коротшу 
крокву причілка), ті стружки палєт і скидают вогню, 
аби корова припустила» (дала молоко).

с. Стриганці
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 8 липня 2014 р. у с. Стриганці 
Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Гупан Ольги Іванівни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Планування. Були хати за планом «хата  + 
сіни + комора». У житловому приміщенні влаштову-
вали два вікна (на головному фасаді). У сінях тильних 
дверей не робили. Стіни. Будував хати «майстер» 
(споруджував дерев’яний каркас і конструкції даху). 
«Слупи» ставили на «каміні» («фудаменту» не було). 
Між «слупами» і «платвами» кріпили навскісні риґлі 
(«банта»). У  платви і підвалини запускали «колики» 
(на всю висоту стіни). «Стіни» хат будували з «валь-
ків» (вальки довгі – 70 см). Для валькування склика-
ли «толоку» (10–20 людей). «Глину місили ногами або 
кіньми». «Вальки робили з жовтої глини. Її привози-
ли на подвірі. Розмішували з водою і половою. Потім 
брали солому з околоту і крутили в глині. Баби крути-
ли вальки, а хлопи носили до стін і валькували». Піс-
ля того як стіни «вивалькували», вони сохли якийсь 
час, залежно від погоди, а потім їх «виправлєли гли-
нов з висіянов половов». Зовні стіни білили вапном, 
а всередині «піскували» (розчином вапна і висіяного 
піску). Стеля. Стелю робили з «вальків» по «стрі-
хульцях». Стелю підтримувала система сволоків: на 
поздовжньому «сволоку» поперечні «сволоки». Сво-
локи мили. Стелю білили. Дах. Дахи були чотирисхи-
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лі, покриті соломою. Інтер’єр. У хаті була глинобитна 
долівка  – «землє»: вбивали глину з половою. Землю 
«мастили жовтов глинов». На землі малювали «квіт-
ки коров’ячим гімняком» (давало зеленуватий колір). 
В  хаті за піччю  – «постіль». На традиційному місці 
«стіл», «лавки». Був також «бамбетель». В  хаті були 
«образи». У будні дні їли на лавці (мобільній), сідали 
на маленькі «стільчики». Система опалення. В  хаті 
була «піч». Між піччю і «постіллю» – «припічок». Над 
«припічком» (перед челюстями печі)  – «комин», від 
нього в сіни ішла «кагла»; в сінях був іскрогасник («ка-
бак»). «Кухня» – кухонна плита. «На комині малювали 
квітки синьков».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були кошни-
ці, обороги. Були копані півниці, їх обкладали деревом 
і накривали. Були стодоли і стайні. Стодоли каркас-
ної конструкції, заповнення стін – дошки. Стайні бу-
дували так, як хати. У багачів були окремі комори.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «На бзині хати будувати не можна, бо має 
бути файний пляц». «На місці дерева будувати мож-
на»: його викорчовували і яму кропили свяченою во-
дою. Закладини. Як починали будівництво, під слупи 
клали копійки. Зведення даху. Як «здоймили хату», на 
«кізли» зачіпали «квітку» («патик, кукуруз і квіти»). 

ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН

с. Бортники
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 14 липня 2014 р.  
у с. Бортники Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Громадюк Ганни Костянтинівни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Стіни. «Дерев’єна хата»  – хата споруджена 
технікою «в  переклад». «Каміні клали під слупи, по 
слупах – платви». Між стовпами «закидали» почерго-
во: «дилині» – глина і т. д. Як висохло – виправляли 
(глина з «лайнєком»). Були й каркасно-дильовані хати 
(«було і так, що дилині без глиняної прокладки; то та-
кож називали «дерев’єна хата»). У такому разі на стіни 
били «шінклі» (дранку) і «мастили»: глину вимішану з 
пшеничною половою чи пшеничною січкою, «закида-
ли і руками заправляли» (відтак (другий раз) гладили 
розчином глини і «кінського гімнєка»; другий варі-
ант: друга виправа – «кінський гімнєк, полова і рідка 
глина). Білили «каменем»: його випалювали в «кух-
ни» («ніхто не знав вапна»). Щітки для білення виго-
товляли з «просєнкі». Призьба. «Приспу» малювали 
нажовто (пізніше сажею начорно). «Приспа – жовта, 
а вище смужка 20 см з сажі» (сажу «парили: заливали 
кіпітком і тим підводили хату»). Стеля. Стелю під-
тримували комбіновані сволоки: на поздовжньому 
«сволоку» поперечні «сволочки». Дах. «Крили дахи 
соломов житнов або сніпками з осоки». В’язали сніп-
ки «перевеслом». Інтер’єр. Долівка («землє») була 
мащена жовтою глиною. У хаті були меблі: «столик», 
«постіль», «лави», «полиці» (для посуди). «За столом 
їли на великі свята, як були гості тощо. В  будні дні 
діти їли на земли (стелили верету), ґазди їли на лавці». 
Система опалення. «Склепіні [печі] робили з глини 

з половов (втовкали)». «Підпечині» було з дерева (чо-
тири «слупки» і дерев’яний настил з коленого дерева). 
Черінь («дно») – з вимішаної глини. «Челюсти» (вхід-
ний отвір у піч), перед ними «припічок». Над припіч-
ком – «комин», в сіни вела від комина «кагла», в сінях 
колись був «кабак» з ліщини.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір  – «по-
двірі». Конструкції стодоли: «слупи», кілля, і  поміж 
ним «городили ліщинов». «Стайні будували так, як 
хати». Були обороги. На кукурудзу – кіш городжений 
з ліщини.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. «Як кладут хату, то так, аби хата хату 
(стару) не чіпала, аби капини старої не чіпали нову, 
бо не буде добре жити». «Як бзина, то на бзині хати не 
клали, бо в бзині сидит злий дух... він буде воювати, 
і в хаті не буде житє». Закладини. «Закладали хату у 
вівторок, четвер, суботу. У понеділок, середу, пєтни-
цю – не зачинали». «Майстер» і люди хату здоймали». 
Зведення даху. Як «здоймали хату, майстер на кізли 
клав деревце з квітів на патику». Входини. «Новосілі 
також робили в ті дни, [що й закладини: у вівторок, 
четвер, суботу]. Ксьондз хату освєщував. Потім ґазди 
заходили з хлібом на рушнику (на хлібі свічечка). Хліб 
клали на стіл». Календарна та родинна обрядовість. 
«На Введеніє до хати не можна впускати кота... Боже 
борони! Заводили пса або маленьке телєтко – перше, 
ніж хтось зайде нещасливий».

с. Буківна
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 4 липня 2014 р.  
у с. Буківна Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Іваськіва Дмитра Івановича, 1934 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі були хати за планом 
«хата + сіни / комора+ хата». У кожному житловому 
приміщенні влаштовували по одному вікнові на го-
ловному і причілковому фасадах. На зиму хату навко-
ло обкладали («клали загату»). Фундамент. Фунда-
мент з каменя. Підвалини. Були хати без «підвалин» 
(«слупи» ставили на камінь) і з «підвалинами». Сті-
ни. Старі хати «вальковані». Спершу робили каркас. 
Каркас: «слупи», «слупи на вікна», «слупи на двері», 
«платви», «бальки» (поперечні платви), «підвалини». 
«Платви до слупів» кріпили наскісними «бантами». 
Перше ішли поздовжні «платви». «Кіллі» було на всю 
висоту стіни. «Слупи, кіллі» робили тільки з дуба. Як 
монтували каркас, «піднімали» спершу дві поздовжні 
стіни, а по тім клали поперечні «платви» і зв’язували. 
Глиняні роботи здійснювали «толокою». На «толо-
ку» йшло майже ціле село (це село мале). «Солому 
на дно накладали, по ній  – глину, і  місили. Жінки 
робили вальки, а хлопи носили; хлопи городили сті-
ни». Вальки робили завдовжки 50 см (бо солома з-під 
комбайна). Коло стін ставало двоє чоловік (один з од-
ного боку стіни, другий – з другого боку) і городили: 
«Один плів в один бік, другий в другий бік». Вальки 
захоплювали три коли. Починали валькувати від 
«кута від сонці». [Інший запис від випадкового пере-
хожого: «Як толока, ішло майже ціле село (село мале). 
Хлопи городили, жінки робили вальки і хлопам носи-
ли. Коло стіни ставало двоє чоловіки (один з одного, 

ТЛУМАЦЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



326 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

другий з другого боку) і городили. Як повалькували, 
ґазда оплачував музику – були танці (в якусь суботу 
чи неділю)»]. Стеля. Стеля: поздовжній «сволок», по 
ньому поперечні «сволочки». Дах. Дахи чотирисхилі. 
Крили житньою соломою. Крили «карбами» або «на 
гладко». У другому випадку на роги йшли «головчасті 
сніпки», на всю поверхню – «плоскі сніпки». «Гребін-
ка: втовкали солому, зверху – кізлики». Інтер’єр. При 
тильній стіні стояла «постіль», над нею – «жердка» (на 
неї «вішали» одяг). В хаті були лави і стіл, і «мисник». 
«Землю» вбивали з глини. Освітлення: був «ка́ганец» 
(«шклєночка 200  грам, наливали нафти і ставили 
ґніт»); «каганец» накривали «каптуром». Пізніше були 
«лямпи». Система опалення. «Піч» споруджували з 
каменю, глини, вальків. Склепіння («склéпінє») виму-
ровували з цегли (ставили дві напівовальні дошки, на 
них накладали драницю; по такій опалубці виклада-
ли цеглу). Ширина склепіння – 60 см, висота – 45 см, 
ширина челюсті («челюсть») – 5 см. Висота склепіння 
ззаду і спереду була однакова. Дехто з тильного боку 
склепіння робив ще «диру» на вихід диму, «але воно 
погано, бо піч не так гріє». Над припічком монтува-
ли «комин». Ніша в опічку під челюстями – «грубка» 
(в ній була поличка). Перед челюстями «припічок», за 
піччю – «запічок». У сінях іскрогасник («кабак») такої 
форми, як склепіння. «Кабак» робили з дерева: «заплі-
тали ліскою і з двох боків закидали глинов». Отворів 
в ньому не було. Коло «кабака на полицях» сушили 
дрова. Дим ішов на «під». Кухонну плиту називали 
«кухня».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були стодоли 
і стайні в «одній будові» (стодола стояла там, де вище 
(вона з «прутє»), стайня стояла, де нижче (її валькува-
ли). На кукурудзу – «кошниці з пруті». Були обороги: 
чотири стовпи («оборожини») і «шипка» (рухома). 
«Мандибурку закопували в ями». Криниця. «Кірниці» 
обкладали деревом, каменем. Воду тягнули «журав-
лем». Огорожа. Городили: «лежачий пліт» з лози.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стін. «Як валькували, одні в других кидали глинов. 
Як скінчили валькувати – в куті на стіну ставили квіт-
ку (таку, як ставили на кізли)». «Перше майстер ладив 
дерево. Піднімали хату тільки в суботу. Піднімало 
хату 10–15 чоловік. Зведення даху. В той день стави-
ли також кізли з бантиням» (встановлювали каркас і 
крокви). Після того «давали обід». На крокви – «квіт-
ка» («на патику кукуруз, навколо  – квіти»). «Квітку 
прибивав старший майстер. Квітку робили ті люди, 
що робили на будові; ґазди давали за квітку перекус-
ку». Народні уявлення. У селі був випадок: як будува-
ли хату – там викопали «людські кости»; «збудували 
хату – в ній всі каліки».

с. Вікняни
З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 3 липня 2014 р. у с. Вікняни  

Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Качорак Доміни Михайлівни, 1933 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі колись будували хати за 
планом: «хата + сіни + комора». У житловому примі-
щенні влаштовували два вікна на головному фасаді. 
Вікно перед піччю  – «передне вікно», вікно ближче 

покуті  – «задне вікно». Стіни. Побутували валько-
вані хати. Стіни валькували по вертикальних колах 
(відстань між колами 50 см). Говорять: «хату клали». 
Спершу робили каркас. «Слупи» ставили на «цоклі» 
з каменя. По «слупах» ішли «платви». «Слупи» до 
платв кріпили навскісними брусами («п’єтнарі»). Вер-
тикальне «кіллі» верхом заходило в отвори платви, 
низом опиралось на «плитки з каменя». Для вальку-
вання стін скликали «толоку» (на толоку приходило 
до 50 людей). Толоку влаштовували у будь-який день 
тижня. «Глину місили кіньми або ногами». Вальки 
робили завдовжки 50  см. «Землю на вальки брали з 
города (вона чорна)». Трохи привозили жовтої глини 
і додавали до землі, щоб була масніша. Додавали со-
лому, різану на січкарні. Потім додавали соломи і ви-
кручували її в глині. Навколо ставали люди і робили 
вальки. Баби вальки робили, а хлопи клали (в стіну) і 
столочували». Хат «в замітник» у селі не було. Стеля. 
Стеля з «дошок» на одному поздовжньому «сволоку». 
Зверху на стелю давали глину з половою. Горище на-
зивали «під». На сволоку вирізали хрест, рік будови. 
Стелю знизу білили. У  селі була одна стара хата, де 
сволок був підпертий «слупом». Дах. Дахи робили 
чотирисхилі на кроквах («кізлах»); у верхній частині 
пари крокв з’єднувала «перемичка». Крили соломою 
(«сніпками»). Багатші пошивали «карбами», бідні  – 
«гладко». «Головаті  – сніпки в’язані в головку; так 
робили, аби довго стояла стріха». Гребінь даху («гре-
бінка»): «зверху давали два головаті сніпки, зв’язані 
докупи». Інтер’єр. У  хаті глинобитна долівка («зем-
ля»): «вбивали землю і мастили жовтов глинов». По-
під стіни підводили червоною глиною (її випалювали, 
товкли, розводили з водою і підводили). Стіни білили 
«каменем» або вапном. Вапно купували в «Товмачи» 
(м. Тлумач). У традиційному місці стояла «піч». При 
тильній стіні (від печі до причілкової стіни) стояла 
«постіль», збита з дощок; на них клали «околота». При 
лицевій і причілкових стінах  – лави, між ними стіл. 
Їжу споживали за столом повсякчас: «Все їли за сто-
лом». Освітлення: «світили в каганцях, потім були 
лямпи». Система опалення. «Піч» стояла у куті між 
пороговою і тильною стінами. Опічки складали з ка-
меня. Склепіння – «склепіні», димзбірник на припіч-
ком – «комин». Перед челюстями – «припічок». Ніша 
в опічку під челюстями – «грубка» (вона з поличкою). 
На «поді» (горищі) стояв «бовдур», у нього ішов дим. 
За Австрії дим ішов через стіну в сіни («дим йшов на 
сіни»). У сінях над каглою був «кабак» (іскрогасник). 
Кухонну плиту називали «кухні».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір назива-
ли: «подвірі», «обійстя». Стодола і стайня були «в од-
ній будові» (стодолу городили плотом, стайню викла-
дали з каменя). Окремих стодол у селі респондент не 
пам’ятає. Кукурудзу тримали на «поді» (плели «коси»). 
Кошниць в селі не було. «Мандибурку» (картоплю) за-
копували: копали яму (1 м, глибоку), насипали карто-
плю (з  верхом конус). Зверху стелили солому, потім 
листя, а  відтак накладали на «штих» (лопати) землі 
(на зиму, як випав сніг, землі давали більше). Ставили 
душник з соломи. У діда була повітка (плетена з хво-
росту), а у повітці «пивничка». У повітці ставили віз, 
зберігали реманент. У селі обміряно каркасно-дильо-
вану комору кінця ХІХ ст. У ній двері на бігунах («на 
шпильках»). Замок дверей – колодковий.
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Хат не будували там, «де бзина». Не мож-
на будувати на стежці, на дорозі. Закладини. «Хату не 
починали класти в понеділок; найбільше починали в 
суботу (в суботу найбільше робили толоку)». Зведен-
ня стін. «Як стіни валькуют – на платви кладут квітку. 
Перший вальок клали «зі сходу» (у нижньому східно-
му куті) – «вітки сонце сходить». Перший вальок клав 
ґазда (як не було ґазди, то ґаздині просить брата чи 
швагра (когось з рідні), і він кладе перший вальок. Як 
починают валькувати, не фундамент кладуть копійку. 
«Таку хату вимуровували за один день». В (в наступ-
ну) неділю (для учасників толоки) «була музика» (на-
ймали музикантів і робили танці). Зведення даху. Як 
скінчат латити – кладут квітку. Як накриют соломов – 
кладут квітку». Входини. У хату входили в неділю, пе-
ред собою впускали кота. Перед тим, у суботу, дають в 
церкву на службу Божу за померлих і за здоров’я жи-
телів хати.

с. Гавриляк
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 12 липня 2014 р.  
у с. Гавриляк Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Максимюк Анастасії Михайлівни, 1937 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хати будували каркасно-валькованої 
конструкції («мащена хата»  – хата з «болота»). Кон-
струкції: «слупи ставили на каміні, по слупах звер-
ха  – платви», були «бантини» (навскісні риґлі між 
стовпами і платвами), довгі вертикальні коли («колі», 
«колики»). Процес спорудження каркасу стін і даху – 
«майстри здоймали хату». Стіни валькували («мас-
тили з болота») «толокою». На «толоку» кликали 
6–7 людей. «Болото» брали коло хати: в городі розко-
пували, додавали води, полови або довгої соломи і ви-
мішували. Стеля. Стеля з дощок. Зверху «по дошках 
мастили болотом». Стелю підтримували комбіновані 
сволоки: поздовжній «сволок», на ньому три попере-
чні «бальки». Дах. Дахи чотирисхилі, під соломою. По 
кроквах («козлах») били «латє». Інтер’єр. «В хаті був 
стіл, лави, постіль, жердка». Щодень їли на «лавочці», 
на неї сідали (на діжі не їли). За столом їли на Різдво, 
Великдень. У хаті глинобитна долівка («землє»): «зби-
вали землю і мастили жовтов глинов». Система опа-
лення. В хаті була «піч», над припічком – «комин». Ви-
ведений понад дах комин-вивід – «комінок». Потім до 
печі почали прибудовувати «кухні» (кухонні плити).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були сто-
доли, городжені з «лозини», з  «лугу». Кури сиділи 
на «поді» (горищі) над хатою. У багатих були окремі 
комори. Кошниці городили з «лозини». Були обороги. 
«Мандибурка – в ямах» (зверху на вал картоплі накла-
дали солому, насипали землю). Криниця. У дворі була 
«кірниці». Ворота. В’їзд у двір – «ворота» («брама»), 
маленька брамка – «фіртка».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Під перший слуп клали гроші». Зведення даху. «Як 
викізлили, на кізли – квітка (живі квіти на патик і для 
майстра сорочка  – подарок для голового майстра)». 
Квітку зачіпав ґазда, прикрашала ґаздиня.

с. Гарасимів
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 10 липня 2014 р. 
 у с. Гарасимів Тлумацького р-ну  

Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Копитко Анни Федорівни,  
1929 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Старі хати будували каркасно-валько-
ваної конструкції – «хата мащена болотом» («вимас-
тити хату»). Говорили: «класти хату». «Слупи» (дубо-
ві) встановлювали на камені. Між «слупами» і «плат-
вами» давали навскісні риґлі («бантині»). У  платви 
і підвалини запускали колики («кімаки»¸ «кіллі») з 
дуба чи акації («вакациї»). Вони були завдовжки на 
всю висоту стіни. Простір поміж колами заклада-
ли вальками. Платви були подвійними: нижня по-
здовжня  – «платва», верхня  – «пошевка». Для здій-
снення глиняних робіт (виготовлення вальків тощо) 
скликали «толоку». Розкопували на городі землю і 
місили – перемішували солому з «болотом». До боло-
та додавали пшеничної або «яшної» (ячмінної) поло-
ви, трохи вимішували, а відтак додавали солому. «За 
колгоспу почали будувати з сирівки» (сирої цегли). 
Її формували у спеціальних «формах», потім склада-
ли під навісом, і  вона сохла. Стеля. Стеля валько-
вана. Ішов «сволок» поздовж і на ньому – поперечні 
«бальки». «На то йшло кіллі і мастили глинов». До 
сволока кріпили «поличку» на хліб. Траплялось, що 
сволок підпирав «слуп» («підпора»). Дах. Дахи чоти-
рисхилі на кроквах («кізли»). Їх пошивали житньою 
соломою. Хати крив «пошивайло». Інтер’єр. Глиняна 
долівка – «землє». «В суботу її мастили глинов, поси-
пали половов або сухим піском, щоб не йшла за нога-
ми». У хаті був стіл («стів»), при двох стінах – лавки. 
За столом їли щодня. В хаті була «піч». Між «постіл-
лю» і «піччю» – «припічок» (запічок). Над припічком 
підвішували «колиску». Постіль вкривали веретою 
(«веренька»). Подушки вбирали у ткану «поволоку» 
(наволочку).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стодоли 
були окремі або зблоковані зі стайнею (на стайню 
кажуть шопа; рідко  – стайня). У  шопі стояли коро-
ви, коні. Були кошниці, обороги. На сіно був і оденок: 
настил з «кімаків», і на те клали снопи (коли не було 
стодоли). «Мандибурку» зберігали в конусоподібних 
ямах (зверху  – солома, земля). Огорожа. Огорожі  – 
«мури». 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. «Як починали будову, під східний слуп клали 
копійки». В один день «здоймали хату» («кізли і сті-
ни») – це називали «закладини». Зведення даху. На 
кізли ставили «деревце з дерева з листям» (з листя-
них порід) або з ялички («до того чіпали квіточки»). 
«Майстрам давали могорич». Обрядові та розва-
жальні аспекти толоки. «В дев’єтий четвер і десєту 
п’єтницю по Великодню сходилисі мастити хату  – 
так було колись давно (у той день на поле сапати йти 
не можна). Як зачинали мастити стіни – у куті на низ 
клали копійки». Входини. Як входили в хату – «по-
сьвєщував» ксьондз.
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З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 10 липня 2014 р.  

у с. Гарасимів Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Чучман Марії Василівни, 1937 р. н.

ЖИТЛО Планування. Хата 1892 року. (власник Чучман 
Марія Василівна, 1937 р. н.). У плані будівля склада-
ється з «хати», «сіней» і «хатини» (у тильній стіні сіней 
двері відсутні). Стіни. Будівля каркасно-валькованої 
конструкції – «хата мащена болотом». «Слупи» (дубо-
ві) встановлені на камені. Між «слупами» і «платва-
ми» навскісні риґлі («бантині»). У  платви і підвали-
ни запущені дубові колики («кімаки») на всю висоту 
стіни. Простір поміж колами закладений вальками. 
Зовнішні стіни у місцях перехрестя стін оздоблені ре-
льєфними пілястрами, у верхній частині – карнизом. 
Стеля. Стеля валькована. У  більшому житловому 
приміщенні її підтримують три поперечні сволоки, 
укладені на один поздовжній (17 × 18 см), у меншому 
житловому приміщенні  – один поздовжній сволок, 
у сінях – один поперечний. Поздовжня платва вине-
сена від рівня стіни на 14 см (вона опирається на ви-
носи поперечних платв і сволоків). Дах. Дах чотири-
схилий, у минулому був вкритий соломою. Інтер’єр. 
У  «хаті» в традиційному місці розташована піч, за 
нею при тильній стіні – «постіль». Уздовж причілко-
вої і лицевої стін – лави. Перед причілковою лавою – 
стіл. У «хатині» в куті при вході розташована грубка 
з плитою, уздовж причілкової стіни – «постіль», при 
лицевій стіні – «бамбетель». У всіх приміщеннях гли-
нобитна долівка («земля»).

с. Долина
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 5 липня 2014 р.  
у с. Долина Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Ходицького Євстахія Петровича, 1941 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Фудамент: по периметру спо-
руди «ложили камені» (під «слупи  – більші камені»; 
«дубові слупи клали на камені»). Стіни. По «слупах» 
ішли «платви» (перші  – поздовжні). По них попере-
чні платви – «бальки». «Слупи» у платви задовбували 
на 5 см. Між «слупом» і «платвою» – навскісний ри-
ґель («п’єтнар»). Стовпи на двері («одвірки») і на вікна 
(«варцаби») ставили на камені, а  верхом зарубували 
у платви. Вертикальні «колики», (довгі від платви 
до землі) ставили на камені (відстань між коликами 
30–40  см). Хату «мастили» (валькували) «глевками». 
«Мастити» починали з «кута від сонця» (і стіни, і сте-
лю). Після толоки ввечері давали вечерю, були «музи-
ки і танці». Робили «глевки». Скликали «толоку». Роз-
копували в городі («землє»  – «болото»; воно чорне); 
«Десять хлопів розкопували землю, так як на грядку 
коло хати, але як можна глибше. Лили воду. Трошки 
вимішували, кидали солому (солома довга) – і далі ви-
мішували ногами (мішало з 10  хлопів)». «Скликали 
бабів» (йшо майже все село – 50 людей). Потім беруть 
«околіт»: «брали по трошки стебел з околота і на то 
кидали з двоє ґралей болота; і жінки закручували». 
Вальки овальні – завдовжки 20, 30, 40 см. (між два су-
сідні кілки закладали два такі вальки і трамбували). 
Ширина стіни сягала 25–30  см. Стіну валькували за 

один день (казали: «мастити стіни»). Стіни мастили в 
один день, стелю – в інший. Сохла стіна десь півтора 
місяця (валькували в літі, як тепло). Як висохло – сті-
ни «виправлєли». Вимішували «болото» з короткою 
різаною січкою з соломи. Суміш кидали на стіну і ви-
рівнювали дощечкою  – «виправлєли». Як підсохло 
(переважно через три неділі)  – «шарували» дощин-
кою (але вже «жовтою глиною з кінським гірняком»; 
«гімняки сушили і розтирали»). Білили стіни і стелю 
«каменем» (алебастром); «його палили, товкли і роз-
водили у воді». До цього піску не добавляли. Також 
були хати складені з «глевків» (без «слупів»; моно-
літні). Пізніше (1960-х рр.) споруджували з «саману». 
«Хати робили з болота і саману». Призьба. Навколо 
хати влаштовували «приспи»; їх «зверха підводили 
червонов глинов». Стеля. Поперечні сволоки – «баль-
ки». Відстань між ними 0,8–1 м. Стеля була валькова-
на (з «стріхульців»). У боковій площині одного «баль-
ка» вибирали паз, іншого  – «діри». Місили «болото» 
і крутили з соломи вальки (але вже з довгої соломи 
на цілий околіт). Вальки заплітали поміж «стріхульці» 
або накладали на них зверху і притрамбовували ток, 
«аби болото знизу виступало поза стріхулец». У  де-
яких селах «стріхульці» попередньо обплітали валь-
ками на землі. Були хати і з поздовжнім «сволоком», 
на ньому  – поперечні «бальки» (стелю валькували). 
«Як стара хата і тріс сволок, його підпирали стовпом». 
Дах. Дахи чотирисхилі. У поздовжні платви зарубува-
ли «кізли ́». Їх зв’язували попарно – «поперечинами». 
З «околотів» робили «сніпки». «Верх» (дах) пошивали 
«гладко». «Гребінка»: накладали соломи і притискали 
кізликами. Система опалення. «Піч» споруджува-
ли з каменя. Висота опіччя 0,8–1 м. Його мурували з 
каменя. В опічку (з боку запічка) була ніша, закрита 
дверцятами. Тут яма, «аби на зиму ховати мандибур-
ку». «Склепінє»: ставили два «круги» (напівовальні) з 
дощок, на них вкладали «шалівки», відтак «склепили 
каменем» (усю частину печі над склепінням виклада-
ли з каміння). На припічку перед челюстями (на всю 
довжину припічка) вкладали плоский камінь. Збоку 
печі «припічок». Перед челюстями («челюсть») – теж 
«припічок», над ним «комин» (в  сіни ішла «кагла»). 
Дим ішов в сіни, в  сінях був «кабак» (іскрогасник). 
Черінь називають «дно», верхню черінь  – «на печи». 
Кухонну плиту називають – «кухня». Інтер’єр. «Зем-
лю» [долівку] вбивали. Мастили долівку «коров’ячим 
гімняком» з водою (а попід стіни – жовтою глиною). 
Для освітлення був «ка ́ганец», пізніше були «лямпи».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір назива-
ли «подвірі». Окремі стодоли робили рідко, частіше 
«стайня і стодола» в одній будівлі. Стодоли «городи-
ли прутьом». У дворі була загорода на вівці «з пруті». 
Кошниці на кукурудзу теж городили «з пруті». «Ман-
дибурку» закопували в ями, завглибшки 80 см. В яму 
засипали «мандибурку» (з  конусоподібним насипом 
над землею), вкривали соломою, по ній – землею. За-
мість соломи могли давати «лист». З  околота роби-
ли «воздушник» (душник). Обороги були на збіжжя 
(4  стовпи і шапка). Обороги нерухомі. Зверху стов-
пи до платв кріпили косяками («п’єтнар»). Огорожа. 
У двір вели «ворота». У селі превалювали кам’яні ого-
рожі  – «мури» (все село в мурах). Були «паркани» з 
тополі. У селі багато мурів, подвір’я мощене каменем 
(дуже подібно до Поділля).
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. На куті, де сходились дві дороги, – місце 
погане (тут хат не будували). Закладини. Усі роботи 
розпочинали в суботу. «Здоймали хату. Був один май-
стер. Здоймати хату кликали багато людей». Зведення 
стін. «Як підняли стіни, в куті на стіни – квітка (куку-
руз на патику і наколо квіти)». Як «здоймили» – ґазди 
давали «усилений могорич». Зведення даху. «На дру-
гий раз: поставили кізли  – знов на них квітка». «Як 
мастили стіни – квітка, як мастили стелю – квітка». 

с. Нижнів
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 7 липня 2014 р.  
у с. Нижнів Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. 

 за натурними дослідженнями та свідченнями  
Симанського Дмитра Михайловича, 1928 р. н.

ЖИТЛО Планування. Колись були хати за планом 
«хата + сіни + комора». В коморі – «яма» на картоплю. 
В житловому приміщенні два вікна (на головному фа-
саді). У  сінях тильних дверей нема. Підвалини. Під 
підвалини по кутах ставили «каміні» («гранітне камі-
ні» ставили на «вінклях»). Стіни. «Хата дерев’єна» – її 
«валькували». Каркас: «слупи», «платви». Де «двері», 
ставили стовпи  – «одвірі», на «вікна»  – «варцаби» 
(стовпи), а  між ними збита з дощок «скрині». Між 
«слупами» і «платвами» закріплювали навскісні риґлі 
(«банта»). Їх прибивали кілками («ківки»»). У платви і 
підвалини запускали «колики» (на всю висоту стіни). 
Стіни «валькували» («вальки» – видовжені, завдовж-
ки 50 см). Для валькування стін скликали «толоку» (до 
40 людей). «Вальки робили з чорного болота, бо глина 
не тримає». На «подвіру» розкопували «болото» (на 
городі). Додавали січку. Потім накидали солому і кру-
тили вальки. Баби робили вальки. На «ношах» вальки 
підносили до стін і валькували. Перший вальок клали 
в куті південно-східному. В  нього «вкладали гроші, 
аби сі в хаті вело». Стеля. Стеля з дощок (ліскували 
і накидали глину). На «поді» насипали полову (тов-
щиною приблизно 0,5 м). «Це проти пожару, бо поло-
ва тліє, але не горит. На поді сиділи кури». Інтер’єр. 
В хатах «землє» (глинобитна долівка): «вбивали жовту 
глину з половов, а потім згладжували жовтов глинов 
з половов». При стінах навколо робили поясок («ві-
нок») з червоної глини. «Баба в хаті до порога рубала 
дрова». В хаті був «стіл», дві «лавки»: при причілковій 
і віконній стінах. Був «ослін» довгий – 2 м, «стілець» 
довгий  – 50  см («на одного чоловіка сидіти»). Були 
«бамбетлі» [«бамбетлі» – вона; слово жіночого роду]. 
Їли не за столом, а на «діжі». Стільці ставили навколо 
діжі. За столом їли на Святий вечір. Діжа стояла коло 
образів, коло стола. «Стіл все був накритий полотном. 
Діжа токож (і тоді, коли їли) була накрита полотном». 
У бідних в хаті були «лавки» і дві «скрині». Стола не 
було  – їли на лавці (тій, що коло віконної стіни, їли 
в місці між вікнами). Світили: був «ка́ганец», пізніше 
були «лямпи». Колись світили «скіпками» (з  граба). 
«Як світили – тримали їх в руках». Скіпки сушили в 
печі (зсували «грань» в бік, з  другого боку скіпки). 
Система опалення. Давні печі («піч») робили з каме-
ня-вапняка. «Фудамент» печі споруджували з каменя. 
Дві стінки робили з каменя, а  всередину набивали 
глину з каменем (шматками каменя). Черінь («дно») 
робили з глини. «Храмула» отвір-ніша в опіччі на по-

суд, пательні під челюстями («челюсть»). «Скле ́піні»: 
ставили 5–6  каблук; робили «струцлі» (глина з со-
ломою) і вкладали їх на каблуки (каркас потім випа-
лювали). Стінки і всю піч вище склепу складали з ка-
мінців. Верх, де спали, вирівнювали «жовтов глинов». 
«Припічок»  – поміст перед піччю і за піччю (власне 
так називають і припічок, і запічок). Над припічком – 
«комин», в сіни дим виводили через стіновий димово-
лок («кагла»); в сінях іскрогасник («кабак», виплете-
ний з пруття і обмащений глиною). Під «кабаком ву-
дили барана». «Коминки» виведені понад дах почали 
робити у 1950-ті роки. Кухонна плита – «кухні».

с. Одаїв
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 5 липня 2014 р. у с. Одаїв  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Василишина Івана Михайловича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Давні хати будували з «глевків», які за-
плітали по вертикальних колах. «Ставили штири слу-
пи, платви подовжні і платви поперечні. Слупи ста-
вили на камінь. Копали фоси (0,6–1 м глибокі) і клали 
камінь. Слупи на вікна і на двері називали «варца-
би». Слупи і платви скріплював наскісний «п’єтнар». 
У платвах вертіли дєри, у них заходили кінці кілля». 
Були старі хати, у яких «слупи» вкопували в землю (їх 
вкопували на глибину більше, ніж 1 м). Частина стов-
па, вкопана у землю, мала круглий перекрій, вище  – 
«тесане на штири канти». Таку будівлю називали «хата 
в росохах». Усі елементи каркаса (і кілля) виготовля-
ли з дуба: «На будову добрий старий дуб». Сердечко 
(ядро) дуба називають «черь», заболонь  – «білок». 
«Чистий дуб» (придатний на будівництво) має менше 
«білка», а  більше сердечка (має «саму черь»). «Коли 
зробили дах (верх), тоді валькували стіни». Вальку-
вати – «мастити хату» (скликали людей на «толоку»): 
«Глевки робили толокою». Коли ішли просити на «то-
локу», «наймали музику; йшли просити з музиков». 
Говорили: «Перейшов село з музиков – буде музика на 
толоці; музика переграла село». Довжина вальків була 
приблизно 70 см. Їх заплітали поміж колами: кожний 
наступний шар в інший бік. Перший вальок клали ра-
зом ґазда і ґаздиня. Як скінчили «мастити хату» – уве-
чері «музика і танці». Як хату «виглевтували», то вона 
сохла не менше місяця. Потім стіни «стругав господар 
рискалем». «Виправлєли стіни сумішшю глини, піску 
і сіяної полови  – загладжували дощечкою». Білили 
стіни «каменьом» («білий камінь»). Його «випалюва-
ли і товкли на муку». Стеля. Стелю багатші робили з 
дощок, бідніші її викладали «глевками» по «стріхуль-
цях». «Поздовж хати йшов сволок». Були хати, у яких 
«слуп посеред хати підпирав сволок». Дах. Дахи 
(«верх») були чотирисхилі на кроквах («кізли»). Ста-
вили «кізли», по них ішло «латі». Крили солом’яними 
сніпками: «карбами» або «гладко». На «карби» робили 
«головчіки». «Гребінка»  – «два сніпки зв’язували до-
купи». Стріху і роги даху викладали з «головчіків». 
Плоскі сніпки  – «площики» (вони подвійні, їх роз-
діляли надвоє і прокручували ). «Коли зробили дах 
(верх), тоді валькували стіни». Горище: «під» (над 
хатою), «стрих» (над стайнею). Система опалення. 
«Піч» робили з глини (з «глевків»). «Фундамент» (опі-
чок ще називали «припічок») на піч мурували з каме-
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ня на болоті. Власне мурували дві стінки, а всередину 
набивали глини. Черінь печі називають «дно». «Дно» 
вибивали з «глини, перемішаної з половов». «Склепі-
ні» (топочна камера): на опічок у місці горла печі «ста-
вили густо каблуки з ліски» (щоб «не падали глевки»), 
а на них укладали «глевки» («болото з соломов»). Від-
так каркас випалювали, як вигоріло, внутрішню по-
рожнину печі підмащували. Ззаду і спереду висота 
склепіння була однаковою. «Челюсть» влаштовували 
таким способом: ставили каблуку і її «обплітали бо-
лотом». В усіх хатах під піччю була «яма на мандибур-
ку». Над челюстями влаштовували комин-димозбір-
ник («комин»); у сіни від нього ішла «кагла», а в сінях 
був виведений понад дах комин-вивід  – «коменок». 
Колись (в напівкурних хатах) в сінях був іскрогасник 
(«кабак»). Інтер’єр. Колись в хатах були двері на бігу-
нах. У хатах зажди робили глинобитну долівку – «зем-
лє». Від печі уздовж тильної стіни стояла «постіль»: 
«штири слупи забив в землю, побічниці і настил з 
дерева». Для освітлення був «ка ́ганец», пізніше були 
«лямпи». Колись світили «скіпками» (з дуба, ялини). 
Світили «скіпками», тримаючи їх у руках.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  селі були 
окремі «стодоли» каркасно-вальковані. «Слупи» ста-
вили на камені. Стіни валькували («слупи», «глевки»). 
«Стайні» споруджували з каменя, «аби худоба не 
вибивала глини». Були «обороги»: чотири «оборожи-
ни» і «вершок» (рухомий). Були обороги й зі нерухо-
мим дашком («оборіг в п’ятнарох»): чотири стовпи, 
підвалини, платви, знизу і зверху стовпи укріплені 
«п’ятнарами» (косяками). Такий оборіг можна було 
переносити. Огорожа. Огорожі: «плоти лежачі» або 
«стоячі» («на лежачий пліт ішло більше пруття»). Во-
рота, які робили з плоту – «ліска»; «брама» – з дощок.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Майстер ладив матеріал, і потім ґазда кликав людей 
здиймати хату». «Здоймлені» робили в «легкі дни» (ві-
второк, четвер, субота). Як «здиймали хату – під слуп 
клав ґазда гроші; ті гроші забирав майстер». Зведення 
даху. Як «знимали верх – на крокви квітка: кукуруз на 
патику і квіти». Входини. Перший раз входили в хату 
в «легкі дні». Першими входили ґазда і ґаздиня. Вони 
несли хліб, сіль на рушнику («перед собов заганєли 
кота»).

с. Олеша
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 13 липня 2014 р. у с. Олеша  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Тугай Павліни Федорівни, 1931 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. «Фудамент» з каменю. Підвалини 
(«підвалині») влаштовували рідко. Стіни. Побутува-
ли каркасно-вальковані хати: Каркас хати станови-
ли: «слупи», «платви», «п’єтнарі» (навскісні риґлі між 
стовпом і платвою). Простір між стовпами заповню-
вало довге вертикальне «кіллі», між яким заплітали 
вальки («землє з соломов»). Глиняні роботи викону-
вали «толокою». «Місили болото»: «розкопували в го-
роді, кидали солому і місили». Розкопували і мішали 
солому з чорним «болотом»; у деяких селах, де при-
датного для цього «чорного болота» не було, викорис-
товували «глинку-біличку». Як скінчили «толоку», то 

в ближчу неділю господар наймав музику. Хату «здо-
ймали» (в один день піднімали на місце каркас стін і 
дах). У селі були і хати каркасно-дильовані («закидані 
деревом»). Їх стіни «клинцювали» і «закидали» глино-
соломою. Білили «каменем»: його випалювали, товкли 
і розводили в воді. Призьба. «Приспи» били з глини, 
їх малювали начервоно. Стеля. Сволоки комбіновані: 
«Сволок вздовж хати, по ньому сволочки». За сволок 
закладали «васильок» (квітки). Під сволоком – стовп 
(«підпора»). Дах. Дахи чотирисхилі. На «кізли» наби-
вали «латі». Крили соломою. «Сніпки» робили з жита. 
Пошивали гладко. На увесь дах ішли «площаки», «про-
вертні» ішли на роги і стріху. Гребінь закріплювали 
«ключками». Система опалення. «Піч» була «бита з 
глини» (клали обручі, дошки і били глину без домі-
шок). Вхід у піч – «челюста». Підпіччя – «штандари» 
(«там клали мандибурку»). Над припічком робили ко-
мин-димозбірник («комин»), у сіни від нього ішла «ка-
гла». У сінях був підвісний городжений «комінок» (ко-
лись був «кабак»). «На печі синков “дзябали” квіти». 
Кухонна плита  – «кухні». Кури сиділи на «поді» (го-
рищі хати). Інтер’єр. У хаті була глинобитна долівка 
(«землє»). «Її мастили жовтов глинкою, навкола (і під 
постельов) мастили червонов глинков». По периме-
тру приміщення «червонов глинков» робили меандр 
(«кривульки», «циганьска дорога»). По жовтому тлі 
червоним малювали «ґраткє». Щодень їли коло «діжи», 
за столом – на Різдво, на Великдень. У хаті – «столик», 
«образи». Світили: був «ка́ганчик нафтовий» (в ньому 
«ґніт»). Пізніше були «лямпи 10 чи 11 – нумерові». Для 
розпалювання печі деколи брали «грань» в сусідів.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір  – «по-
двірі» (у  деяких селах кажуть «обора»). Стодоли у 
селі робили городжені лозою. Кури сиділи на «поді» 
(над хатою). Стайні  – «мащені» (такої конструкції, 
як і хати). Були карники: знизу свині, зверху – кури. 
На кури були й окремі карники («карник квадратний, 
городжений»). Були кошниці, обороги. На картоплю – 
ями: насип картоплі, солома, земля. Огорожа. Горо-
дили двори «прутєм» з верби або ліщини. «Мури з 
каменя в багатих, клали на глині». «Паркан» робили з 
дощок. «Брама» з дощок, «ворота – ріденькі» (каркас-
ні). Були «перелази».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як валькували – в кут вальків зі сходу клали копій-
ку. Зведення даху. «Здоймали» хату – «на кізли клали 
деревце». Народні уявлення. Замітати хату починали 
зі сходу.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 13 липня 2014 р.  

у с. Олеша Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Хоминця Михайла Івановича, 1939 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. «Підвалині» було рідко в кого. Сті-
ни. Увесь каркас хати споруджували з дуба (і  плат-
ви також). Дуб мав «чернь» (ядро) і «білок». Каркас – 
«слупи», «кіллі» (хати: «землє з соломою»). Система 
опалення. На «піч» робили «склєпіня»: клали мішок з 
сухою землею, потім обтовкли жовтою глиною, мішок 
розв’язували, землю висипали і піч випалювали. «Під-
піч» – ніша в опіччі. Інформатор бачив, як по сусідству 
робили таку піч у кінці 1940-х – на початку 1950-х років.
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З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 13 липня 2014 р.  

у с. Олеша Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Миронюка Григорія Кириловича, 1922 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували хати за пла-
ном «хата  +  сіни  /  комора  +  хата». Зафіксована хата 
першої половини ХХ ст. з таким розташуванням при-
міщень. Стіни. Будували каркасно-вальковані хати. 
Каркас робив «майстер від дерева». «Слупи» – з дуба, 
по них – «платви». «Кіллі» вертикальні. «Трепету» на 
хату не давали. Хати «валькували». Скликали людей, 
робили «заміс». Розкопували землю, додавали полови, 
соломи і «місили кіньми». Робили вальки завдовжки 
40 см. «Жінки робили вальки, хлопи брали на ґралі і 
підносили до стін. Коло стіни з двох боків стояли два 
хлопи... вони між кіллі клали вальки». Як валькува-
ли – на «двері», «вікна» залишали «діру». Валькована 
стіна впродовж певного часу мала добре висохнути 
(«воно файно схне»). У  багатших були «дильовані 
хати». Стіни дильованих хат «обручували» (наби-
вали ліску) і тинькували. Дах. Дахи («верх») робили 
чотирисхилі на «кізлах» «Кізли» були з смереки. Хати 
«пошивали околотом нагладко». Система опалення. 
Опіччя мурували з каменя. «Піч били з глини: ставили 
дві дуги, заплітали прутами і з двох боків вимащува-
ли вальками». Дуже рідко піч споруджували з цегли. 
Ніша в опіччі під челюстями – «грубка». Над челюс-
тями – «комин» (комин-димозбірник), з комина у сіни 
вела «кагла» (димоволок). У  сінях був іскрогасник 
(«кабак») – «щоб пломінь не йшла в стріху». Інтер’єр. 
У хаті глинобитна долівка – «землє» (вбивали землю 
з половою).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. На крокви ставили «квітку»: «на верх патика 
чіпали качан кукурудзи (кукуруз), квіти, бинду і на-
чіпали чічок».

с. Пужники
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 13 липня 2014 р.  
у с. Пужники Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Родчин Ганни Іванівни, 1936 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. «Фудамент: копали фосу, заси-
пали каменем, а  шпари засипали землею». Колись 
«підвалинів» не було, «слупи клали на великі каміні». 
Стіни. Хати будували каркасної конструкції (в пере-
клад): «дилиньом закидали стіни». «Слупи» і платви 
скріплювали навскісні риґлі («бантини»). «Бантини 
тримали верх». «Слупи» робили з дуба. Як в дерево 
вдарив грім, в будову не брали (такий дуб має тріщи-
ну). Дуб мав «серце» і «білок». Річні кільця – «круже-
ла». Старий дуб має багато «серця». «Дилині» були 
навіть з «трепети». «Майстри» будували хату (спо-
руджували каркас стін і дах). Потім скликали людей. 
«Возили з лісу глину, сипали води, сипали солому. 
Клали дилину і шар глини з соломов. Загладжували 
з боків донизу глиносоломов і т. д. (то казали «дере-
вєна хата»). Як глинов переклали, то сохло до осені». 
«Виправлєли» – «глина з пшеничнов половов». Потім 
білили «каменем» (білили щіткою з проса – «просєн-
ка»). Стіни білили: «камінь палили, товкли і мастили 

набіло». У сусідньому с. Хотимир були «камінні хати». 
«Хата мащена». Хати з «саманю» почали будувати піз-
ніше. Призьба. «Приспи мастили глинов». Дах. «Хати 
пошивали соломов» (сніпками). Окап даху – «стріха», 
горище  – «під». Багатші хати покривали «блєхов». 
Інтер’єр. «Землю (долівку) мастили глинов, навко-
ло підводили синеньков синков». У хаті були «діжі», 
були «корита». Їли завжди на «столі». На «стілець» 
сідали. Був «бамбетель», була «канапа» (з  спинкою), 
були «лави», «образи». Світили: був «ка ́ганец» (в ньо-
му «ґніт»); пізніше були «лямпи». Колись палили 
«скіпками». Система опалення. Робив печі «пічкар». 
«Піч» мурували з цегли. Колись була піч з «рініків» 
(річковий шутер сірого кольору, такий, як на дорозі; 
«рінєкє – річкові камінці, але брали їх не в ріці, а по 
зарінках»). «З таких каменів тепла піч». Над припіч-
ком – комин-димозбірник («комин»); з нього дим че-
рез «каглу» ішов в сіни. «Каглу» затикали «катрана-
ми» («лахами»). Колись «комінків» виведених понад 
дах не було. Колись були печі на дерев’яних опічках: 
чотири «слупки» з дерева, настил з дерева, по ньому 
викладали з «рініків» і глини черінь. «Склєплінє» (то-
почна камера): робили каркас (каблуки, дошки) і по 
тому викладали «рінікє» («з рінєків тепла піч»). Вели-
чина печі: «піч на 10 хліба», «піч на 12 хліба».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. «Здоймали хату в один день (скликали хлопів)». 
«Під 4 кути під слупи клали копійки». Зведення даху. 
На «горі» (на крайній парі крокв) – «косиці» («квіти 
на патику»). «На косиці чіпали флєшку горівки для 
майстра». 

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 13 липня 2014 р.  

у с. Пужники Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Родчина Юрія Васильовича, 1933 р. н.

ЖИТЛО Стеля. Стелю підтримували комбіновані сво-
локи. Поздовжній дубовий «сволок» (як він прогнув-
ся, ставили підпору з ялиці). На сволоку – поперечні 
«сволочки» (переважно три). «Стелі» робили з «гру-
бих коликів дубових, їх обмотували на земли болотом 
і так вкладали». Стелю «мастили» так, як стіни. Дах. 
Крили дахи соломою. «Гудзір»  – прикоренок стебла. 
«Спідні сніпки рівні і грубші – «парові»; на роги та-
кож давали сніпки парові». «Гребінь» даху: мевлена 
солома, її притискували «кізлики». Система опален-
ня. «Піч на слупках». Закопували 4 «слупки», на них 
з дерева вкладали «підок». «Між слупками тримали» 
картоплю. Черінь печі робили: «по подку викладали з 
рінєків (потім – з цегли) і мастили глинов». Склепін-
ня – «з рінєків». Вхід у піч – «челюста», припічок перед 
челюсями – «під комином», за піччю – «запічок». Ку-
хонна плита – «кухні».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У цьому селі 
двір – «подвірі», а в сусідньому с. Хотимир – «обора». 
Були окремі стодоли (посередині тік). Конструкція: 
«підвалини, слупи, платви». У стодолі стояв «засік» з 
зерном. Стайні будували так, як хати. На кукурудзу – 
«кіш» (заплітали ліщиною). Були обороги («дашок» і 
чотири «оборожини»). «Мандибурка» була в конусо-
подібних ямах (зверху – солома, земля). Навіс – «під-
навіс» («возівнє»). Криниця. «Кірниці» (глибокі  – до 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



332 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

10 м): «цебрині» складали з дерева (воно зрубне); «так 
і над землею». Тягнули воду «ключков». Огорожа. Го-
родили «пліт лежачий» і «стоячий». Були перелази. 
Ворота – каркасні, одностулкові; «брама» – з дощок, 
двостулкова. Мала «фіртка». 

с. Сокирчин
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 6 липня 2014 р.  
у с. Сокирчин Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Шевчук Ганни Михайлівни, 1925 р. н.

ЖИТЛО Стіни. «Вальковані хати називали “мащені 
хати”. Вони є найдавніші». В 1950-х роках почали бу-
дувати хати з «саману» а також «биті хати». Валько-
вана хата  – «хата з глевків», «хата маще́на з глини». 
Каркас хати: «слупи», по них «платви», між «слупом 
і платвою»  – навкісні «п’єтнарі». Довгі вертикаль-
ні «колики» ішли на всю висоту стіни. «Хати з глев-
ків по колах  – старі (ще австрійскі)». «Валькували»: 
на стелю йшли «глевки», а стіни «мастили» по колах 
«глинов» (жовта глина, вимішана з соломою). Глиняні 
роботи здійснювали «толокою». На «толоку склика-
ли 15–16  людей». «Виправлєли» стіни: «глина з кін-
ським гімняком і з половов». Стіни білили вапном з 
піском («піскували»), а другий раз (по цьому) «масти-
ли» вапном. Були в селі хати «биті»: «клали опалуб-
ку і між нею вибивали» глиносолому. В 1960-х роках 
робили хати з «саману». Обміряно цеглину «саману»: 
40×20×30 см. Стеля. «Сволок грубий, серед хати його 
підпирав слуп (тонкий, кругленький). Слуп клали 
відразу, як будували хату». «Сволок» поздовжній, на 
нього клали поперечні «бальки», а на бальки – «стрі-
хульці». «Виложували стріхульці на стелю». «Стрі-
хульці» попередньо «обкручували на землі глевками і 
закладали між бальками». Дах. Дахи робили чотири-
схилі на «кізлах», крили соломою. Система опалення. 

Величину печі визначали кількістю хліба, яку одно-
часно в ній можна було випікати. Говорили: «Піч на 
пітнадціть хлібів». «Піч» споруджували з глини. «Ко-
мінок» у сінях виходив понад дах. Над «припічком» 
перед челюстями («челюста») був комин-димозбірник 
(«комин»). Склепіння – «склепіні», черінь – «дно», за-
пічок  – «припічок». Піч закривали бляшаною «зату-
лою». Між комином і стіною (під каглою) «дучка» на 
сірники. Під піччю були «ями на мандибурку». У зо-
внішньому куті печі – ніша («коцьолок»): «Як топили 
в печі, тут гріли воду», пізніше гріла плита – «кухня» 
(кухонна плита). Інтер’єр. При тильній стіні стояла 
«постіль», на ній  – «верети». Колись на постелі була 
солома. Повсякдень їли коло «діжі» («стіл у селі мало 
хто мав»). «Приходили з поля, на діжу клали миску і 
так їли». Сідали на «стільці» (ослони). «На такий один 
ослон сідало двоє. Коли були гості, коли Різдво, свя-
та – сідали їсти за стіл». Були маленькі «стільчики», на 
які сідав лише один чоловік. На «столец» (довгий, 1 м) 
сідало тільки двоє, на «ослін» (довгий, 2–3 м) сідало 
шестеро. Для освітлення були «каганці».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стодоли 
були з дощок. Комору будували з глини (так, як хату). 
Шопи і кошниці – плетені. Були обороги: чотири «обо-
рожини» і рухомий «вершок». Криниця. Криниць в 
селі мало (вони 30 м – глибокі). Огорожа. Село усе в 
«мурах» (огорожі з каменя). Огорожі – «мури», двори 
мощені каменем.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Здоймали хату» (вівторок, четвер, субота). Як почи-
нали будову, під «слуп» клали гроші. Зведення даху. 
Як закінчили споруджувати каркас, на «кізли клали 
квітку»: «на патику квіти і фустка (хустка)». «Чіпав 
квітку старший майстер» («фустку» він забирав). Вхо-
дини. У  вівторок, четвер, суботу робили «новосілі». 
Як вселялись, першими в хату заходили ґазди. Входив 
ґазда з хлібом, сіллю на рушнику і «ставив то на стіл».
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м. Київ
З польового щоденника З. Гудченко, записано 2009 р.  

у м. Києві на теренах колишнього с-ща Батиєва Гора  * 
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-
ція про поселення за історичними відомостями]. Це 
колишнє передмістя, назва місцевості між вулицями 
Солом’янською і Волгоградською, яка стрімко спадає 
вниз до долини р. Либідь, будучи її правим високим бе-
регом. Назву пов’язують з тим, що на горі ніби під час 
монголо-татарської навали 1240 року стояв намет хана 
Батия. З  гори відкриваються панорами на історичну 
частину Києва. Це важлива стратегічна позиція в то-
пографії Києва. На карті міста 1837 року є назва Бати-
єва гора. Сліди перебування людини на цій місцевості 
сягають двох тисячоліть. Тут знайдено глиняну урну з 
кістками трупоспалення зарубинецької культури, а та-
кож великий могильник, залишений давньоруським 
поселенням. Річка Либідь, що колись протікала серед 
околиць давнього Києва, була ніби природною межею 
міста. Батиєва гора належить до Солом’янської ділян-
ки Києва. Згідно з переписом на 2 березня 1874 року 
Південно-Західного відділення Російського географіч-
ного товариства в передмістях Солом’янка, Шулявка, 
Протасів Яр, Байкова (Батиє ва) гора понад 10 % жител 
не можна вважати будинками. У цих халупах з дров, 
лози, глини знайшли прихисток робітники, ремісники, 
міська біднота. У 1910 році було затвержено постано-
ву міської думи про включення в міську мережу цих 
передмість. На 1907–1908 роки. Солом’янська ділянка 
була забудована на 10 %. [Літ.: Київ. Енциклопедичний 
довідник. Київ, 1981. С. 56; История Киева. Киев, 1982. 
Т. 1. С. 40, 80; История Киева. Киев, 1984. Т. 2. С. 203]. 
Система забудови. Поступово забудова ущільнюва-
лася і розповсюджувалася на схили, де утворилася без-
системна мережа вулиць і провулків з індивідуальною 
садибною забудовою. На кінець ХХ ст. схили Батиєвої 
гори зберігали значною мірою забудову, що склалася 
в попереднє століття. Вона не дуже відрізнялася від 
сільської, хіба що не мала специфічних для сільського 
господарства додаткових приміщень, бо більшість на-
селення були робітники, а городництво – тільки допо-
міжна галузь.

ЖИТЛО Будівлі складені з місцевих матеріалів. Стіни 
дерев’яні «в шули», обпланковані, обмазані й побіле-
ні. Дахи – дво- і чотирисхилі під залізом. Лиштви під 

* Територія колишнього с-ща  Батиєва Гора увійшла до 
складу м. Києва у 1910 році.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

дахом та віконні обрамлення прикрашені різьбленням 
у деяких кращих будинках. Окремі взірці різьблених 
сандриків зберігаються і тепер. В  останній десяток 
років в давній забудові Батиєвої гори, яка тривалий 
час не міняла свого досить занедбаного вигляду, від-
булися різкі втручання спорадичного характеру. Тоб-
то на окремих ділянках знесеної старої забудови від-
бувається інтенсивне будівництво нових особняків на 
2–3 поверхи, які настільки великі за розмірами, що не 
лишається місця для саду чи городу. Отже, садибна 
забудова змінюється на котеджну.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 2001 р. у м. Києві  

на теренах колишнього с. Братська Борщагівка **  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 

про поселення за історичними відомостями]. Терито-
рія, на якій знаходилося село Братська Борщагівка, що 
в 1971  році увійшло в межі м.  Києва, належить нині 
мікрорайону Микільська Борщагівка. Село розташо-
вувалося на лівому березі річки Бортівка (Борщагівка, 
тепер  – Нивка), тобто з протилежного боку віднос-
но Михайлівської Борщагівки. Братська Борщагів-
ка була власністю київського Братського монастиря 
і увійшла до казни наприкінці XVIII  ст. як державне 
село. В  давніх документах його названо Борщувкою. 
Тут був палац із садком. Парафіяльну Богородицьку 
церкву збудовано 1740  р. (за Л.  Похилевичем), за ін-
шими даними  – 1770  року і добудовано 1822  року. 
У 1847 році під церкву та дзвіницю, що була збудова-
на 1811 року, підведено кам’яний підмурок (не збере-
глися). З  1782  року Братська Борщагівка мала статус 
київського передмістя. У  міській смузі перебувала у 
1923–1925 роках та 1971 році. З 1920-х років входила 
до Микільсько-Борщагівської сільради). На середину 
ХІХ ст. в Братській Борщагівці було селян: 127 чолові-
ків і 111 жінок. Хат – 30, з них до 10 старих. У 1932 році 
кількість населення становила 876 осіб. Голодомор ви-
нищив майже третину населення. Близько 30 жителів 
стали жертвами розкуркулення. [Літ.: Похилевич Л. И. 
Сказания о населенных местностях Киевской губер-
нии. Киев, 1864; Київ. Енциклопедичний довідник. 
Київ, 1981; Пономаренко Л. Вулиці Києва. Київ, 1995].

ЖИТЛО Від колишнього села залишилася тільки вули-
ця Якова Качури, що тягнеться з південного сходу на 
північний захід, південніше масиву Микільська Бор-

** Територія колишнього с.  Братська Борщагівка увійшла 
до складу м. Києва у 1971 році.
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щагівка. Забудова вулиці  – садибна, одноповерхова, 
неодночасна. Найстаріші будинки кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст. (№ 18, 24, 28А, 38, 53, 73, 83) мають в осно-
ві планувальні схеми традиційного народного житла. 
Скажімо, будинок №  28А, розвинений тип «хати на 
2 половини», стоїть причілком до вулиці. Над дверима 
звис, що спирається на трикутні кронштейни коваль-
ської роботи. Стіни дерев’яні, «в  заміт», обмазані й 
побілені. Будинок № 83, розташований уздовж вулиці, 
на відміну від інших, має стіни, обшальовані попере-
чними дошками, дах під залізом. У садибі № 89 звер-
тає на себе увагу висока дерев’яна брама з дашком, що 
накриває ворота та хвіртку.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2001 р.  
у м. Києві на теренах колишнього с. Вигурівщина *  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-
ція про поселення за історичними відомостями]. 
Село Вигурівщина існувало між Троєщиною і Ми-
кільською Слобідкою. Ця місцевість була здавна за-
селена. У  районі Троєщини-Вигурівщини виявлено 
археологічні залишки неолітичних стоянок людини 
(IV–ІІІ  тис.  до  н.  е.). Поблизу Вигурівщини археоло-
ги знайшли поселення трипільської культури (кін. 
ІІІ тис. до н. е.), поселення доби Київської Русі і пізні-
ші укріплення. З давньоруських літописів та пізньосе-
редньовічних актів відоме городище на лівому березі 
Дніпра проти Києва, неподалік від гирла Десни та її 
рукавів  – Чортория та Десенки. Аналіз повідомлень 
та топографічні прикмети дали можливість археоло-
гам ототожнити його із залишками городища на бере-
зі озера Гнилуша, а саме озеро вважати похідним від 
рукава Чорторию – Рудиці (Радунки, Радосині, Гнилу-
ші), через який городище було колись з’єднане водою 
з Дніпром. У літописі це городище називане Городець 
або Городець Пісочний. Городець уперше згаданий у 
літописі з 1026 року, а далі під час опису подій 1097–
1098 років. «Вже в ХІ ст. Городець виступає як важли-
вий стратегічний центр поблизу Києва, де часто відбу-
валися важливі для історичної долі Русі князівські пе-
реговори». Пізніше в літописі Городець (Пісочний) зга-
даний за 1111 рік, 1134 рік, коли його спалили половці; 
за 1147 рік, 1151 рік, коли підійшов Юрій Долгорукий 
з половцями «к Києву й сташа в Радуни». Відомо й про 
те, шо на цих теренах була заміська резиденція – двір 
великого князя Юрія Долгорукого «Рай». У  літописі 
згадано Городок і під час першого походу військ хана 
Батия на Русь 1237 року, коли полководець Менгухан, 
ставши коло Городка Пісочного і глянувши на Київ, 
«здивувався красі його і величі». У джерелах XIV ст. ця 
місцевість уже фігурувала як Милославичі (і  городи-
ще, і селище біля нього) – близько 1394 року у «Спис-
ку градів руських дальніх та ближніх» серед «градів 
Київських». У  XV–XVІ  ст. місцевість належала київ-
ським князям, а пізніше київському замку. У 1613 році 
Милославичі були віддані київському городничому 
Станіславу Вигурі, звідки походить наступна назва 
«Вигурівщина». На початку XVІІ  ст. оборонні спору-
ди Городця ще стояли. Система забудови. На кінець 

* Територія колишнього с.  Вигурівщина Броварського ра-
йону Київської області увійшла до складу м. Києва у 1984 році.

ХІХ ст. забудова села розвинулася в південно-східно-
му відносно Городця напрямку. На планах цього часу 
воно означено як власність Михайлівського монасти-
ря. У центрі села стояла дерев’яна одноверха церква в 
єдиному зв’язку з дзвіницею, а через дорогу на пагорбі 
розміщувався монастиський палац  – дерев’яна дво-
поверхова споруда з мезоніном, потемніла від часу. На 
початку ХХ ст. на її місці монастир збудував однопо-
верховий будинок для ченців. У 1943 році під час війни 
усі ці споруди, як і село, згоріли. У  1984  році більша 
частина Вигурівщини була знесена заради будівництва 
нового житлового масиву. Проте вціліла часточка села 
біля озера Гнилуша в околицях Свято-Троїцького со-
бору, ще зберігає залишки оборонних валів Городця, 
які можна бачити на ділянці вул.  Маяковського, 6. 
[Літ.:  Новое в археологии Киева. Киев, 1981; Сагай-
дак М. А., Попик В. І., Брайчевський М. Ю. Звіт про ар-
хеологічні дослідження для розробки охоронних зон 
пам’яток археології городища на березі оз. Гнилуша та 
городища на о. Муромець в 1990 р. Рукопис. Зберіга-
ється у сільраді с. Троєщина; Кузьменко В. Ф. Церква 
та «монастырскій дворєць» у с. Вигурівщина. Рукопис. 
Зберігається у сільраді с. Троєщина].

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2001 р.  
у м. Києві на теренах колишнього  
с-ща Михайлівська Борщагівка **  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Михай-
лівська Борщагівка розташована на південний схід 
від житлового масиву Південна Борщагівка, біля за-
лізниці. Входить в межі київського житлового масиву 
Микільська Борщагівка. У  районі селища археологи 
зафіксували доісторичні поселення доби міді-брон-
зи і раннього залізного часу, поселення трипільської 
культури (IV  – початку  ІІІ  тис.  до  н.  е.). Село колись 
належало київському Михайлівському Золотоверхому 
монастирю, що дало назву. Після секуляризації напри-
кінці XVIII ст. Михайлівська Борщагівка стала держав-
ним селом. 1782 року Михайлівська Борщагівка одер-
жала статус київського передмістя. На міському плані 
1842 року вона показана за 7,5 верст від Києва. На се-
редину ХІХ ст. в селі було селян: 96 чоловічої статі, 97 – 
жіночої. Жител – 27, з них до 10 старих. Вони «тесны, 
не чисты и не опрятны» (за Де ля Флізом). На малюнку 
в його альбомі вирізняються такі типи традиційного 
житла: «хата на дві половини», «хата + сіни», однока-
мерна хата без сіней з виведеним назовні комином. Па-
рафіяни села в середині ХІХ ст. належали до Дмитрів-
ської церкви в с.  Жулянах. Михайлівська Борщагівка 
була багатим селом. Населення переважно жило з го-
родництва. Близькість до ринків Києва давала можли-
вість швидко і без втрат збувати продукцію. У зв’язку 
з цим під час розкуркулення близько 60 жителів стали 
його жертвами. На 1932 рік у селі налічувалося 879 осіб. 
Голодомор 1933 року забрав майже третину населення. 
60 осіб загинуло на фронтах Другої світової війни, під 
час якої у вересні 1941 року ця територія була розташо-
вана між 2-ю і 3-ю лініями оборони Києва. До міської 

** Територія колишнього с-ща  Михайлівська Борщагівка 
увійшла до складу м. Києва у 1971 році.
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смуги Михайлівську Борщагівку включено 1971 року. 
На 1998 рік населення Михайлівської Борщагівки ста-
новило близько 600  осіб. [Літ.:  Похилевич  Л.  И. Ска-
зания о населенных местностях Киевской губернии. 
Киев, 1864; Де ля Фліз. Альбоми. Київ, 1999. Т. 2; Київ. 
Енциклопедичний довідник. Київ, 1981; Пономарен-
ко  Л. Вулиці Києва. Київ, 1995]. Система забудови. 
Планувальна структура поселення являє собою майже 
регулярну мережу вулиць, із яких п’ять прокладені з 
північного сходу на північний захід, а три – перпенди-
кулярно їм. Забудова садибна, досить щільна, особли-
во по вулицях Трублаїні, маршала Бірюзова, Дев’ятого 
травня. Хронологічні межі забудови – понад 100 років, 
від кінця ХІХ до початку ХХІ ст.

ЖИТЛО Серед капітальних сучасних одноповерхових з 
мансардою цегляних будинків Михайлівської Борща-
гівки слід відзначити житла на вул. Маршала Бірюзо-
ва, № 6, 9, 15–17, 66, 83, 21, 23, 36; серед двоповерхових 
з мансардою  – №  46. На вулиці Трублаїні збереглася 
велика кількість будинків, традиційних для поселен-
ня дореволюційних часів (№ 90, 92, 93, 95, 83, 84, 85, 
57–55, 53). Їхні стіни зроблені «в  заміт» по дубових 
стовпах, обмазані й побілені, дахи чотирисхилі, рід-
ше двосхилі, первісно під бляхою. Планувальний тип 
переважно «хата  +  хата  +  сіни». До вулиці будинки 
звернені і причілком, і  чолом, і  затиллям. Генетично 
походячи від сільської традиційної хати, ці будни-
ки відрізняються дещо більшими розмірами плану, 
більшою кількістю і розмірами вікон, застосуванням 
різьблених лиштв під дахом, віконних наличників, фі-
льончастих дверей. Ще ускладненіший тип народного 
житла («домок») репрезентує будинок № 40–42 з ґан-
ком. Декілька будинків заможних жителів Борщагів-
ки кінця ХІХ – початку ХХ ст. викладені з цегли. Їхні 
фасади оздоблені аркатурними фризами, профільо-
ваними обрамленнями вікон та дверей, пілястрами 
(вул. Трублаїні, № 76; вул. 9 Травня, № 3).

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2001 р.  
у м. Києві на теренах колишнього с. Мишоловка *  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Ми-
шоловка розташована в південній частині міста між 
двома пагорбами поблизу монастиря Китаївська пус-
тинь. Згадана в документах першої половини XVII ст. 
З  1618  року вона належала Києво-Печерській лаврі. 
Назву місцевості пов’язують з подіями визвольної 
війни українського народу проти польської шляхти. 
В  1651  році козаки під проводом Б.  Хмельницько-
го, відступаючи під тиском переважаючих сил поль-
ського гетьмана Радзивілла і зайнявши оборону в 
укріпленнях Китаєвого, заманили польське військо 
в пастку (мишоловку). На середину ХІХ  ст. за Де ля 
Флізом у с.  Мишоловка було 20  жител, з  них 6  ста-
рих; окрім селянських дворів 20  добре збудованих 
будинків вільних поселян. Кількість селян – 63 особи, 
105  жінок. Два водоймища на місці глинищ. У  межі 
м. Києва с. Мишоловку включено 1923 року. Під час 
війни з фашистською Німеччиною тут пролягала 

* Територія колишнього с.  Мишоловка увійшла до складу 
м. Києва у 1923 році.

3-я лінія оборони Києва, унаслідок чого забудова була 
частково знищена. [Літ.: Історія міст і сіл Української 
РСР. Київ. Київ, 1968; Київ. Енциклопедичний довід-
ник. Київ, 1981; Пономаренко Л. Вулиці Києва. Київ, 
1995]. Система забудови. Нині Мишоловка займає 
близько 200 га території. Вона розташована між про-
спектом Науки на північному сході, Голосієвим на 
пвнічному заході та заході, Китаєвом на північному 
сході (вул. Ягідна). Середня частина Мишоловки (ву-
лиця і провулок Квітки-Основ’яненка) – місцями за-
болочена долина, решта вулиць – на схилах і гребенях 
пагорбів, а також на рівних ділянках. У зв’язку з дуже 
пересіченим рельєфом вулична мережа має переваж-
но нерегулярний характер.

ЖИТЛО Індивідуальна садибна забудова належить до 
різного часу. Окремі споруди, як, наприклад, цегля-
ні будинки на вул.  Кащенка, №  2, у  Корчуватському 
провулку, № 6 можна віднести до кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. Багато будинків споруджені в перші повоєнні 
роки. Давніші (довоєнні) хати мають стіни «в заміт», 
тобто у стовпи, закладені дошками і обмащені гли-
ною. Пізніші – цегляні. Серед одноманітної забудови 
виокремлюються котеджі-дачі останніх років – одно- 
та двоповерхові, з  мансардами, а  також новобудова 
культової споруди.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2001 р.  
у м. Києві на теренах колишнього с. Осокорки **  
за натурними дослідженнями, літературними 

джерелами та свідченнями Максимчук Ганни 
Прокопівни, 1926 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Колиш-
нє селище Осокорки розташоване у південно-західній 
частині Києва на лівому березі Дніпра, згадується в 
історичних актах 1070  року, XVI–XVIII  ст. Селище 
належало Києво-Печерській лаврі. Є відомості, що в 
1616 році печерський архімандрит Єлисей Плетенець-
кий захопив озеро Річище в с. Осокорки. За Російської 
імперії і до 1919 року село входило до Остерського по-
віту Чернігівської губернії. [Літ.: Київ. Енциклопедич-
ний довідник. Київ, 1981. С. 445; История Киева. Киев, 
1982. Т. 1. С. 260]. Топонім «Осокорки» пов’язаний з 
осокоровими гаями, які тут росли. Окремі реліктові 
дерева зберігаються в селі дотепер. Місцевість займає 
прибережну смугу понад Дніпром. Берегова лінія 
дуже порізана затоками, рівчаками, озерцями. Неви-
сокі пагорби розмаїтять низинний ландшафт, який 
періодично затоплюється під час весняних паводків. 
Оповіді та легенди. Максимчук Ганна Прокопівна, 
1926 р. н., згадує про найбільшу за її пам’яті повінь: 
«У 1931 році була сильна вода. На горб звозились га-
лярами здоровими. Худобу забрали в Красний хутор. 
Нас переправляли останніми на Теличку. У нас були 
самі дерев’яні хати. Пливе хата, півень кукарікає. Два 
тижні пройшло, поки вода спала». Після повені утво-
рилися невеликі водоймища – ковбані на найнижчих 
місцях, залитих водою, – Семенчина ковбаня, Бурина 
ковбаня. Діти в них купалися. Одна ковбаня існує і 
сьогодні. Кожний хазяїн мав свого човна «поприлис-
куваного до колків у Рову». Доглядав човни найманий 

** Територія колишнього с.  Осокорки увійшла до складу 
м. Києва 1935 року.
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чоловік. Човни забезпечували найкоротший зв’язок 
жителів Осокорків з центральною частиною Києва. 
До правого берега вони добиралися на роботу або на 
базар. Узимку на той бік ходили пішки по льоду. Ці 
переправи й переходи були небезпечні, бо часом пере-
верталися човни на бистрині, проламувалася підмита 
водою крига, і люди топилися. За часів радянської вла-
ди були спроби зробити в селищі колгоспи, та вони 
надовго не втримувались. Певний час існувала артіль 
«Лозоплет-2», члени якої займалися лозоплетінням. 
Адже навколо росли кущі шиляга: «Після Петра дуб-
ці різали, сушили, зв’язували в пучки, а взимку пле-
ли корзини, кошики, хлібниці». Багато поселян йшли 
працювати на заводи. Тримали худобу, свині, птицю. 
Молоко везли продавати до мосту. Там, по старій до-
розі, йшли босі, а взуття несли на плечах. Розносили 
молоко по знайомих поблизу колишнього іподрому 
(тепер Московська вулиця). Система  забудови. То-
поніми. На 1931  рік кількість населення була близь-
ко 1  тис. дворів, розкиданих по окремих кутках, що 
мали назви: Заривака, Масливщина, Подлипка, Горб, 
Подбірна. Тепер деякі з цих назв або назви, близькі до 
них за звучанням, мають вулиці, як, наприклад, Мас-
лівка, Підлипка. Завальна, Зарічна. Причому ці вулиці 
часто утворені з кількох перехресних, ламаних чи зі-
рчастих складових частин, кожна з яких могла б мати 
самостійну назву, полегшуючи орієнтацію. Але спіль-
на назва для кількох сусідніх вулиць визначає певну 
територіальну цілість  – колишній «куток». Плану-
вальна структура Осокорків, породжена природними 
особливостями місцевості, не має жодних ознак регу-
лярності. Через загрозу затоплення паводками садиби 
розташовувалися на підвищеннях, утворюючи скуп-
чення, безсистемно розкидані на узбережжі. Між за-
будованими ділянками протоптувалися стежки, доро-
ги, пізніше виникали вулиці вільних окреслень. Межі 
садиб не скрізь підпорядковані напрямам доріг, тож 
лінії забудови, звернені до вулиці, мають зубчасту або 
хвилясту конфігурацію. Відповідно до генерального 
плану Києва на місці Осокорків передбачено новий 
мікрорайон. Проект наразі реалізовано лише част-
ково: забудова багатоповерхівками почалася понад 
трасою і метро «Славутич»-«Осокорки»-«Позняки». 
Ця автотраса і лінія метро поділяє село Осокорки на 
південну і північну частини. Нова багатоповерхова 
забудова розвивається в східному напрямку відносно 
села, але з часом, треба гадати, вона займе терени села.

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ Спочатку забудова була 
сільського типу – хати дерев’яні «в зруб» або «в шули», 
господарські споруди плетені й обмазані глиною. 
У  кожному дворі викопували колодязь з журавлем, 
що не вимагало великих витрат, оскільки вода була 
неглибоко. На час дослідження індивідуальна житло-
ва забудова представлена трьома різновидами: тра-
диційним сільським, дачним і сучасним котеджним. 
Традиційне сільське житло здебільшого збереглося в 
північній частині, хоча окремі хати першої половини 
XX ст. з пізнішими перебудовами деінде зустрічають-
ся і в південній частині. Планування переважно типу 
«хата  +  хата  +  сіни» з присінком або верандою. Хати 
розташовані в глибині двору причілком до сходу сон-
ця, а до вулиці чолом або причілком (вул. Осокірська, 
№ 17, 19). Часом від вулиці відгалужується глухий про-
вулок, що веде до садиби. Місцями біля перехрестя ву-

лиць утворюються невеликі вигони, як, наприклад, при 
з’єднанні вулиць Осокірської і Зарічної, де зберігається 
старезний дуб, значно давніший, ніж навколишня за-
будова. Зрідка трапляються окремі риси давнього села 
у вигляді дерев’яних дощаних парканів та воріт з даш-
ками. Значну частину Осокорків займають садово-дач-
ні ділянки. Дачні будиночки – це переважно невеликі 
літні споруди на палях (з перестороги паводків), хоча 
є також невеликі цегляні дачі. За останні 10–15 років 
з’явився новий для цієї місцевості тип індивідуальної 
забудови  – капітальні 1–2–3-поверхові котеджі з су-
часних матеріалів на високих підмурках. У спільному 
(«комп’ютерному») стилі з ними  – нечисленні допо-
міжні споруди та високі помпезні огорожі й ворота. 
Господарі новобудов не шкодують коштів і засобів де-
кору, аби підкреслити свою матеріальну спроможність, 
як це можна бачити, зокрема, по вулиці Завальній. Між 
різночасною забудовою немає спільних рис ні в харак-
тері використаних матеріалів, ні в архітектурно-стиліс-
тичному, ні у функціональному відношенні. 

Записали Ю. Бідношия та Л. Дика 2006 р.  
у м.Києві на теренах колишнього с. Осокорки  

від Степаненка Миколи Олексійовича, 1927 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[А  велике село було у вас?] Велике. [Скільки дворів?] 
Больше семісот. Воно начиналося од моста Патона. 
Якщо знаєте – там Пограниччя, потом Жириваха, по-
том Центральна. Ну, я  ж вам об’ясняю, такими кут-
ками, кутками. І  кончалось аж пуд Вишеньками. Все 
понад Дніпром. [Як кутки називали?] Куткі називали: 
перший куток, оце од моста Патона – це було Погра-
ниччє, потім ішла Жиреваха, потім обратно переріза-
ло, потому шо тут у нас коли наводнєнія, дак Дніпро 
звертав усе сюда, понімаєш, і порізав отакії, ну як вам 
сказать, рівчакі такії, озера, шоб... І  получілось такі-
ми кутками. Но саме село все – називалось Осокорки 
споконвіку, з  давних-давен. Це так, шо я вам сказав 
за Жириваху, потом Занохім, потом Масловка, потом 
Підлипка і Підбирна – оце всі кутки. [А чому вони так 
називалися?] Ну, Масловка називалась, потому шо за-
німались люди скотарством більш, большинство. І там 
маслом вони занімались, перерабатовали молоко. По 
другіх кутках, дак не було такого маслопроізвоцтва. 
А там такая, ну як би вам... [посміхається] оддєльна та-
кая республіка, і вони занімались маслом – і от назвали 
Масловка, от. А ції куткі, як оце Занохіми... [Як?] За... 
Нохім... Був Нохім єврей, понімаєш, і він держав е-е, ну 
магазіни такі, куповав там різні такі там вєщи. І ось у 
честь його. Нохім його було звать. І через то звали За 
Нохімом. А Жириваха – це через то, що там сільноє... 
Колись Дніпро поворачувало. Щас то, канєшно, немає 
такіх наводнєній, а як не було Кійовської ГЕС, дак були 
наводнєнія каждую весну, бувало... Сначала скіки снігу 
було... Жириваха... сильний вирив отаку яму, жириваха 
такая. Через то назвали Жириваха куток. А Погранич-
чє – це пограниччє, пєрвиє; там стояла воїнская часть, 
ранше й ранше, погранічнікі. І  от назвали Погранич-
че... Підлипка – це туда. І Підбірная. Підбірну назвали 
через річку – Пидбирна річка тече, дак її назвали так 
рядом, от. А Пидлипка назвали через то, шо там люди 
занімались лозоплетінням, лозу плели, корзини там, ві-
рейки – і оце через того й назвали. Ну, це не при мою 
битносць, це споконвіку, це вже, може, років двісті так 
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воно іде. [А ваші діди теж із Осокорків?] Да, да, і діди, 
і прадіди. Я... Діда я ще знаю, а прадіда Данила ни знаю, 
тики роскаже мині шо... Оповіді та легенди. [У якому 
кутку жили ваші предки?] Отут, за Нохімом. І  я щас 
живу. Занохім називаєця, Занохім. І діди, і прадід мий 
там жив. Мий прадід посадив... там така була на Ви-
шеньки дорога... тут була, це не було цих озер, це зем-
снаряд повиривав... І посадив... А ранше так топ такий 
був, там така річка... І посадив осокорі понад етим, щоб 
можна було проїхать. Така... Алєю осокорив. І  через 
цю алєю назвали Осокоркі. Ну, такі осокорі, шо тре-
ба п’ять ілі бильш чоловік, шоб у обхваті. Вони й щас 
єсць. Правда, уже уніштожають понімногу. [А де вони?] 
Он видно. І даже видно віцціля. Ото велики дом. О-он 
дом... А, не видно за домами. Ото в етом направлєнії. 
Там і щас алєя є. [Як вашого прадіда звали?] Даніло. Дід 
Данило посадив. А, нє! Не він. Це ж вин тикі розказу-
вав своїм дітям. Це ж... ну, допустім, двісті років. Це дід 
Кирило, потом дід Данило. А  Богдан Хмельницький 
бильше триста років, як це його, того діда Данила... Дід 
чи прадід – я вже вам толком і не скажу... Дак Богдан 
Хмельніцький коли вступав у Кійов, ну, шляхту гонив, 
дак переправляв через Дніпро. Ну, і цей прадід... А тоді 
ж мостив не було. Мост був там один аж там, цепной 
мост, а не було... Дак він... А вин сам рибалка був, цей 
прадід, дак він перевів по такіх етих, шо коні могли 
пройти. І Богдан Хмельніцьки в подарок йому подарив 
серебряний портсигар. Ну, це така... преданіє. Дід рос-
казував, шо то він хранивсь, той портсигар, а  потом, 
навєрно, десь дід... чи хтось украв, чи ото ж у войну 
десь вин дівся. Із написом. Була дорогая реліквія. Ну, 
десь ділась. Отаке. [То ви його не бачили?] Я не бачив 
сам, тикі росказували. Ну, понімаєте, було ж переворо-
тов стикі, то... було ж ето сімнацятий год: то больше-
вікі наступали, то... За день два рази мінялась власть. 
Ну, видно, десь хтось ілі украв, ілі десь воно ділось, не-
має. А желатільно було б. Серебрений портсигар. Ота-
кеє діло. [...] Тепер я вам скажу, шо вот ето Вишенькі 
і Бортничі  – Бортничі вон сило, а  Вишенькі трошки 
далі – і сразу можна оприділить, чи з Бортнич людина, 
чи з Вишеньок. Совсім розговор отлічаєця. І можна... 
А вони опріділяють: «О! То сокорець...» Всьо. Тоже, по-
німаєте. Ну, в Вишеньках окають, на «о». Тикі... отак би 
якби компанія, сразу можна оприділить, шо це више-
нець – «о-о». Різная мова у каждому пошті селі. [Якісь 
легенди, перекази про село ви чули?] Ну, оце ж один... 
одна легенда. Чи це правда? Шо Богдана Хмельніцько-
го переводив. Може, не пра... прапрапра... ну, вобшим 
перекази були. Ну, це... Сохранить не сохра... шо порт-
сигар не сохранився. Інтересно було б. Там росказував 
цей прадід Данило, шо він був з написом. Сам гетьман 
подарив. А дід, він був рибалка, Дніпро він як свої п’ять 
пальцив знав. І  от він їх перевів там на тую сторону 
коньми. Потому шо Дніпро ж був не такій широкій, он 
уще був і сільно бистри, так шо могли погібнуть коні. 
А вин по етіх завалах по піщаних таки ж напав – і пе-
ревів їх. [Яких у вас прізвищ у селі найбільше було?] 
Ну, я ж вам об’ясняв, шо в каждом... по кутку... Кажди 
куток отлічався один від одного... А-а фамілії – Корж, 
Петриченкі, потом Степаненкі... які вам іще... Бовти... 
Різні єсць, хіба всіх спомниш. [...] У нас сначала був кол-
госп. Ну, як вам сказать... Там, знаєте, як у комуністов – 
«хто бив ничим, той станєт всєм». Ну, такиї ханигі, 
п’янюгі записалися в комсомол і начали дєлать колгосп. 
І со... забрали од людей корови. Правда, вони ще по со-

вісті робили – по однуй оставляли, а всі інші забірали. 
І  згонили... Там на краю села була... помєщик старий 
був, дак такії сараї були великії... дак туда зогнали ті ко-
рови. І ти корови через місяць подохли всі чисто. І от 
вам і весь колгосп. А потом нас... люди пішли... у нас 
же були заводи рядом: деревообробочний, от, потом 
ето на желєзной дорозі люди робили... І в нас тоді вже, 
як отой колгосп проваливсь один, так тоді вже його не 
создавали. І всьо. Отак у нас с колгоспом було. А пер-
вим ділом забрали коней, корив загнали – і вони через 
місяць подохли. Землянка. [Ви з війни коли поверну-
лись додому?] У сорок п’ятом. [Що тут було?] А дома 
нас же хвашисти спалили дощент. Даже зривали коло-
деці, щоб води не давать нашим. Ну, все унічтожили. 
Ну, пришлось тоді землянку копать. І перву зіму було 
тяжило – це сорок п’яти на сорок шости год – в зем-
лянці жили. А потом таку врем’янку збудував. І так от 
вижили, вижили... Було зробив поле чистоє, нигде ні 
одной хатинкі, ни одной. Ничого не оставили, а оста-
вили дві-три хати – і з тої сторони под прицелом були. 
Вин думав, шо там буде наш штаб ілі шо. І от время от 
врем... міномйотом як накриє да накриє ти хати. Ну, 
наши ж командіри ні дурниї, там не встановились. І по-
тім ти хати тоже спалили. Я вже не знаю, чи наши, чи 
вин мінами спалив. І, вопшем, іс Сокорок остався блін. 
Ни одної хати. А! Правда, віноват, на... пуд Вишеньками 
оце на Пидлипці там осталося старих хат штук, може, 
з десяток. Туда нємці не дойшли. Ні, вони, короче... до-
йшли... ну вони хазяйнічали тута. Вже вони переправ-
лялися через мост. Тута було оцеплєніє сильнеє їхнєє. 
І вони держали оборону, пока всі войска їхні не пере-
йшли на ту сторону. А потім мост зорвали. Вони дума-
ли, шо николи наши войска не одолєють Кіїв, потому 
шо вони ж нагорі, а тута було як на долоні, понімаєш. 
Даже поганий снайпер, і  той може попасти. Дак було 
чимало жертв...

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2001 р. 
 у м. Києві на теренах колишнього с. Позняки *  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Село 
під назвою Позняки в 1693 році належало до маєтнос-
тей Братського монастиря. На карті М. Закревського 
1862 року с. Позняки показано на лівому березі Дні-
пра в оточенні озер і рівчаків між хутором Кухмістер-
ським і Осокорками, від яких воно розташоване на 
північний схід. [Літ.: История Киева. Киев, 1984. Т. 2. 
С. 19; Закревский Н. Описание Киева. Москва, 1868. 
Т. 2. Л. 13]. Як і Осокорки, Позняки приречені на зни-
щення, а власні назви цих сіл матимуть нові великі мі-
крорайони, які поглинуть ці села. Система забудови. 
Від забудови села Позняки лишилася маленька оаза 
садиб з садочками в оточенні кам’яної пустелі багато-
поверхівок. Це два куточки біля вулиць Івана Бойка 
і Дніпровської. Залишки села Позняки розташовані 
на низині біля водоймищ, тож деякі місцини  – пів-
острівні. Навколишня багатоповерхова залізобетонна 
забудова споруджена на насипних ґрунтах, має зна-
чно вищий нульовий рівень порівняно з природним 

* Територія колишнього с.  Позняки увійшла до складу 
м. Києва 1935 року.
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рівнем сільської забудови. Планувальна система сіль-
ських вулиць, які поки ще існують, нерегулярна. Ого-
рожі садиб, як і в Осокорках, не підпорядковані на-
прямкові дороги, а то відступають, то наближаються 
до неї, утворюючи розгортки вулиць ламаної форми. 
Садиби – досить просторі, з городами і садками. Забу-
дова на них нечисленна – хата і одна-дві господарські 
будівлі. На одному з дворів – човен, що свідчить про 
велику роль водоймищ у житті позняківців. 

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2001 р. 
 у м. Києві на теренах колишнього с-ща Совки *  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Сели-
ще розташоване на південь від історичного центру 
Києва в Залізничному районі. На цих теренах ар-
хеологи виявили стоянку людини періоду неоліту 
(8–4 тис. до н. е.), що свідчить про давність заселення 
місцевості. Назву «Совки» вперше згадано в докумен-
тах початку XVII ст. Відомо, що з 1618 до 1787 років 
Совки належали Києво-Печерській Лаврі. Є свідчен-
ня і про те, що «ґрунт» Совки на Либіді в 1628 році був 
у власності домініканського монастиря. Після секуля-
ризації монастирських земель село стало державною 
власністю. Але і в середині ХІХ ст. Києво-Печерському 
монастирю належала гарна пасіка поблизу села, а ми-
трополичому дому з 1850 року – ставок і при ньому 
млин. На 1854 рік у селі налічувалось 197 душ населен-
ня, 20 жител (за Де ля Флізом), на 1864 рік – 161 душа 
(за Похилевичем). З 1837 року у Совках був заведений 
свічковий завод. У радянські часи створений тут рад-
госп вирощував овочі для Києва. У межі міста Києва 
Совки увійшли 1923 року. [Літ.: Похилевич Л. И. Ска-
зания о населенных местностях Киевской губернии. 
К., 1864; Де ля Фліз. Альбоми. Київ, 1999. Т. 2; Історія 
міст і сіл Української РСР. Київ. К., 1968]. Система за-
будови. Забудова села розкидана по яружній, порос-
лій чагарником місцевості, яка спускається до ставків. 
Найдавніші вулиці: Крутогірна, Каменярів, Сумська, 
Заповітна та ін. Крутогірна вулиця є стрижневою, 
оскільки вона з’єднує між собою 2 частини поселен-
ня, що розташовані на протилежних берегах ставка – 
північно-східному та південно-східному. Щільність 
забудови селища неоднакова. Найбільш розріджена 
і наближена за характером до сільської  – забудова в 
старішій частині села на пагорбі, в районі вулиць Кру-
тогірної і Заповітної. Ця територія із заходу межує з 
яругами, вкритими лісом і чагарниками. Центр села 
сформувався перед школою (3–4-поверхова будівля 
загальноосвітньої школи № 121). На ділянці, де була 
до 1960-х  років дерев’яна церква, влаштовано парк 
з монументом загиблим воякам. Парк окреслений зі 
сходу Круглою вулицею. Селище Совки впорядкова-
не, дороги заасфальтовані на всіх вулицях.

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ В найдавнішій частині се-
лища садиби більші за площею і хати вільно розташо-
вані в глибині дворів, зорієнтовані на сонце, а не на 
вулицю. Декілька хат початку ХХ ст. дають уявлення 
про характер забудови того періоду. За планом це три-

* Територія колишнього с-ща  Совки увійшла до складу 
м. Києва 1923 року.

дільний тип житла – «хата + сіни + хатина». Стіни хат 
складені з кругляків або брусів «в заміт», обпланкова-
ні, обмащені глиною і побілені. На вікнах  – шалівка 
і віконниці (вул. Крутогірна, 9). До вулиці хати звер-
нені причілками. Кількість господарських приміщень 
досить обмежена – 1–2 сарая універсального призна-
чення. Забудова с-ща  Совки садибна, індивідуальна, 
одноповерхова, переважно зведена у другій половині 
ХХ ст. Невеликий відсоток складають новітні будинки 
на 1,5–2–3 поверхи, щойно збудовані або недобудова-
ні. Вони виокремлюються в архітектурному середови-
щі поселення своїми більшими розмірами, сучасними 
матеріалами та зовнішнім упорядкуванням. Серед 
значних споруд в масштабах селища можна назвати, 
передусім, 2-поверховий житловий будинок на двох 
господарів (вул. Каменярів, 21), недобудовану церкву 
(на розі вул. Сумської і Заповітної) і низку індивіду-
альних житлових будинків, як, наприклад, на вули-
цях: Каменярів, 42; Сигнальній, 6, 11; Мостовій, 51, 61; 
два будинки на Мостовому провулку; Яблучному про-
вулку, 6; вул. Рибній, 3.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2001 р.  
у м. Києві на теренах колишнього с. Троєщина **  

за натурними дослідженнями, 
 свідченнями респондентів  

та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Села 
Троєщина та Вигурівщина розташовані на лівому бе-
резі Дніпра біля водотоку р. Десенки, що починається 
з р. Десни за 5 км від її гирла і втікає в протоку Чорто-
рий. До 1919 року ці терени належали до Остерсько-
го повіту Чернігівської губернії, потім – до Київської 
області (Броварський район), а  з 1984 року, згідно з 
останнім генеральним планом розвитку Києва, уві-
йшли до його меж у зв’язку з будівництвом великого 
житлового масиву «Вигурівщина-Троєщина». Уна-
слідок реалізації генплану, більшу частину села Ви-
гурівщини поглинув новий масив, а близько 0,1 час-
тина старого села біля оз. Гнилуша і південного кінця 
села Троєщина вціліла і фактично злилась з останнім.  
Адміністративно ж ці села ще з 1957  року мають 
спільну сільраду – у с. Троєщина. Населення обох сіл 
нині складає близько 4000 чоловік, 35 вулиць протяж-
ністю 26,1 км. Але історично ці села споконвіку були 
самостійними, хоч і близько розташованими. Тро-
єщина з першої чверті XVI ст. до середини XVIІІ ст. 
разом з навколишніми землями належала Троїцько-
му шпитальному монастирю Києво-Печерської Лав-
ри. Село спочатку стояло на самому березі Десенки з 
церквою, млинами, крупорушками. Церква, як і шпи-
тальний монастир, теж була присвячена Святій Трій-
ці. У зв’язку з цим було припущення про походження 
назви села від «Тройця». Але дехто пов’язує назву із 
словом «Троя». Це питання лишається відкритим. 
Відомо, що село постійно затоплювалося паводками. 
Тому троєщани неодноразово зверталися до чернігів-
ського губернатора з проханням надати можливість 
для переселення. Нарешті в 1895–1897  роках вони 
отримали дозвіл від жителів Вигурівшини перене-

** Територія колишнього с. Троєщина Броварського райо-
ну Київської області увійшла до складу м. Києва у 1984 році.
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сти церкву із затоплюваної ділянки на вище місце у 
Вигурівський бір. Поступово навколо церкви і далі 
вирубували ліс – йшло переселення троєщан з берега 
Десенки ближче до церкви на землі, що не затоплюва-
тися. Як переказують старожили с. Троєщини, люди 
брали ділянки лісу, хто скільки подужає викорчува-
ти, і будувалися. Першими переселилися стражники 
лісу. Отже, нова Троєщина, відділившись від старої 
на 1 км, наблизилась до Вигурівшини, до її північного 
кінця. Між селами деякий час залишався ставок на 
кутку Гутівка біля Совиної нивки, і піщаний кар’єр. 
Але в 1984 році ставок засипали з частиною прилеглої 
вулиці Польової, пустир на місці кар’єру вирівняли 
ще раніше і забудували. [Літ.: Ковтун К. Троєщина – 
поліський край. Вісник. 1999. № 1. С.79–86]. Система 
забудови. Планувальна структура села Троєщини, 
що склалася в кінці ХІХ  ст., близька до регулярної, 
вуличної, її планувальним стрижнем є шлях, що про-
ходить у меридіональному напрямку повз урочище 
Городище. Старожили переказували почуте від своїх 
дідів, що в старому селі вулиця, найближча до річки, 
у  зв’язку з постійними затопленнями мала забудову 
на сохах, простір під якими в суху пору року вико-
ристовувався для господарських потреб. Майже в 
кожного селянина був човен з дощок або довбанка. 
Навіть в новому селі нерідко траплялися такі пове-
ні, що перетворювали його на острів. Тому човен в 
цих умовах був необхідним транспортним засобом, 
який використовували і в інших наддніпрянських 
околицях Києва. Характерним різновидом такого 
транспорту були так звані «дуби», тобто великі човни 
для перевезення 25–30 пасажирів. У Троєщині «дуби» 
будували в складчину 4–5 селян і разом ними корис-
тувалися. За веслами «дуба» сиділо по 6–7 осіб.

ЖИТЛО Стара забудова в Троєщині, яку ще запам’ятали 
люди 1905–1916 років народження, була з природних 
матеріалів: хати «в зруб», господарські будівлі з пле-
теними і обмазаними стінами, криті соломою. Під час 
Другої світової війни німці повністю спалили село 
і церкву. Забудова Троєщини, що була зведена після 
війни,  – садибна, індивідуальна, в  основі традицій-
на для цього району. За останні десятиліття зникли 
деякі типи господарських будівель (клуні, комори); 
традиційний тип плану хати («хата + сіни + комора) 
ускладнився. Сучасні котеджі, яких в Троєщині неба-
гато, зовсім не мають нічого спільного з народними 
будівельними традиціями.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Троїцька церква, зруй-
нована під час Другої світової війни, була відновлена, 
але на іншому місці – в південному кінці села на межі з 
Вигурівщиною, при цьому у спрощених формах, неха-
рактерних для церковних споруд. Священник церкви 
отець Серафим ініціював спорудження Свято-Тро-
їцького собору, який будували протягом шести років, 
і 1997 році храм було освячено. Служба перемістилась 
у новий собор, а на базі Троїцької церкви 1998 року 
було утворено Свято-Духівський скит Києво-Печер-
ської лаври. [Літ.: Краткая историческая справка о со-
здании Свято-Духовского скита. Рукопис. Зберігаєть-
ся у сільраді с. Троєщина]. Свято-Троїцький собор – 
велична 5-банна споруда, яка разом з 2-ярусною дзві-
ницею коло неї вивищується на штучному пагорбі між 
Троєщиною і Вигурівщиною. Мальовничий стрункий 
силует ансамблю проглядається на далекі відстані з 

правого берега Дніпра та при в’їзді на лівий берег з 
Московського [Північного] мосту. Архітектура ан-
самблю являє собою стилізацію з використанням мо-
тивів бароко і давньоруського мурованого культового 
будівництва. Свято-Троїцький собор грає неабияку 
роль в панорамі масиву з-за Дніпра і може бути від-
несений до категорії значних нових архітектурних і 
містобудівних об’єктів.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2001 р. 
у м. Києві на теренах колишнього с-ща Чапаєвка * 

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-
ція про поселення за історичними відомостями]. Це 
селище – на південній околиці м. Києва неподалік від 
урочища Церківщини, с. Пирогова. Через нього проті-
кає р. Віта, яка при впадінні в протоку Дніпра Коник 
утворює водойми різної конфігурації, озера і болота. 
До південних меж Чапаєвки підступає лісовий масив 
Конча-Заспа; із заходу  – лісові урочища хутір Віль-
ний та Володарка; на півночі – луки; на сході – луки і 
ліс. Тобто, природні умови села забезпечували його 
деяку ізольованість, особливо в давні часи. В  райо-
ні Чапаєвки археологи знайшли стоянку неолітичної 
доби (8–4 тис. до н. е.). В урочищі хутір Вільний були 
виявлені рештки цегляної будівлі з плінфи ХІІ ст. Та-
ким чином, Чапаєвка належить до давніх приміських 
поселень Києва, які з півдня становили другу захисну 
лінію. На 1864 рік тут мешкало 430 жителів. Тоді через 
Віту-Литовську пролягала лугова дорога на Трипілля 
через ліс. В  адміністративно-територіальному довід-
нику за 1946 рік село має назву Чапаєвка і вказівку на 
попередню назву «Віта-Литовська». [Літ.: Історія міст і 
сіл Української РСР. Київ. Київ, 1968; Київ. Історичний 
огляд. Київ, 1982; Київ. Енциклопедичний довідник. 
Київ, 1981]. Система забудови. Тепер селище з пів-
ночі обмежено вул. Академіка Заболотного, з заходу і 
сходу – автомагістралями на Сімферополь і на Обухів, 
і входить в межі Києва. Планувальна структура сели-
ща цілком відповідає ландшафтним умовам болотис-
тої місцевості. За винятком двох вулиць-доріг – шосе 
з Києва на Обухів та Любомирської, що йде у бік Пи-
рогова і послуговує одночасно греблею, та ще кількох 
вуличок, решта вулиць, провулків, глухих кутів мають 
нерегулярний характер. Заселення, очевидно, відбува-
лося безсистемно, окремими осідками на горбах між 
заболоченими ділянками. Розташування будівель на 
садибах підпорядковане вимогам інсоляції і зовсім не 
орієнтоване на вулицю. Лише в новітній забудові вра-
ховано напрямок вулиць. Під час Другої світової війни 
на теренах Чапаєвки проходили бої, тому значна части-
на забудови була знищена. Знищена також церква, що 
стояла неподалік кладовища на місці сучасного мага-
зину. Теперішня забудова переважно одноповерхова, 
садибна, сільського типу, але в її типології майже втра-
чені риси традиційності. Незначний відсоток станов-
лять 2-поверхові будинки новітніх котеджів і цегляних 
комунальних будинків 50-літньої давності. Значними 
архітектурними спорудами є 3-поверхова школа і 2-по-
верховий дитячий санаторій по вул. Лісничій.

* Територія колишнього с-ща  Чапаєвка (іст. назва  – Віта-
Литовська) увійшла до складу м. Києва 1957 року.
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З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 2001 р. у м. Києві  

на теренах колишнього с-ща Ширма * 
за натурними дослідженнями,  

свідченнями респондентів  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Це по-
селення і місцевість, що розташовані між Деміївкою і 
Совками. Ширму і Совки розмежовує Совська балка 
(вул.  Кайсарова). Деякі дослідники, зокрема Л.  По-
номаренко, вважають, що так називали раніше місце-
вість, а вже потім поселення, яке виникло зовсім не-
давно – у першій третині ХХ ст. і в 1950-і роках. Жи-
телі Ширми старшого віку стверджують, що спочатку 
була заселена місцевість, прилегла до Совської балки 
(очевидно, в  1930-і  рр.), і  вони себе вважали части-
ною населення с. Совки (по місцевому – Сівки). Решта 
території була вкрита садами. [Літ.: Київ. Енциклопе-
дичний довідник. Київ, 1981; Пономаренко Л. Вулиці 
Києва. Київ, 1995]. Система забудови. Після Другої 
світової війни з’явилися нові вулиці, а сади ліквідова-
ні. З  часом забудова ущільнювалася, і  тепер зайняла 
навіть стрімкі схили високих пагорбів, як, наприклад, 
вулиці П’ятигірська, Гориста, Генерала Доватора; про-
вулки Холмогорський, Маршала Говорова та ін.

ЖИТЛО Давніші невеликі будинки з дерева і цегли хо-
ваються в зелені садків, доживаючи свій вік. Пере-
важають у забудові добротні цегляні, одноповерхові, 
індивідуальні будинки 1970–80-х років. Але за остан-
ні кілька років виникли великі 2–3-поверхові, часто з 
мансардами особняки, садибні ансамблі, збудовані з 
високоякісних матеріалів: цегли, металокераміки, ме-
талу, бетону тощо. На відміну від старих садиб, огоро-
джених колючими чагарниками або легким штахетом 
чи просто жердками, нові садиби мають високі (до 2,5–
3 м) огорожі з цегли, бетону, металу. Серед новобудов 
деякі виконані на доброму професійному рівні, як, 
скажімо, садибний ансамбль по вул. П’ятигірській, 41. 
Він справляє гарне враження і зблизька, і  з багатьох 
позицій Ширми на відстані.

с. Березань
Записала Т. Зубрицька у липні 1998 р.  

у с. Березань Київської обл.  
від Зайко Ганни Іванівни, 1921 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які кутки в селі були?] Журбівка, Павленківщина, 
Марленківщина... [Чому вони так називались?] Хто 
там жив. У  нас по фаміліях. [Річка яка у вас?] Річка 
Недря. [Ліси якісь були у вас?] Єсть. Один участок – 
Дубина – туди пасти гонили. Ото село. Оце поле. Це 
в каждого там земля. Посіяли озимину. У друге місто 
вся Березань гонить пасти на толоку. На другий год – 
другу. Так регуліровали. Називалась Дубина. Соко-
лів – там багато фамілій Сокол було.

ЖИТЛО Планування. [Це хата чия була?] Дідова. 
А дядько боявся, шо як я виросту, дак не пускав матір 
у хатину, бо я виросту да приймака прийму. [Яка ця 

* Територія колишнього с-ща  Ширма увійшла до складу 
м. Києва у 1920-х роках.

хата була?] Оце хата, оце двері, тут сіни, а це двері в 
«хату», а це – в «хатину», а це – в кладовку. А хата – 
метрів десять довжини і метрів десять ширини. [Одна 
кімната?] Одна. Інтер’єр. Піч, пил, лави кругом і стил. 
Ніякої дрібниці не було. Полиця для мисок. [На покуті 
що?] Нічого, кромє вікони. Як Роздво, то кутя там сто-
їть. Оце покуть, оце лави. Оце тут кутя, а зверху ікони. 
[Кутю ставили на сіно?] На сіно рушник, а потім кутю.

БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН

смт Баришівка
З польових щоденників З. Гудченко,  

К. Ковтун та Л. Орел,  
записано 1994 р. у смт Баришівка Київської обл.  

від Барановської Антоніни Григорівни, 1918 р. н.,  
родом із с. Новий Дорогинь  

Народицького р-ну Житомирської обл.

ЖИТЛО Підвалини. [Інформація про практики будів-
ництва у с. Новий Дорогинь]. Хата була на підвалинах, 
покладених на штандари (колодки). Призьба. Довкола 
хати була присьба. Стіни. Рублені стіни були обмазані 
і побілені зовні і зсередини. Стеля. Стеля трималась на 
трьох сволоках («трямках»). Горище засипалось костри-
цею з льону і піском. Дах. Дах солом’яний, а у декого – 
критий драницею. Інтер’єр. Піч  – глинобитна. Освіт-
лювали хату коминцем. Це  – спеціальний пристрій з 
мішка у формі зрізаного конуса, верхній кінець якого 
виводився через отвір у стелі на горище. Під комином 
підвішувалася решітка, на неї клалася скіпка (лучина).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. На подвір’ї були 
хата, хлів, критий тік. Хата стояла чолом до вулиці, 
біля неї – квітник, напроти – хлів. За хатою стояв тік, 
далі – копанка для гусей і качок. Господарські будівлі. 
Будували з дуба, сосни, дерево обробляли сокирою. 
Тік крився соломою, по краях – засторонки. Хлів був 
у «шули» (стовпи), між ними закладалися кругляки, 
або бруси «варцаби». Огорожа. Огорожа була плетена 
з лози, ворота робили з жердин.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. За народними спостереженнями, якщо у 
викопаній для будівлі ямці помічали якихось жучків, 
то місце було вдале.

З польового щоденника К. Ковтун,  
записано 1994 р. у смт Баришівка Київської обл.  

від Урупи Кулини Савелівни 1909 р. н.,  
переселенки із с. Паришів колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Інформація про с. Паришів, мешканців якого 
переселено після аварії на ЧАЕС] Село Паришів було 
з центральною вулицею, мало близько 300  дворів, 
дерев’яну капличку.

ЖИТЛО Планування. Тип плану: «хата + сіни + комора». 
Підвалини. Підвалини дубові, на штандарах. Стіни. 
Батьківська хата Урупи К. С. у с. Паришів була брусована, 
з смолового дерева (сосни), у чистий вугол. Стіни («сти-
ни») хати з доброї деревини, комори – з дрібного дерева. 
Стеля. Стеля тримається за допомогою сволока і бру-
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сів, на які покладені дошки, потім присипка з тирси та 
соломи. Дах. На кроквах лати, покриття – солом’яними 
кулями. Система опалення. Піч була «з красного кер-
пича». Низ – «кирпич, глиня, пісок». Дим з печі виходив 
через лежак. Інтер’єр. В хаті 4 «окен» на 3 шибки. Піл 
був з 4–5 дошок. Спали на ньому впоперек, вкривалися 
рядном. Під голову – «якого латуна». «Шкафочка» була. 
Стіл накривали настольником, зшитим з двох частин. 
В  хаті було 4  ікони малих і одна велика. Прикрашала 
ручниками, яка попадеться прань. Лимпадку скляну за-
палювали проти празника, оливою заправляли.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Забудова двору скла-
далася з хати, г-подібного сараю (де окремі приміщен-
ня на корови, воли, вівці, свині). Господарські будівлі. 
Сарай робився з сосняка («круглі та малі») або з оле-
шини, осини, під соломою. Мали два погреби – один у 
коморі, другий – у дворі. У лісі тримали колодки (ду-
пляки) на мед. Клуня «дуже здорова», з кругляків і з 
одними ворітьми, стояла за селом.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Місце для хати обирали так: «заложать 
дуба на подвал, на чотирьох углах покладуть кусочки 
хліба, то можна будувать». «На пожарищах не мож-
на будувать, бо була неприятность». Закладини. На 
покуті кладуть жовті гроші. Гукають майстров, теє 
роблять хату. Зведення даху. Як крокви зроблять, то 
ставлять «квітку» з дерева.

З польових щоденників З. Гудченко та К. Ковтун, 
записано 1994 р. у смт Баришівка Київської обл.  

від Барановської Антоніни Григорівни, 1912 р. н.,  
родом із с. Привар Овруцького р-ну  

Житомирської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Інформація про с. Привар]. У селі було біля 
50 дворів, вільно розкиданих полянками між лісу. Піс-
ля війни був випадок, коли вовк украв дитя з села.

ЖИТЛО Підвалини. Хата була на підвалинах, які вкла-
далися на стовпчиках. Стіни. Рублені стіни обмаза-
ні й побілені зсередини і ззовні. Призьба. Призьба – 
колочки, тичками позаплітують, піском засиплють. 
Стеля. Перекриття – 3 трямки, на них дошки, «при-
сіпка» з тертого льону, пісок. Дах. Дах двосхилий. По-
криття – солома, а у деяких – дрань. Інтер’єр. Піч з 
глини збитої. Освітлення хати – коминець, в стелі дір-
ка, до дірки лежак для виводу диму. «Мішка просяка-
ють глиною. Чіпляють залізка і там ставлять лучину». 
Недопалки падали на землю.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хата стояла чолом до 
вулиці, відокремлюючись від неї квітником. Хлів за-
ймав аналогічне положення відносно вулиці на деякій 
відстані від хати. За хатою тік, далі копанка для гусей 
і качок. Господарські будівлі. Тік – посередині власне 
тік, ліворуч – жито, праворуч – пшениця (сторонки). 
Соломою критий. Дуб ішов на шули. Сосна звалася 
«хвоя», а ялина – «ялинка». Хлів – дерев’яний в закид 
з кругляків або варцабок, на двоє воріт. Як ставлять 
сарай, то копають ямки, і, як жучок влазить у ямки, 
то ставлять туди стовпи, а як не живе жучок, то одсо-
вують далі, «бо там не буде худоба вестись». Огорожа. 
Садиби оточувалися тинами «з розок». Воріт не було, 
тільки драбинками.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ З  «сем’я» 
льону били олію на дерев’яній довбаній олійниці. Па-
сіки: високі, «улля» всередині видовбані і випалені, які 
стягають на дерево. З дерева робили круги і «воров-
ками» зтягували, «зачепляли воровкою вулля», став-
лять на дереві колеса, на ньому ставлять вулик. Ще 
були «пчолошні» скриньки. Були вітряки з дощок, по-
верталася верхня частина. Водяний млин був в закид 
(стіни). Одне велике приміщення, там і люди ночують. 
Млин молов тільки борошно (не петлювалось – тобто 
не робилось тонке борошно).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
Коли входять в нову хату, беруть кота, хліб і сіль, кла-
дуть на стіл. Кіт переночує, а тоді вселяються. Народ-
ні уявлення. Біля хати не можна акацію садить. Хату з 
осики не будували, бо це якесь притяжне дерево.

с. Лехнівка
З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 

записано 1994 р. у с. Лехнівка  
Баришівського р-ну Київської обл.  

від Грищенко Хатики Оверківни, 1910 р. н.,  
та Підобід Теклі Василівни, 1910 р. н.,  

переселенок із с. Копачі колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Інформація про с.  Копачі, мешканців якого 
переселено після аварії на ЧАЕС]. Село невелике, май-
же біля лісу. Село мало до ста дворів, одну довгу вули-
цю і дві невеликі, паралельні. Посередині, на узвишші 
стояла дерев’яна церква святої Параскеви (зруйнували 
у [19]30-х  рр.), за селом був млин з олійницею (олію 
били тільки з льону) і з валюшею (для валяння тов-
стого сукна). Два вітряки працювали до [19]80-х років. 
Стара, дореволюційна, школа збудована була на кошти 
громади, своїми силами. Нова школа побудована у 
[19]60-х роках на двісті учнів (ніколи не була цілком за-
повнена). Років 200–250 тому село було десь на півтора 
кілометра нижче, ближче до Прип’яті, та щорічні по-
вені змусили людей шукати безпечнішого місця. Пере-
селялись дружно, разом. Громадою будували хати, хлі-
ви, клуні, громадою корчували ліс (зі спогадів прабаби 
оповідачки, яка прожила 104 роки). Тоді ж побудува-
ли на початку села і простору кузню, що стояла аж до 
виселення (стояла, «як дзвоун, тольки верха разов два 
мєнялі»). Прізвища: Грищенко, Євдоченко, Красенець, 
Малюченко, Філоненко, Підобід, Корж, Чудо, Кур-
та. Топоніми. Кутки: Пєщанка, Чахов, Коворот. Поля: 
Гримов, Гладишов, Остров. Луги: Кричелі (раніше було 
болото), Дємєнка, Рєзняки, Сєліща, Запруда, Остров, 
Гради, Корчміща. Озера: Нижнє озеро, Павєлкове озе-
ро, Омєлькове озеро, Виривєнь, Замліннє, Паращин 
ковтеб, Рокитний ковтеб, Нєжиборський ковтеб, Ка-
расін ковтеб, Довгий ковтеб, Жовтий ковтеб, Собачий 
ковтеб, Заспа, Осмол, Гнєдке, Захвостя. Орлов ковтеб – 
глибиною метрів 7–9, вода джерельна, чиста, завжди 
холодна, коли у [19]60-х  роках брали проби води, то 
прийшли до висновку, що у ковтебі цілюща вода. Ниж-
нє озеро, Боброве озеро – у цьому озері у [19]60-х роках 
знайшли важку воду. За селом зразу протікала річечка, 
що брала початок з підземного джерела у лісі.

ЖИТЛО Інтер’єр. Прабаба і баба ще купували для при-
даного бодні (робили їх з легкого дерева, висотою до 
метра, чи трохи більше, діаметром 70–80  см), дно і 
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верх яких були розмальовані, або ні. Скрині були (вже 
мамі оповідачки купували скриню), в основному, роз-
мальовані на синьому тлі червоними та білими квіт-
ками. Мальовану скриню цінили значно дорожче за 
звичайну і купували охочіше.

Записала Р. Свирида 12–13 листопада 1994 р.  
у c. Лехнівка Баришівського р-ну Київської обл. 

від Шеренок Наталії Макарівни, 1918 р. н.,  
Чудо Наталії, 1918 р. н.,  

та Кіцун Євгенії Ювсіївни, 1923 р. н.,  
переселенок із с. Копачі колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Інформація про с. Копачі, мешканців якого 
переселено після аварії на ЧАЕС]. У Копачах поля булі 
козацкіє. Панське було: ліс, рови, орішняк, усяке дере-
во панське, дворець якісь був. З-пуд каменя жива вода 
була. А  тоди вже побудували [санаторій] «Ізумруд-
ний», де отдихали з Києва над речкою Прип’яттю.

ЖИТЛО Зразу вивезли нас у с.  Качали Бородянського 
району, ціле літо там жили. Дев’ятий год живу тут. Це 
ж покута, нє хата. Мама моя Пріся прожила 94 годи, 
умєрла, во, дє в грудні третій год будє. І баба моя про-
жила 94  годи. Підвалини. На пудваліни бралі дуб. 
Стіни. З сосни, осіни клалі зруб хати. Хата у нас була 
нє в овшули, а  зрубна, у  чистий вугол. Старіє хати 
були нє в чистій вугол. Вушаки ставілі до вокон, до 
дверей, у вокнах була нижня подушка. Пази позаводі-
ца гліною, а тоди вже білілі. Хату мазалі, прибіралі на 
старому місяці, на молодику – ніколи. Стеля. На още-
пи кладуть вздовж хати трам – товсту балку, а поверх 
траму – «запесочник», а на «запесочник» кладуть сто-
лю з дошок. Зверху столю присипали піском, а хто – 
і кострицею. Дах. Криша з офіціятом [тобто, двосхила 
з фронтонами], вкрита соломою. Інтер’єр. У хаті був 
пул з смолових дошок на стовпцях, висіла поліца з чо-
тирьох чи трьох дошок. Вішали рушніки на стєнах, на 
ікони, колісь одного рушніка распіналі на багато ікон.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. Усадьба огорожувалась 
плотом, а то частоколом і тичками, а потом уже сталі 
граткі [нарізані дошки].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Колісь начиналі ставіть хату на старому місяці, як і 
картоплю зсипали в погреб на старому місяці і в по-
сний день. У  перший день робили закладіни, а  тоді 
уже клалі стєни. Як закладають пудвали, то на покуті 
кладуть хліб, гроші, сіль. Зведення даху. Як стягують 
крокви, ставлять квєтку коло фіціята, вирізають з до-
щечки або беруть голєки які. Входини. Вперед в нову 
хату заносілі котика. Як жілі вже, то хату посвятілі.

З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 
записано 1994 р. у с. Лехнівка  

Баришівського р-ну Київської обл.  
від Скороход Марії Яківни, 1924 р. н.,  

переселенки із с. Лелів колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл., родом  

із с. Паришів колишнього Чорнобильського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-
ція про с. Паришів, мешканців якого переселено піс-
ля аварії на ЧАЕС]. Село щороку майже все топило. 

Люди вибирались з худобою, зі всім необхідним на 
сухі місця (до лісу) і там днів 7–8  перебували, поки 
вода починала спадати. Прізвища: Бондар, Стельмах, 
Головненко, Безнощенко, Урупа, Скопич, Коваленко. 
Топоніми. Кутки: Пєсок, Коварот, Просєрєд, Ліноука. 
Випаси: Бобовнік, Сербине, Добруші, Боур, В’юніща, 
Яновец, Остранєцкє, Березов Торак, Довгі Ліес.

З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 
записано 1994 р. у с. Лехнівка  

Баришівського р-ну Київської обл.  
від Науменка Данила Михайловича, 

1905 р. н., переселенця із с. Лелів колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с. Лелів, мешканців якого переселено 
після аварії на ЧАЕС]. Село ділилось на три кутки – 
Ничатовка, Вігон, Куток. У Лельові церкви не було, хо-
дили у Чорнобиль. Урочища: Кривец, Заборичи, Лан-
ковиє, Пєтухови Гради, Просеред, Вєтвіще, Шепічка. 
Поля: Пагної, Круг, Середнії, Гримов, Поляни, Погон, 
Лєсуха, Курган.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. Два дубові 
огорожені хрести з розп’яттям стояли до останнього 
дня. Один – на вигоні, другий – при в’їзді у село. Хрес-
ти були у тканих, довгих рушниках, що мінялись на 
Чудо  – 6  вересня за старим стилем. На цей празник 
і відправляли службу біля хреста, на вигоні. Святили 
воду, святили худобу, яку проганяли вигоном спеці-
ально для освячення, а після всього, коло хреста вла-
штовували обід. Святу воду несли додому і пили на-
тщесерце, але довго не зберігали.

с. Лукаші
Записав Ю. Бідношия 16 червня 1997 р.  

у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  
від Циганенко Олени Якимівни, 1904 р. н.,  

переселенки з с. Машеве колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні уяв-
лення. Колісь оддєлілосє нас, мо’, штук дєсять. До че-
ловіка ходілі у... у двур, он нас попросів, позберав то-
кіх. Дак осє йон нам погомоніт, а мі вслід зо їм. І йдом 
уже йому, що йон зогодає, те й робім: і помуйом, і по-
копайом, і попольом, і поладім. Шо йон нам зогодає, 
те мі зробім. І  в хаті повумувайом, пообскоблюйом, 
побєлім і всьо мі... Таґ Богу новучів нас... Я томлюсь, 
я  нє могу богато гомонєть, зо одін раз нє перегомо-
ню... [Замовляння на хату й двір.] А сє як у хату вхо-
діш. Як нову хату зробіш, до в хату уходіш... чі в двур, 
чі в хату... або в дорогу: «Стоїть гора сєрєд двура, а на 
туй горє трі анголи-арханголи. Трі анголи-арханголи, 
стєрєжітє муй двур с усіх чєтирох сторун: лєсом, го-
рою, туманом, водою. Матір Божа, всіх розбойнікув 
созвала, рукі ногі і гум їм сковала»... [Замовляння від 
пожежі.] Огонь горіт, док: «Дєнь добри тобє, огонь єгі-
пєц. Прошу я тєбє но хліб, но суль, зо Божи престул. 
Іскрамі нє шибать, полум’єм нє хопать, шо зоняв – док 
твоє, шо зостало – док моє». Всьо, булєй нєма нічого. 
Сє мєні баба прішла, а я сєжу лє печі, йона пошла в 
ліс, а я лє печі сєжу... а баба колісь, лєгєнько йой, до 
каже: «Я тєбє, внучка, новучу». До й довай уже мєні 
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козать, док я й лєчіла ж, і помогає. Єно ж і треба в хо-
зяйстві. Я, як хто що робіть, док я вже подріпаю. По-
йду попутаю, мо’, треба – док я помогу, док я помогу. 
«Ох, – каже, – нє треба, бабко, нам, у нас хопає». Ну, 
не треба – пошла баба. А як треба, помогла, помогла й 
пошла. Погукалі... ох, мнє не можна гомонєть... погу-
калі но роботу до сторе бабі. А баба стора в молєнькой 
хатоцци сєділа, до кругом сєбе соломою пообкідала 
зо зіму, по... по... смєццєм усякім. А єни попріходілі з 
дзєцьмі робототь, а дєті кругом тоє, у ту солому позо-
шивалісь до зополілі солому. До от горіт бабіна хата. 
Я: «Боженько!» – покінула все до бегом туди. До помо-
ліласє, ішла помоліласє. І дав Бог, скулькі я зохвотіла, 
стулькі я прітушіла, і остолася баба у хаті. А то шо б 
я не погомоніла, док йона ізгорєла, нєгдє було б бабі і 
сєдєть, о... Було бабі всього всюди. 

Записав Ю. Бідношия у 14–16 червня 1997 р.  
у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  

від Шульги Катерини Миронівни, 1913 р. н.,  
переселенки з с. Машеве колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Чому ваше 
село мало таку назву?] Поняття нє знаю. Сє вже дєсь 
од предка Одама токе йшло, нє знаю, сього нє знаю. 
Колісь сториє козалі люді, шо те... шо було молєньке 
сєло, молєньке, от. А  од якого єно плєм’я зовєлося, 
а од якого єно зовєлось, нє знаю. Сього нє знаю. А там 
сталі от, сталі ж от дєті женіцца, сєліцца. Сєлілісє, ро-
ділисє. А тєперака сє вот, уже як отак-о, послі войни 
док от у Кійов і в Кійов, одно трепйо остолосє в сєлі, 
одниє нєгодниє остолісь, сториє токіє нєгодн... А вся 
оця ж молодєж у Кієві, вся ж молодєж у Кієві. А  як 
раншей іще, до войни, до вуйни, нопрімір, у чоловіка 
там два сини – женяца, робєть собє хати, відділяца і 
живут. А тєпер уже бачтє, як послі войни. Послі войни 
то Кіюв був розбіти... города, док всє бралі но роботи, 
но роботи. І єни поєхолі, пороз’єжджаліся і тєперака 
живуть борономі... Уже й... уже й... уже й у нас у сєлі нє 
було б, нє було б нікого, одни... одниє сториє би осто-
лісь, одниє сториє, сториє нєгодниє... сториє нєгодниє 
б остолісь уже. А откєля єно нозиваєца, ето я вже вам 
нє скожу, бо я нє знаю й сома, нє знаю. Сє вже треба 
сторіх-просторіх людєй, просторіх уже людєй. Тих уже 
людєй і но світі нємаєка. Нопримір, уже у нас там Зімо-
віща, Міколаювка, Горочон, Чепаювка – сє наш ройон 
був, Чорнобульскі. Тут Гусув, сє зо Гусув. А сє так, осє, 
нупримір, дорога, а сє греніца по тей бук дорогі, сє вже 
Белорусєя. Док онтіресно, як єно так получілосє, шо у 
сомєнькуй нашуй дорозі була греніца белоруска, Лоси. 
Осє-о гребля, то шо мі но своє поля єдом і... і того... 
А сє вже белоруська, белоруська зємля, о... Белорусєя 
вже була, Лоси. [...] А бачтє, попересєлюволісє до по-
носажуволі, док бачтє, шо робіца уже. Уже і содовіни, 
уже і ягоди, уже і того, і шо тукі вам треба, шо тукі вам 
треба, те вже і єстєка. І обрікоси, і вішні, і яблуні, і гру-
ші, і всього-всього, і... і моліни, і клубніци. Всього по-
норостало. А в сіх людєй нє було, сії сториє жітєлі, єни 
якось... якось нє вмєлі жить. Єни сє прідуть но нашу 
уліцу, док дівом дівуюца, шо ай-ай-ай, шо чорнобуль-
ци собі норобілі. А в наз же, бачтє, шо вже робіца. І... 
і ліс, і сад, і всього хвотає, всього. Всього хвотає. Так 
чоловік жіві всє ноживає, всє ноживає. Отак наші 
деди, і прадіди, і по... і попрадєди ще жілі в своюй зєм-

лє. А поєдь у своє... а прієдь у сєло – так як прідом у 
центр, до глянь: так наша уліца токо-от, в нашом сєлі. 
Так-о одна уліца, і отак одна уліца, і отак одна. Но трі, 
вопщем, но росходниє дорогі. То як глянь отоко туди – 
токіє хати позожурованиє, токіє позожурованиє, шо 
от я вам іскожу, токо якось токо наче як-то, ну, як ото 
чоловік журіце, отак отокіє хаті, якось так. Чорниє то-
кіє, до поногіналісє, ну, вопшем... І отак клуб, до колісь 
же, бувало, як клуб, док... док іграють і музикі, і наче 
весєло. А то якось і в клубі, док отако-о якось. Ну, воп-
шем, зожурениє всє, і всьо. Так нєвєсєло, нєвєсєло, нє-
вєсєло, нє... І тєпер уже так єно й остолось, ніхто вже 
туди нє пуйдє, ніхто туди нє пуйдє вже, ніхто, ніхто, 
ніхто. Тут уже мі будом і погібать. Як будом пом... ті 
мі будом жіть, ті, мо’, мі з голоду повмірайом тутока. 
Бог єго знає, шо тут будє нам. Бо шось ток нє хвайно, 
нє хвайно жіть, може, мі із голоду повмірайом. О-ох... 
Так мі прожілі, так наші дєди прожілі, так наші і боть-
кі. Так наші всі прожілі. [...] Оповіді та легенди. Інтє-
ресно... Сє вже комусь понадобілось токе діло, шо Ма-
шув поте... Машув, док радом же й Кросно. До Кросна 
нє... Ну, од нас та атомна дєсєть кілометрув – і відно 
ж так, відно. У моюм дворі відна, відно й те... відно й 
тей реактар, всє відно, всє відно – шо було, те й відно. 
Так те всє, док нє відно, бо єно ж зо лісом, а реактор 
відно, як... Знаєтє, що? Сє кажуть сториє люді, шо єно 
так Богом дадєно. То був потоп, док люді потопілісє, 
а тепер, кажуть, будє огнямі. Док от, мо’, єно токе да-
дєно Богом, шоб огньом пройшло. Ну, ну, спослось, ну 
ще щось будє, ще щось будє, бо кріпко но зємлі вже 
получілось нє... нєчесность. Кріпко получілась нєчес-
ность, кріпко олкоголікі. Багато, багато чого, багато 
чого уже... Ток єно, должно біть, щось будє, шозь будє. 
От... дожівом до двохтисєшного году  – будом бачіть. 
Як хто дожіве – будом бачіть, шо будє. Колісь... Тєпер 
грамотниє, а колізь же тоже булі люді грамотниє. Хто 
ж муг нопісаті, хто ж муг токе нопісать, шо єно, шо єно 
будє. От росказуволі, росказуволі – так єно і... вопшем, 
сє сториє люді, шо у грошах будє трівога й трівога... і 
гроші будуть і мєняца і... і будуть гроші воляцца попуд 
ногамі. І як шо... осє сіє купони булі, дак нє воляліся 
гроші? Пуйдом но пошту гроші получать, док доють 
рублі. Рублі вже нє беруть – док ото в тей мусор нокі-
доють отако-о рублюв. Док і споміналі люді, козалі: от 
побаштє, от вправду вже... вже гроші воляюца – і ніко-
му єни нє треба. О. Отак сє і... ся і жість. Булі люді токіє 
грамотниє, грамотниє, шо єни... опшум, ті єни свєтиє, 
ті єни... шо єни зналі наперод, шо будє. Зналі, шо будє 
наперод. Ще каже, шо о! так будє, шо дома остонуца 
пустиє, дома ос... нород дєсь... Ну, єни нє скозалі, дє 
нород дєнєца, а дома будут пустиє. І от нород вісєлі-
лі, а дома пустиє, пустиє. Го-осподі! До їхоть і сьоламі, 
їхоть сьоламі... Ох, якіє дома, до якіє дома... Ну, сє ж 
єно так Богом дадєно. Так, так єно Богом дадєно. Шо 
єни нє кажуть, як єни нє кажуть, шо єни нє робєть – ну 
сєдно всє Богом дадєно. Бог так дав, шоб так єно було. 
От сорвалось, сорвалось. Треба шоб ісполіло – нє спо-
ліло. Ну, ще будє, сє ше будє, ще щозь будє. [...] Народ-
ні уявлення. Поук снує собє хату. У єго хати нємаєка – 
єго матка проклєла. Юн жив з маткой, а шусь же єго 
матка просіла... от зобулась... а юн но матку носворівсь 
і скозав, шо... от шоб не збрехаті ж... Дак єго матка про-
клєла, скозала: «Ти будеш свой вік жить, своюй хати 
не мать. Будеш будоваца, будоваца, будоваца – і в тебе 
своюй хаті не буде». Дак от ун вік живе: снує, снує й 
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снує – і в єго хаті немаєка. Ото єго матка проклєла. Да 
ото ун снує – то он там поснує, то ун там поснує... і в 
єго своюй хати нємаєка.

ЖИТЛО А война вже нам помєшала усьому вже, всьому 
вже война помєшала. Поостовалісь... у нас в селі бо-
гато-богато поостовалісь молодиє з дєтьмі. Годи голо-
дниє булі, тяжко було жить, тяжко було жить. У нас 
там у лісі, четирі кілометри ліс, там був нємецкі город. 
Город був нємецкі, там єни стоялі, годов, мо’, мєсяцов 
два чи три. Там і худобу різолі, і свіннє паслі всє. Док 
як уже отступілі, док тока у нас була коляска. Док я з 
дєтьмі поєду туди вже, у тей ліс, до окопа розбіралі, до 
бралі колуддя, до возілі додому собє на хату. Так отак, 
так трошкі рожжіліся, розгорілі трошкі.

Записали Ю. Бідношия і Л. Дика 11 листопада 2000 р. 
 у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  

від Горбаченка Федора Андрійовича, 1923 р. н., 
переселенця з с. Машеве колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЖИТЛОМ Вибір місця для 
житла. [Як починали хату будувати, на якому місці?] 
Ну, хату будовать люди вібирали в старе врем’я но тум 
місті, дє рано сніг ростоє, от. То місто всігда тьоплоє, 
дє перво-наперво сніг ростоє, значить, там, но тум міс-
ці, всігда тєпло дєржица. А хату як ночали будовать, 
перво-наперво, як каже, як єсть возможность, так те... 
фундамент зоклодали, штондарі. Тоди було ж... не було 
камня, а дерев’яни штондарі, от. А потум подвал кла-
ли дубув, а потюм сруб дєлолі. Закладини. Ну, когда 
перво-наперво зоклодалі, фундамент клалі, у  кого ж 
дєньги були, п’ять копійок всігда клали. Хрест... хрьост 
но вуглє вот етом... вугол, но етом вуглі, так нозива-
єца... кут! не «вугол», а «кут» правільно. [Ви говоріть 
по-своєму...] Ну, ето кут, не вугол, а кут. А угол токі, 
шо норужі, а когда сє у квортірі, то нозиваєца кут. Ну, 
но куті там ви... вирубоволи хрест і ет... п’ять копійок 
клали. [А для чого це?] Ну тока була, каже, примха. [Це 
оберігало від чогось?] Нє, ну когдась, як для щасця, 
для життя всє чисто, тоди ж гроши, ви знаєте, трудно 
було. Ето для жизні, пять копійок шо, шоб було, велись 
гроші, хозяйство, велись, каже, діти, все. Вибір місця 
для житла. [Де не можна було будувати хату?] Хату 
будовать человік вібірає но тум мєсці, шо... дє вігод-
нійше. А кодась і нє розрєшали, тоже ж люді селились. 
То нє по возможності ні шо, а дє додуть, дє розрішоть. 
А  нє розріше, дак як хоч. [Не казали, що десь у селі 
погане місце чи якесь нечисте?] Нє, чортячих міст не-
має. Це так шось, сказкі наше токі. А місто єсь, дє мо... 
возможность положіть, як нє розрішить тобі строїца, 
знацца, на пескє. Дє тамока, дє нєгодная земля, там хоч 
струйсь, там шо хоч, те робі. В ностоящи період то вже 
от... те... отводєт зємлю всє но світі. А раншей ні в ко-
ком разі ето ж нє можна було, у. Було, токі случей, шо 
Говрілєнка оце того пра... прадід. Упшум, строїлі хату, 
дак він старостой робів. І шо... шо зо дєнь зробєть, він 
зо нич роскідоє. Шо зо дєнь зробєть, він зо нич рос-
кідоє. Ну, хлопци собралися да яґ дали йому. Так він 
трохи побув-побув, до й Богу душу оддав. І так собі чо-
ловік уже тоді построїв хату. [А навіщо він розкидав?] 
То шо не дав йому того.. нє дав йому того... взятка. 
Старості нє зоплотів, ті, мо’, могорича нє ста... нє по-
ставів чі шо-лібо. [...] А, а зруб хати робіть, ві ж знаєте, 
я роскожу. [Коли верхня балка закладалася, як у вас це 

називалося?] Ето... вєрхня балка ето. Балкі єсць балкі, 
а  ето трам. Як от ета пруволка, ето брус ложеть, чо-
тирьохгранни брус товсти, отокі-о товщіни, ето трам. 
А потом черес трам пероклодаєца но щепі і но... черес 
трам усє чісто, тиє... балкі. Обряди, пов’язані зі зве-
денням даху. [У вас не казали «квітка» чи ще якось?] 
Дак якую квітку? Це як кончали хату. Вінік, нє квітка, 
а... Ну, це шо квітка, шо вінік, ето... ну, вініка цепля-
ли тоди. Ілі тамока шось там віруботь із досточкі, там 
якого півніка ті шо пріб’ють, як нємаєка. [А для чого 
це робили?] Ну, шо покончалі, для могорича. [Щоб 
люди бачили?] Це єни для себе, шоб хозяїн поставів 
хороши могорич. [Це будівельники віника чіпляли?] 
Хто робів, хто кончав робіть. Да, хто кончає всє чісто. 
Да, которі сруб, а котори вже, щас шифером, а когдась 
соломою крили. Кулям, не соломою, а в нас специаль-
но молотілі кули й кулями вкривали. Пуд гребльон-
ку пудбівали. То тоже снопа, до зов’яже снопка тоже, 
шо вже кончають, по конченєю роботи. Входини. [Як 
називалося, коли переходили в нову хату?] Входіни. 
[А що робили?] Ну, входіни, когда уже ж уходєть, це 
ж переєжджать. Кончілі, там субірають рудних, сами 
входєть. Прібірають, там уже піч топлять, усє но світє, 
готовєца. Ну, там родних позвалі, по чаркє віпіли і все. 
[Тварину впускали?] Ну, як є, док котіка перво-напер-
во. А нема – дак собачку введуть. [Чому котика?] Для 
щастя. Токи обічей. [А не казали, що кіт вибирає місце 
для ліжка?] Кіт, я вам роскожу. Кіт обикновєнно, когда 
увожає товаріща в кімнаті, ун всєгда стораєца лєжать 
в його но постєлі. Когда он єго любіть. Ну, когда кот 
нє любіть, ун нікогда нє ляже но то місце. А когда вже 
хозяїн, шо чуствує, шо ун увожає єго... і зоболеває, ун 
пріходіт до морди і мурчіть. Свою бионергею доє. Лє-
ченнє, ві понімаєте, до чого кот умни. Кут до морди і 
мурчіть, а  дайже ложица, як хозяїн спіть, док дайже 
ложица в головах. Ілі но грудях. [Коли справляють 
входини, із чим треба приходити?] Ну аяґже. Той при... 
кусок хліба, в кого, кае, шо Бог дав, прідє со своїм. Вхо-
діни  – тий утіральніка приніс, а  тий шось плоточка, 
те, шо може. [Не було у вас закладин, коли тільки по-
чинали будувати хату?] Ні, ні, ні, ні. У нас чоловік же 
зодумав собі в отетом місце зробіть. Ун зовозіт туда 
дерево, зово... пріготовляє все, шуб... це ж нє то, шо 
одін кажни дєнь б’єш, а  ун уже новозів лєсу, пудвал 
там, пудо всьо. Те... дубі пуд окна. І стораєца, шоб там 
зо три – зо чотирі дня срубі срубіть. Шоб нє тьонуть. 
[У нову хату які предмети вносили? Що з речей?] З ре-
чей постіль. [А ікони?] Ну, дак ікона обикновєно. Це ж 
як у те, кончають, док уже у... ушли, дак уносєть хліб, 
суль, ікону перво-наперво. А  потум зоносєть перво-
наперво постіль. А потум, когда уже... [Хто заносить 
ікону?] Хозяїн. [А  хліб-сіль?] Хозяйка бере хліб-сіль, 
а  хозяїн окону. [Хто перший повинен увійти в нову 
хату?] Хозяїн. Перво-наперво должен сюди, таґже в 
сорай, всюди должен зойті хозяїн. Хозяйка прі... прі-
дільни чоловік. А хозяїн, кае, перви.

Записав Ю. Бідношия 14 червня 1997 р.  
у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  
від Коваленка Мини Степановича, 1925 р. н., 

переселенця з с. Машеве колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ЖИТЛО А вони ж, порозіти, затоїлі. То они ж нічого 
нє козалі. Хай бі с первих днєй, пока чужиє госу-
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дарства нє позвонілі, шо хлопци, шо ві робітє? Док 
от же ж, зараз по тєлівізору передоють, шо дохтур 
прізнався, шо... шоб я нє козав, Ромонєнко чі як 
його. О-о. «Шоб я нє козав, шо там уже атом». Поста 
дєржавсє. А  Щербіцкому шо там, сьому ж нє було 
атому. Алє ж хоть построїв віхолупі єкіє нам. Нам 
нічого ніхто нє козав, пока прішлі мошини но скут, 
мошини... овтобуси до нас. «Бєрєть, вас но трі дні, 
вас но трі дні і все». Мєнє до діда посєлілі: «Оцє жіві 
тут». Дід і баба, у-у... І два місьоци колотісь. Там до-
бре мєні в того діда було. Дід сторі, правда, но хо-
рошіє люді булі. А другіх посєлілі, док страдалі. Нє 
всяка сєм’я одінакова, понімаєтє. У-у... А  там пуд 
носілійом, пуд носілійом совєцьке власті. Оце бері і 
всьо сєм’ю. Бері... До й сам – яґ же нєрви нє будуть 
трепаца? Посєлілі до діда. Боїсся в хату зоходіть, 
боїсся по хаті ходіть, ну таґ же ж? Док це ж я в діда 
уже познокомівся, по сто грам віпілі с тим дідом, 
всьо. «Оце твоя квор... комнота, оце твоя квор... 
ето... коровать, оце всьо. Мі туди до тєбє нічого нє 
маєм». І всьо. А попробуй ізворіть ті шо там. Е-ей. 
Чо там нєрві нє будуть трепаца? До як подумаєш: 
горевав-горевав, і  покінуть усе. Не дай Господ так 
доживаца, як нас вісєлілі, до й усьо. Луччей бі нас 
там оставілі, то мі б там жілі, до й дожілі б. А моє 
дєті прієхолі тоди туди ж, у Мойдаловку, до кажуть, 
шо яґбі ві там осталісь, дак мі б нє прієхолі до тєбє, 
от і всьо. Нє прієхолі б. Там зорожона місность. [...] 
У нас другіє двацоть восьми год хлопци уже довно 
померлі всі. Отут-о, отут. Нєрви шо... портєт чоло-
віка, портєт. Жів-жів, покінув усе. Ну ладно, оце 
довай возьмєм Босюка цього, хай зараз с сумкою 
возьмуть і вісєлять, хоть зарез. Шо юн будє пере-
жівать? А? Таґ же і нас. Построїлісь, сюди-туди, як 
перед гібєллю. Хорошиє хати построїлі, всьо, сораї. 
Хозяйство, свіннє, корові. Всьо позобіралі бєсплат-
но, і всьо. І оце й єдь. Куди? Шо? Ну як нєрві, шо, нє 
переживають? Ну, по-вашому? Переживають. І йоце 
по нєрвне сістємі люді вмірають. Двацоть восьми 
год хлопци уже вєсь помер тут, весь помер. У  нас 
тут людєй уже помєрло от і до. Оціє старіє бабі, токі 
як сьогоннє умєрла, он у мєне матка ще дєвєносто 
два годи живє. Док юй уже... єна так но нєрви нє 
бере, і єна вопше здоровійша, а молодиє всі вміра-
ють. Всі вмірають. У  нас уже померло тут чоловік 
восімісят, а може й дєвєносто нашіх. Пріблізно так, 
я отак кожу. І всьо но нєрвне сістємі. Як же нє пере-
жіват? Ну от по-вашому? Хоть бі ві самі: жілі-жілі, 
й покінуть все... [...] То я ж нє знаю, в якому році. 
Ві взнаєтє вже впослєствії, в  якому році оно було. 
Ну, як мі билі в лєснічєстві, нас як лєсніков послалі, 
по командіровкє туди, о. Оні там двє нєдєлі чістілі 
лозу, вот, там же лоза була, молож. І жилі там, там 
же сьола, сьола булі – вісєлілі, вот. І тоди рас, і всьо, 
і запустілі бульдозєрі тиє, всьо, запустілі воду туди. 
Мі там двє нєдєлі жилі і рубілі лозу спеціально, двє 
нєдєлі. А  тиє люді так крічалі, Боже, так голосілі. 
Там же жить було, луг токі хороши, у... Як глянь, док 
конца нє відно... А сьола вісєлілі на гору. Там тока 
круча була, дак на ту гору повісєлялі. Хочєш, хату 
бері свою, а нє – док бульдозєр рас! прішов, згорнув 
у кучу, до й усє. Там одін, одін ті два сторікі, док 
нє хотєлі, док їх зобралі сілой, міліцея. Да ту хату 
згорнулі, токіє холупкі билі, знаєтє, йокі на Українє 
хати. Оце Кієвске море те.

Записав Ю. Бідношия 14 червня 1997 р.  
у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  

від Гавриленка Григорія Юхимовича, 1925 р. н., 
переселенця з с. Машеве колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [А звідки назва села?] Машев? Могу сказать, но 
носкоко це правда... це дєд Артем росказовав... да, на-
скоко правда... Була у Машові церков, от... ето с самого-
самого... а хати строїть ночиналі іс хвомілєї Потапен-
ко. Ето... дєд ето... булі, значить, первиє хвомілєї. Ну, 
і построїлі церков, і цьому шото попу не понравілось, 
і он бросів і уєхов, куда нєізвєсно. Док люді так козалі: 
«От, – кажуть, – бессовєсний, машнув, машнув іс сєла». 
І  так це село «Машнув», із «Машнув» Машев, отак. 
А  носкоко це правда, це я, як кажуть, точно потвер-
діть нє могу, но так от, розмова тока була, от. [У вас там 
кордон близько, щось там було?] Бєлорусєя, там хутор, 
там хутор... Шо? Кордон? [Проведено щось було?] Нє, 
нє, то когдась приєжжав іс Кійова товаріщ. Ну, і зохо-
тєлось йому побачить цей кордон. А йому ми сказалі, 
шо: «Там же осторожнєй будєм єхоть, потому шо там 
же погранічнікі стоять на кордонє». І  под’єжжайом 
ето... там єслі через болото осушене, так от відно ж ху-
тор той ось рядом, це восємсот метров, а надо кругом 
поєхать. Так ето... под’єжжаєм, под’єхолі, остановілісь. 
Ну, це була, конєшно, шутка. Дірєктор совхоза каже: 
«Ювхімович, так ті шумні там погранічнікам, шоб они 
ж нас нє трогалі».  – «Ага». Ну, я  нє відєржав, засме-
явсь. Док он кае: «Док це... ето ви мене обманиваєтє, 
да?» Я кау: «Ну ви ж подумайтє самі, ви же роботоєтє 
в облісполкомє, які мєжду Бєлорусєєй і ето... в Совєц-
ком Союзє бувают кордони й погронічнікі?» Док он: 
«От йолкі зельони!» – постуков по... по лобу, отаке. Ой 
кордон, Бєлорусєя, сосєді, мілиє люді булі, гостєпрєїм-
ниє, хорошиє. В нас хорошиє люді тоже булі, а Бєлору-
сєя ето... они гостєпрєїмниє. Чужи человєк – он всегда 
прийме, он і накормит. У  гості же ходілі, празнікі ж 
соблюдалі. Оце називалось мед, у мед ходілі. От у нас 
була Покрова, а скажем, Кросно, там Міхайло був, оце 
один сєльсовєт був, вот. А там... ну, разниє ж токіє цен-
тровиє прознікі, оні ж, значить, ето... булі. І це в мед... 
[...] Топоніми. [А як у вас називалися болота, ліси? Які 
назви були?] Да, да, Россоха, Дуброва, вот, оце... Тє-
лєговщина, вот, значить. Телєговщина, а тепер Убєдь, 
вот, Уласовщина, отокіє. [Це ліси?] Да, да... нє, так ліси і 
около лєсов же ж і ето... і поля, около лєсов і поля. Ота-
ке було. [Болота якось називалися? Були назви?] Да, 
і на болота були назви. Гало, от це вже коло озера туда. 
Там Зимовіще було, док там озеро здоровенне було, так 
Гало це ж, от... А потом іще болото було Завольськоє, 
іще токе болото було Жидовщина. [А чому?] А там до 
войни, пока цей... ох, як же його? Банда Струка. Банда 
Струка ж дєйствовала на Чорнобильщині, а он сам із 
Чорнобильського ройона був, Струк цей, от. Так жилі 
євреї, і он там їх ето... убівав, оце євреєв, і от... от жи-
тєльства, шо жилі євреї, док, значить, називалі Жидов-
щина. [...] Так мі, поцони, пріходім, а в нас во дворє дуб 
красавец, о, там сфотографіровани, на кладбіще Валя 
єзділа, там єсть на фотографії, і у Валі, і в нас десь єсць, 
вот. Хата наша єсць сфотографірована, да. І ми залазім 
на дуб вісоко-вісоко, і з дуба побачілі, шо человєк дє-
вєть іде гуськом до нашого села, подходіть. Аж то вже 
наша була розвєдка, старши лєйтєнант, от... комондір 
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взвода розвєдкі полковой... і розвєчікі. Прішлі, сталі, 
значит, ето... розговарувать с намі, а ми роскозалі, шо 
нємци оцтупілі. Они спросілі, в яку сторону. Ми, зна-
чить, росказалі, у яку. Ну, і тут сразу ж через дє-то два 
часа, і наши войска зайшлі іс повозкамі і ето... і якраз 
в ето врем’я, як наши войска захо... пошлі дожді, рос-
квасіло строшне, во-от. І потом началі розвєччікі... от 
стоялі черес хату, так у сосєдєй... ну однажди пріходять 
і кажуть шо: «Но Усов, хто, хлопці, смєли з вас? Поко-
жіть нам нуччу дорогу. Ви ж тут стежки знаєте всі». Ну, 
я там і Мікола був, муй сусєд через уліцу, ну й ми ето... 
пошлі їм показувоть ету дорогу, ето треба було цім 
болотом, там, гдє мі ховалісь, от, там нада нам і було 
йти. А  стежку ми цю хорошо зналі почему  – потому 
шо літом ходілі щавель ірвать туда. Там так нозивавсь 
Содок і Городок. А  Городок  – це... це був... там даль-
ше Усов, сєло, а между Усовом і цим лєсом було токе 
Тотарске болото. Оно страшно грузке було. І от когда 
тотари там воєва... тотарске ношествіє там було, і от, 
о, Городок, дак наші, ето... тогдашні войска окопалісь 
тамока і зділалі вал. Большущі вал, от. І оні ціх тотар як 
пріжалі, і їх с лошадьмі потопілі в етом... ето... болотє. 
Оно болото, оно нєпроходне було болото, оно... так, як 
туда попав – і человєк і... та й пошов, Бог його зна куда. 
І  от скуко... уже ж когда осушілі оциє болота, вже ж 
прошлі мєліорацею, осушілі болота... пробовалі, шоб 
откопать, ну гдє-то шо-то ж, іс сєдла шо-то останєца – 
Бог його зна, гдє оно дєлось, як кажуть, як на той свєт 
ето... ушло. І там тотар тогда витопілі, от, строшне. Так 
мі якрас провелі до ето... болота, етіх розвєчіков, а одін 
розвєчік с намі оставсь, а їх пошло пять, а четирє, зна-
чить, ето... пошло уж ето... через ето болото. Ну, оно 
тода нє осушене було, но вже можна тода було і отак, 
по колєна в’язнуть, но іті. Оні сходілі в це сєло, і там 
нємцов нєма, оні вернуліся з нами, прішлі мі назад. 
І  нам майор, вот, дал там указанія, нам понопісива-
лі бомашкі, шо вот тода-то тода-то, токіє-то токіє-то 
фоміліє, мнє і цьому Ніколаю далі, шо мі булі сопро-
вождающімі розвєдкі. І я бомашку ту хоронів-хоронів 
і отак, дє... гдє она подєлась і... ну, якби теперішні ум 
да, кажуть, на тогда, док неплохо було б, шоб она со-
хранілась та бомашка. Отоке. 

ЖИТЛО Так було... так було жить, тяшко було жить без 
матері, дуже тяшко було. Батько хворів, а потом тют-
кі купилі хату, оддєлілісь от нас, от. І когда вже наши 
войска прішлі, а цє ш, як сказать, грязнота була, они 
ш поли повиривалі... ето... в хатах, на бліндажі, у ето... 
нємци, от. Так сиросць, воші, тіф... пошол тіф, докто-
ров же не було ніякіх. Був якись... якогось хвельшера 
пріслалі, і того... і тот у нас от тіхва умер, от. Ну, і так 
уже тіх, і в нас в сєлє ето... померло сто пять душ... по-
мерло... і в том числі й мой батько помер от тіхва, вот. 
Це ж якрас сорок... сорок други на сорок треті год, 
з ето... зімою, от, помер.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [У вас там церкви не було 
вже?] Уже построїлі в сосєднєм, у Кросно була, дуже 
хороша, і зарас стоїт. [Давно поставили?] У дєвєтсот 
пятом году, поставлєна церков у дєвєтсот пятом году. 
Возілі ліс, одін привезлі, говорять, забраковав ето... 
прораб. Привезлі овхоєди, єсть там токоє, в Бєлорусєї 
ліс стріжньови. Обрєзалі только, шо ето... бралі сами 
чимес цих брусов. Там церков... от і батюшко отсюда 
кажди год єздіть. Це он заєжжаєт сразу в церков, он 
там поправіт у церкві, а потом по кладбіщах уже, от. 

[Він переселився з вами?] Нє, це молодиє, в  Лєнін-
градє наш один іс Кросна виучивсь, оце сьодні удвох 
ето... ховають покойніка, от. І он... они вмєстє учілісь, 
і його прислалі сюда. Молодиє хлопци іще токіє, от.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Лазня. Ну, це вже Бєлорусєя 
там радом, от. Ну, а хутор, от гдє моя дочка старша за-
мужем, зять в мене оттуда, так там, ну, насєльонниє, 
як сказать, кацапи, старовєри, ну док тє... тє по-рускі. 
[А як називається?] Чемков. [Це коло вас?] Хутор, да... 
це от... восємсот метров од нас, це вже граніца Бєлору-
сєї, да. Она так... Україна та якраз оце вкліняєца в Бєло-
русєю. І ми, якраз наше сєло, о, гранічит з Бєлорусєєй. 
[Вони теж переселені разом з вами?] Нє, нє, тут токо 
одна сєм’я. І  то они... они самі українци. А они пере-
сєлєни Гомельська облость, Бєлорусєя. [Вони були в 
Білорусії чи в Україні? Цей хутір?] Нє, в Бєлорусєї, то 
бєлоруські хутор, от, бєлоруські хутор. [А які в них зви-
чаї були? Щось відмінне від ваших?] Звичаї то, шо... на 
однум кладбіще своїх нє хоронілі. В їх оддєльне кладбі-
ще, вот ето їх звичай, от. А так уже жилі они, як сказать, 
жилі, ну радом с українцамі. Звичай одін, і в гості ходілі 
таґже от, і звичай в основном один. І шо в їх, шо молод-
ци – у каждого баня своя, у каждого баня, ето... паровая 
каменка, от. Чо’ в нас... у нас колєктівная була, а там у 
каждого своя банька. Субота, субота – хай гарить там, 
хай ето... баню топеть і сєм’я моєца в банє. Культура. 
У нас уже цого нє можна сказать, бо ну вже... обшую 
баню ето... построїлі, так в обшую баню ето... І со ста-
рих людєй, по суті дєла, ніхто, як сказать, не ходів у цю 
баню. Ото там ноги помиє, а навєрно, отут тєло, то... 
док було шо і мєсяцами. Умре, до ото вже помоют, ото-
киє стариє люді, а говорить: «Як умру, док мене помо-
ют». А там еті старовєри, они... культура була.

Записав Ю. Бідношия 16 червня 2004 р.  
у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  

від Коваленко Марії Панасівни (К. М.), 1926 р. н.,  
та Логвиненко Любові Кузьмівни (Л. Л), 1934 р. н ,  

переселенок із с. Машеве колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЖИТЛОМ Вибір місця для жит-
ла. [Як вибирали місце, де хату ставити? Чи залишали 
там хліб на ніч?] [Л. Л.] У нас нічого токого й нє було. 
Правда, Морусє? [К. М.] Я токе наче чула, шо кажуть, 
шо стоноветь посудіну, горщіка єкогось нового. Як по-
вутіннє поснує повук, до й добре хату там ставіть – дє 
тєпло. [Л. Л.] Це тєпер уже пішуть всякіє кніжкі. [А на 
якому місці не можна ставити?] [Л. Л.] Ну, козалі, но 
мєсци, дє вєрба свєчена. Док сє я знаю. [Не можна?] 
[Л. Л.] Боже збав! От... Обо колодєзь зокопони стари. 
Отам я чула, да... От свого дєда. [К. М.] Чі дєрєво єкесь 
зрєжеш. [Л.  Л.] Особено нє дєрєво, ну, вєрбу. [К.  М.] 
Мурашкі будуть ото зоводіца. [А там, де стара хата сто-
яла? У вас казали «хатнище»?] [К. М.] Конєшно, козалі. 
[Можна на тому місці ставити нову хату?] [К. М.] Мі як 
ставлєлі, док стора хата була, прімєрно... [Л. Л.] Всєре-
діні. [К. М.] Отут... А мі хату так ставім. А... а те в дво-
рище. [Л. Л.] Хата коло хати. [Чи можна підходити до 
хати, що будується?] [К. М.] Нє, нє, нічого нє козалі у 
нас. [Л. Л.] Можна ходіть. А Боже мой! Закладини. [Про 
будівельників не казали, що вони «щось знають», мо-
жуть зурочити людину?] [Л. Л.] Мі ноймалі прімєрно с 
Ченкова два... два чол... трі!.. і наш жітєл одін, Торосєвіч 
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покойни. Гроші ложілі. Но вугол, дє окони ото вєшолі. 
Док ложілі. І  всьо. А  токого... [А  гроші нащо клали?] 
[Л.  Л.] А  Бог єго зна! Обряди, пов’язані зі зведенням 
даху. [А як верхню балку поклали, казали «квітка» або-
що?] [Л. Л.] О-о, да, да. [К. М.] Нє, то вже як зокончеть. 
Док уже вєнка звівають, шоб хозяїн могорич ставів. 
Отоке. [Не казали «квітка»?] [К. М.] Нє. Вєнка. Каже, 
сє вже поставів вєнка, шоб... [А віника не прибивали?] 
[К. М.] Нє. [Л. Л.] Ну току йокусь гольку пріб’ють же. 
Ну, норвуть йоке там... бур’єну до... [То його плели чи 
що?] [Л. Л.] Та нє! Так. [К. М.] Купочку йокогось зєлля, 
до й... Входини. [Коли входять у нову хату, як це у вас 
називали?] [К. М.] Новосєллє. [Л. Л.] Ухожчіна. [Якусь 
тварину пускали в хату першою?] [К. М.] Ну, кажуть, 
котіка треба. [А нащо?] [К. М.] Бог єго знає. [Л. Л.] Ка-
жуть же люді вєк сториє, шо мі котячі й собачі хліб ємо. 
А-а, то шо кот упросів же Бога... [А що першим зано-
сили в хату? Ікону, стіл, діжу?] [Л. Л.] Окону й стола. 
Ну, а дєжа як обічно пекть треба. І продолась хата, шоб 
нє було... нє було, шоб бес стола була хата. І бес око-
ни. Обезатєльно стол і окона, як продоєца. І тєпер ку-
пляють – нє спрашують. Оно сват продов. Дєвкі окону 
оставілі, а дє єна дєла ту окону, Господ єє знає. Там і сто-
ла... покідолі всє. [А для благополуччя якісь предмети 
заносили в хату: повне відро, ярмо?] [Л. Л.] Мі нє по-
мнім токого. Ну, добіралі... сє кажуть... обо пуд повнє, 
шоб у хату зоходіть. Пут повнє, як молодік. Вібєралі, 
колі ночінать хату. 

Записав Ю. Бідношия 15 червня 1997 р.  
у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  

від Басюк Христини Адамівни, 1932 р. н.,  
переселенки з с. Машеве колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Скільки у 
вас було дворів у селі?] А я й нє знаю. Я молоко пріма-
ла, док було дєвяносто п’ять хозяйств, шо мінє моло-
ко здовалі. А ще булі ж токіє, шо і нє здовалі коториє, 
а коториє... а у которих і корові нє було – дзєсь було 
болєй зо ста. Я так точно вам нє збрешу вже, бо... Но 
так дзєсь булєй зо ста було дворов. Ну вже такіє бабкі 
ж стариє, док єни вже ж нє дєржалі коров, шо вже нє 
малі сіли з їм тягацца. Жалко, жалко свого краю, ко-
нєшно шо. Таке пріроди мі нє найдом тут нідє. У наз 
було всє: і ягоди, і гріби, і дрова, і сіно, і... і ріба. Всьо 
було. А  тут... тут нас нє... нє почітують. Нє любєть. 
Кажуть: «Ві толькі гроші получаєтє». А  якіє там тиє 
гроши. Мі б лучче і свою пенсєю ’ддалі, абі його токого 
нє було. [...] 

ЖИТЛО Мі зойшлі [в Лукашах] в хату – голо й пусто. І мі 
з голимі рукамі. Нє но що й лєгті було. Шо ж виччуєш. 
Хотєлось додому до й усьо. Мі ж усє-токі ж нє вєрілі, 
шо... думолі ж всє-токі, шо нас колі-нєбудь до й вєрнуть 
додому. Аж єно, мабіть, нє. Нє получаєца. Нє придьоца, 
навєрно. Ну так як но гробкі, док єдом кажди год. Пла-
тім гроши, доють нам овтобус – і  єдом. Поєдєш, рос-
троїсє да й... Там же усі... всі наші предкі лєжать. Бать-
ка я то мало знаю, бо я ще була мала, яґ батько помєр. 
А мама... Мама жила, горевала. Нас було... п’ятєро оста-
лось. Двоє померлі ще при батьку, сєстра і брат. А нас 
п’ять остолось. Горевалі, паслі трінацоть год худобу в 
совхозі. А знаєтє вже, як постуха почітують? Постух – 
послєдні чоловєк. [...] А  ботьки моє коренниє житєлі 

сєла Машова. Так мі прожилі. Уже ми построїлісь, всьо 
построїлі, уже нам тулькі було жіть. І тут тобє атомна 
наробіла беди. Прішлось нам усє своє кідоть, єхоть но 
чужу зємлю. [Яка у вас у Машеві хата була?] Хата в нас 
була дєрев’яна, знодвурку пошильована сосонкую. На 
двє комноти, сінци... і вєранда прідєлана. У хаті вже мі 
поклєїлі... Іще в нас ніхто шполєри нє клєїв, а мі вже 
поклєїлі. Дочкі нобралі мнє шполєри. Прієхолі, сталі 
обидві повуклєюволі, повукрашуволі – шоб баба вже нє 
мазала, нє мучілась. Було вже тулькі сєді да... до живі. 
І робота вже в менє була лєгка – я молоко збєрала... і 
платна була. І люді мєнє злюбілі, бо в менє получалісь 
жира велікіє, і дякуволі мєнє люді. Тукі шо я мало по-
робіла. Мєнє довно приглошалі но ту роботу, но я чозь 
боялась, думола, шо я нє потєгну. Аж там нічого було 
робіть. І коняка в руках. Так вранци поєдєш, сюди-ту-
ди по сєлу проїхов, собрав молока. Дєнь уже свободни, 
конякою що хочеш, те й робі. Хлів у нас був уже на два-
нацать метров. І кухоньку вже собі зробілі, хоч нєвєлі-
ку, с шелювкі... із дощок. І гараж був прідєлани. Добре, 
шо в нас було... вся зємля коло хати в наз була. Док нам 
уже було уже добре жить, толькі шо мало мі прожілі. 
[От ви їздили в Машеве. Як зараз там?] Зараз? А  шо 
ж там, пустка да й усьо. У хатє зайдєш – там всьо по-
перекідоне, всє. У веранду зоходіш, там у нас токіє два 
шкахчикі в веранді і кроваті... стояло. Так шо вже там 
пувеверталі всє, дє єкіє трапкі вже ж такіє лєжалі ж, 
док всє ото тиє шкахчікі... постєлі сториє с тиє кроваті, 
вся но тум... В хаті всє перевернуте, шкахва лєжить уже 
боком, іс сєрванта повитягуволі зєркола. У нас сєрвант 
нє токі, як тут. Юн єкісь ширши токі. І с шкахви вже 
вітєгнулі зєрколо. Поперевертане всє. Глодижкі, міскі, 
ложкі – всє... І всє по долувци пороскідоне всє, дє йокіє 
крапкі, дє йокіє латкі повітягувоне. Всє воляєца... Пуст-
кою... А так... столя в нас була, дак покрашена... но тум... 
док так як ото сьогодні покрашена, токе йокесь [син] 
Іван достав нам краскі, був у Пріпяті. Єна наче так як... 
яґ зєрколо, аж бліщала. І стєни так... цільохонькіє – як... 
як сьогодні поклєєни, шполєра тока наче новенька. Ну 
в однум кутку, я  нє знаю що токе, так як... мо, то єкі 
собака чі що, так вісоко лапамі подрав. Шполєра в нас 
у пєрвой хаті моюща, так подрав. А піч я клєїла тим... 
клєюнкою, тулькі шо но тєсті. Дак обгризлі кріси, нігдє 
нєма, так і стоїть руда гліна... до й усьо. А то ні... ні... 
хотя нідє нє осталосє і капєлєчкі клєйонкі. Всю чісто 
обгризлі... Баня в нас веліка, трі метрі но четирі, і ко-
лідор на полтора метра. Так як пуд нужду, док можна 
було й жить. Баня стоїть. Єзділа, дак відно, шо хтось 
топів і мілісь. У нас така баня, єна наче курна, тулькі 
шо дим віходіть... Юн так ізробів, наче лєйкою те... док 
єно як топіце, док дим ідє нодвур. То ж токіє курниє, 
дак топєца, док наче через двєр уже виходіть, а то через 
двєрі нє, а просто так наче комин... токе зробів. Багато 
люд... до нас ходіло людєй баніца. Пєрві раз, док як уже 
зотопілі, док тріцоть вусєм чоловік пошло. А тоди вже 
поменш, поменш, дак ото... хто колі. Друв богато в нас 
осталось дубовіх... рубоних, готовіх. Трі мошини. Іван 
прієхов, прівєзлі мі з лєсу... і порубав, порєзов, порубав, 
поколов... І так лєжать – от хати аж но город, у двоє. 
А то ще й нєрубоних там... А тут но дрова зовідуйом. 
Ну, мі то нє... у нас є, бо юн рабів людям там пєчі, і в 
лєснічестві робів, док прівєзлі раз дубових мошину, 
други раз... А то у дядька робів, док прівєзлі ліповиє й 
орішковиє. У нас друв пока хвотає, алє ж просто так хо-
чеца додому, до й усьо, всє ровно жівєш... наче думоєш: 
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всє ровно ж мі поїдом додому... [А вам сказали, що на 
три дні?] Да, на три... козалі: «Берєть хліб но три дні. Нє 
берєть нічого, хлєба на три дні і всьо». А вже як везлі, 
док так як ото хронт ішов. Тиє мошини йдуть туди вже 
в сьола зо людьмі до зо скотом, зо свінями. А тиє... док 
через річку вже нє можна було переправіце. Там у нас 
був пором, тєпер уже поставілі там муст такий, вістро-
їлі... шо й танкі ходєть. А тоді ж був пором. Страшно 
було, страшно, так страшно було, шо й... Ну вже наших 
людєй мало остоєца, вже большиство повміралі.

Записав Ю. Бідношия 15 червня 1997 р.  
у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  
від Горбаченко Тетяни Іларіонівни, 1936 р. н., 

переселенки з с. Машеве колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Розкажіть про своє село. Як у вас кутки називали?] Ну, 
як у нас куткі... там, дє я жіла іс самого ночала, з діцтва, 
нозивався Погун. [А чому?] Я й сома нє знаю, сє там 
баба ж Катя жіла, Погун. А куди я вже замуж пошла, 
док козалі Гать. А там, туди далєй, Просєруд, а там... ай, 
токє йокєсь слово козать... Сєріловка [сміється]. Токе, 
так нозівалось всє в нас. [Чому воно так називалося?] 
А хто єго... я нє знаю, чо єно так нозивалосє, чо, чоо єго 
так нозивалі, хто єго знає. От баба Катя сторійша, мо’, 
та знає, а я знаю? Тоже нє знаєтє? Док осє так нозива-
лося, у. Остолась я вдовою молодою ще, четвєро в мєнє 
дєтєй остолось, о. Дві... трі дочкі і одін син. Зароз одна 
дочка живє в Харкові, дві в Білой Церкві, а сін у Сло-
вутічі. А я тут. І всі долєко живуть. Отокє, тока істо-
рея наша. Е-ей... А дє зімовала я сю зіму, нє було вугля, 
пєнсєю нє доють, чорнобульськіх нє доють, док но зіму 
зоб... зочініла хату, зомікнула, кінула но людєй куроч-
кі, і ноглєдалі хату. А там то якіє своє луччиє лойнушкі, 
дак до бабі Каті прінєсла, до тут зімовалі, а сома поїхо-
ла в Білую Церкву, до сєє дочкі, до там зімовала пєть 
мєсєцов, ут. До сє новєсні пріїхола, док думою: позіму... 
політую тут, а  там но зіму, як ізнов нє будє газу, так 
ізнов тре єхоть. А може ж, токі вже провєдуть, Господ 
їх знає вже с тим газом. Може ж, ночалі, так, може ж, 
токі кончать уже. [...] Прінєсла окону одну. Ходілі піш-
кі, док по... прінєсла окону. Мі з бабою Катьою ходілі. 
І, мать, штук п’ять рушнікув прінєсла. Пішкі. [Звідки 
ви пішки йшли?] Оццюля мі, отут но овтобус, но лєк-
трічку, у Кіюв. У Кіюв. У Кіюв но центральни воґзал 
овтобусни, узялі білєт но Чорнігув, а ш Чорнігова їхолі 
мі до Ювчі. А в Ювчі злізлі і підісят кіломєтрув ішлі 
пішкі. Тоди ще копе було, було нам сюдуй, попобіго-
лі мі по... по всюдою. А тоди пролазілі попуд колючою 
проволкою. Прішлі мі додому чосув в два ночи чи три. 
То вж... мі ходілі всємух. До мущіни пошлі, а мі – баба 
Катя, я й Шура ще там одна і Сцєпан – осталісє туток... 
с ночала, як вуйті в сєло, з ночала тут мі й осталісь в 
єє ночовать. А нозавтра вранци пошлі кажде по своїх 
хатах. Я пошла, бо я перед сім убіла свінча, док позо-
відовола, шо сала богато. Док узєла із ящіка вікідола 
сало до зобрала у су... зо плєчі. А в сумку взяла окону. 
І тиє ж рушнікі ісклала. Дуже важко було нєсть, нєслі 
мі до копе. І ще й собака у... поплювся зо мною сусіцкі. 
Як я тулькі в двур – і юн почув і прішов. І од мєнє нє 
одийшов нікуда, нікуда. В хаті мєнє було так як попри-
біроне, так було, і я ще й поладіла ще. І зобралісь мі, 
до копе дойшлі, собака со мною. Ну, нас перепустілі 

через двєри, а собачка оставсь но туй стороні. Дак єни 
кажуть: «Бабушка, пожалуста, зобєрі собачку». Кожу: 
«Куди ж я єго зобєру? Мєнє ж нє пустять ув овтобус с 
собакою, да й в елєктрицци ж я боюсь їхоть». Кожу: 
«Хлопци, може б ві зобралі...». 

ЖИТЛО Ну, як сюди нас прівєзлі, док я туди пішкі хо-
діла ’ццюля. Думою, пойду побачу. Ну, я, як прішла 
тоди, док тоди ще всє чісто стояло, як я поставіла, як 
попрібіралі к Пасци, так всє чісто і було, о. А уже як 
осє єзділі на гробкі, док уже у мєнє в хаті нє було ні тє-
лєвізора, ні холодільніка, ну нічого, уже позо... позо-
біроне уже всє було позобіроне, от. І трі годи я єзділа 
но гробкі, а сє вже сєє два годи нє єзділа. А зараз сєй 
год козалі, шо у моюй хаті хто-то жівє. Кровать стоїть 
посєрєд хати, стул стоїть; кніжка, хто-то чітав кніжку, 
док розгорнута; і дві кострулькі но столі стоїть. [Хто 
це може бути, як думаєте?] До я знаю, хто там може 
буть? Мо’, хто яке с тюрми втюк чи ховаєца, ну хто ж 
там може буть? Ну от хто? Токіє ш то нє пошлі, а хтось 
же там ховаєца.

Записав Ю. Бідношия 15 червня 1997 р.  
у с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл.  

від Потапенко Ганни Данилівни, 1937 р. н.,  
переселенки з с. Машеве колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ЖИТЛО [Скільки ви класів закінчили?] Ви знаєтє, нєв-
добно й говоріть. В  мене тока ситуацея... Я  служила 
всю жисць і всьо. Отца перелізовало, а  мама вторей 
групі інвалідності була, другі групі. Я  ходіла в чет-
вьорти клас, а мене положенєє зоставіло. Послє войни 
в нас дуже малєнька хатка була, так як оцю веранду на 
двє перегородіть. Отєц в постєлі лєжіть, перелізовало, 
а мать сєрдєчніца була. Я рєшіла четверти клас кінуть 
і пойті но хверму роботать. Поставілі мене сразу на 
птіц, на курі... курі, гусі, індикі, качкі – в нас у колгоспі 
було... двє тисячі голов було птіци. Ну, я там трі годи 
пороботала, потум мене перевелі на свінохверму, я на 
свінохвермі поробіла четирі года. Батько мой нє пус-
кав мене на свінохверму, а я говору: «Пойду». Коров 
нє було ні в кого тоди ще, мі дєржалі кози. Пошла на 
свінохверму, пороботала четирє года на свінохвермі, 
потум перевєлі мене в дояркі – вже вішлі года, можна 
корові доїть, уручну. В піїсят дєвятум году батько мой 
помірає, остаюсь я вдвох іс матєр’ю. Хата мала, тєсно. 
Колгосп нє платіть, тріста грам платіть на трудодєнь. 
Тоди ж нє... шо дєнь робіш, дєнь зо дєнь зоходіло, пло-
тілі зєрном... а зєрном – нє зєрном ностоящім плотілі, 
а отходамі плотілі. І так начала строїца, сама с матєрю, 
построїла хату, построїла сарай, погреб здєлала, обго-
роділась. Робіла вже дояркою і... шо я... Потум вішла 
замуж. [...] Ну і ото у менє одна дума: вєк горевала, 
сама строєлась... Я начала строєца, мені було пятна-
цоть год, ні брата, ні двоюрудного, ні рудного. Пойду 
в лєс, хожу кругом дєрева, ровне, беру сокіру, сокірою 
рубаю, начінаю од зємлі рубать, док ік самой зємлі 
рубаю. А вже кончу рубать, док уже на метер вішіни. 
Попробуй його сокірой, пятнацоть год, дєцкі ум – шо 
ж я ще тоди тяміла. А нанять нє було кого, і хто чужи 
пойдє задаром робіть. Ну, построїла хату, току хату 
одгрохала, шо й куди, да. [...] Я... у менє говурка мєша-
на, бо я часто в Москвє була [у сестри], жіла в Москвє, 
як атомна сорвалась. Я думала повезті дєток, оставіть, 
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а  сама вернуца додому. Я  вже ш чоловіком нє жила. 
Було в менє худобі богато, і в каждого в нас – і по двє 
корові дєржалі, і свіннє дєржалі, усє було в людєй. Ну, 
поєхолі мі на Кійовскі воґзал, шоб менє в’їхоть і зо-
єхолі. Діткі я оставіла, а  сама зразу на Кійовскі вок-
зал, шоб вієхоть додому. Там же худоба – хто знав шо 
будє, будуть вісєлять до токє будє горе? А нам на Кі-
євском воґзалі скозалі, шо поєзда нє пустілі, хода туда 
на Вкраїну нємає. Док сєстра моя пошла до начальні-
ка воґзала. А йон каже: «У менє вам одін совєт, єдьтє 
на Шеремєтєвскій аеропорт. Як іс Шемеремєтєвкі нє 
йдуть самольоти на Кійов, тоди я вам уже совєта ні-
якого нє дам». Мі поєхолі на Шеремєтьєвку, білєтов 
нєма на Кійов, она до ночальніка уже ж аеропорта, 
а  он сєдіть зо столом да каже: «Ві хочетє на Кійов?» 
Она кае, плаче: «Ось, – кае, – сестра до менє дєткі при-
везла і хоче назад возвратіца, там же ж і хата, і... і ху-
доба, і все». А он сєдєв–сєдєв да каже: «Ві знаєтє шо, 
мі нє знайом, чі Кійов єсць у живіх, чі може й нєма, 
бо в нас нєма ніяке связі». Они всюдою перекрилі і 
звонкі, гудкі всє, шоб нє зазнала Омеріка. А Омерика 
вперьод передала чім... чім наши соопщілі. Ну, і  то-
кім путьом нє було чім добраца, і я осталась. Пошлі 
мі в раїсполком. Там менє сразу на роботу опредєлілі, 
а  дєток у школу. На треті дєнь дєті в школу пошлі і 
я пошла но роботу. Далі менє мєсячни... мєсячну прі-
піску, припісалі менє там. Далі менє в школє – двєсті 
дванацата школа – уборщіцой. Ну, там уборщіци булі 
всє, полни округ був. А я вже так, по корідору ходіть 
до дє-то бумажку, дє хто шо вже кінє – дак подбірать 
уже. Сємєсят рублєй, трі душі, я  поєхала, перемєнкі 
нє узяла, от. Шо тиє семесят рублєй? [...] Он [дирек-
тор] добівся, став пісать, став ходотайствовоть, менє 
довалі двохкомнотну в Москвє квортіру. А синок мой 
скозав: «Мамо, ти ж у Москвє нізащо нє будєш, ти ж 
прівічная в селє. У  зємлє роботать, корові доїть або 
тєлята доглєдать – оце твоя прохвесія. Но с сумками 
по етажах ходіть, ти нє прожівеш тут». Подумала... До 
каже: «Мамо, ти подумой, сколькі в нас у Машові коло 
хати було цвєтов разних». Я й тут [у Лукашах], хай он 
іскаже озьо Ганя, шо я й тут соділа; це в сюм году, шо 
началі газ весті, док сє... док нє можна було содіть – 
порілі, покопалі, от. «А ти в Москвє нє будєш жіть». 
Подумала я, подумала, до приєхола в Лукоші, до живу 
в Лукошах. Дєткі розішлісь, приєжжають, помога-
ють, о. До й слава Богу. Оце тока моя жисць прошла, 
очень горкая. Ну, шо ж зробіш – кому нада раєвать, 
а кому горевать. Ну я так могу скозать: я одним щас-
ліва – за дєток.

с. Лук’янівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1994 р. у c. Лук’янівка  
Баришівського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Чередниченко Марфи Степанівни, 1909 р. н.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Збереглася хата кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. Хата рублена, в угли, обма-
зана й побілена, оточена навколо присьбою, крита 
соломою. Хата стоїть в глибині двору причілком до 
вулиці на відстані близько 20 м від дороги. Господар-
ські будівлі. Крім хати, у дворі була клуня, повітка, 
хлів, погреби, хижа (комора). Пізніший хлів наближе-
ний до дороги.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Вознесіння 
1834  року розташована в центральній частині села 
на головній вулиці. Ділянка рівна. Церква дерев’яна, 
ошальована, хрещата (в  формі латинського хреста) 
в плані, одноверха, із 8-гранним верхом, із двома за-
ломами в середохресті. Дзвіниця в загальному зв’язку 
з церквою, 3-ярусна. В  інших частинах церкви пере-
криття мають коробові склепіння. Прорізи між се-
редохрестям і гілками хреста – трапецієвидні. Вікна в 
бані верха з арочними перемичками, а в інших примі-
щеннях – прямокутні. Мальовані олійними фарбами 
композиції збереглися в нижньому заломі на парусах 
верха, над дверима південними і північними. У церкві 
збереглося багато вартісних ікон на дереві.

З польових щоденників З. Гудченко, К. Ковтун  
та Л. Орел, записано 1994 р.  

у c. Лук’янівка Баришівського р-ну  
Київської обл.  

від Богушенко Ганни Федорівни, 1915 р. н.,  
переселенки з с. Залісся колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.,  
родом із с. Паришів  

колишнього Чорнобильського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с. Паришів, мешканців якого переселено після ава-
рії на ЧАЕС]. Залісся – за 3 км від Чорнобиля, а Пари-
шів – 7 км. У Паришеві було 400 дворів – «людно, гарно, 
як на Хрещатику». З Паришева у Лук’янівку пересели-
лося 200 дворів. За 7 років – 82 поховання. Топоніми. 
У  с.  Паришеві були кутки: Пєсок, Коворота, Ліновка, 
Просеред. Урочища: Довга поляна, Купша, Польська 
гора, Топорик. У с. Залісся кутки: Просеред, Маказин.

ЖИТЛО Планування. Стара батьківська хата мала сіни 
і комору. За типом плану – «хата + сіни» з вигородже-
ною в сінях коморою. Пізніше збудована хата у поздо-
вжньому напрямку поділялася навпіл. Пізніша хата 
була трикамерна: «хата + сіни + комора». Стіни. Хата 
батька була у чистий брус, у чистий вугол. Інтер’єр. 
Для освітлення слугував комин або лучник з мішка, 
обмазаного глиною. Лучину накладали на решітку.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Господарські 
будівлі були із закидкою «в  шули» або з плетеними 
стінами. Хлів мав три перегородки. У хлівах посеред-
ині ставили сохи, на них клали «бальки». Дахи робили 
4-схилі. У повітці майже завжди робили «ток». Клуню 
ставили далеко від двору. Господарські будівлі були з 
кругляка і в закидку. На подвір’ї була стебка (комора 
для зберігання овочів), зроблена теж з дерева, яку зи-
мою утеплювали матами, а в морози носили жар. Ого-
рожа. Двори городили плотами [плетені огорожі].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
На початку будівництва хати закопують штандари, на 
них кладуть дубові підвалини. На штандар  – гроші, 
а на підвалини «на покуті хліб і сулька [сіль]». Входи-
ни. «Коли хата готова, Богу помолився та й увійшов у 
хату з іконою». Найчастіше хати освячували на Різд-
вяні свята. На Коляду батюшка освячував хату.

З польових щоденників З. Гудченко та Р. Свириди, 
записано 1994 р. у с. Лук’янівка  

Баришівського р-ну Київської обл.  
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від Урупи Ольги Мосіївни, 1931 р. н.,  
Артющенко Євдокії Мосіївни, 1921 р. н., 
та Стельмах Марії Сергіївни, 1911 р. н.,  

переселенок із с. Паришів колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с.  Паришів, мешканців якого пере-
селено після аварії на ЧАЕС]. У Паришеві були кутки: 
Клітки, Довга, Коворота, Капліца, Песок. Капліца  – 
де колись стояла каплиця, були дзвони, тепер стоїть 
клуб. Де Коворота, були колись ворота в село і зачи-
нялись на ніч. Як їздили пани, дзвоне дзвоночком, 
діти відчиняли коворота, за це їм пани давали якісь 
копійки. У селі стояло два дерев’яні хрести: один у Ко-
воротах на перехресті, а другий – на Піску. Ліси: Ду-
брова, Барок, Пещанік. Луги: Конік, Судатин. Річки: 
Стіж, Остріца. Притоки: Селища, Жуковиця, Лєски,  
Пільне.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Погріба були 
«походниє» – зі сходинками. Над погребом зверху як 
курень був. Криниця. У Паришеві були колодязі з кру-
ком, з журавлем.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Було два ві-
тряки (у Савки, у Пилипа). Повертався тільки верх. 
Стояли на горбку, на полі. Раньше масло били тарана-
ми (клинцьові), а пізніше олійниці винтові.

З польових щоденників З. Гудченко та К. Ковтун, 
записано 1994 р. у c. Лук’янівка  

Баришівського р-ну Київської обл.  
від анонімної респондентки, переселенки 

 із с. Лелів колишнього Чорнобильського р-ну 
Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Інформація про с.  Лелів, мешканців якого 
переселено після аварії на ЧАЕС]. Село Лельов мало 
біля 160 дворів. У селі одна вулиця. Назва села пішла 
від панів Лелявських. Там була їхня садиба.

ЖИТЛО Стіни. Батьківська хата була з кругляків (дуб, 
сосна) в угли. Хата торцем виходила на вулицю. Зсере-
дини хата обмазана й побілена, а ззовні чистий зруб. 
Стеля. Столь [стеля] вкладалася на 2 бальки попере-
чні і трям поздовжній. На стелю з горища насипали 
пісок. Димохід з цегли. Дах. Дах 2-схилий, під соло-
мою. Фронтон забивали дошками. Зверху дах закрі-
плювався дерев’яними «козликами». 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Крім хати був 
хлів на 2–3 дверей. Огорожа. Огорожа була з дощок. 
Плотів не було. Коробки плели з лози.

с. Морозівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1994 р. у с. Морозівка  
Баришівського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями Ілляш Мотрі Іванівни, 1914 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Село Морозівка було вільне. Кажуть, при-
їхав пан, хотів село забрати, а баба йшла з річки Берег 
(тепер пересохла), несла білизну з прачем і як гильну-

ла пана тим прачем, то він впав, а потім побіг і втік. 
Так Морозівка лишилася не панська. Ще кажуть: де 
тепер озеро, стояла церква, і в озері ікони потім лови-
ли. Топоніми. Кутки: Ляші, Моцюковка, Гайова. Були 
урочища: Батюкове, Грищенкова, Безрибне, Чоловіче, 
Материнка, Глиніці.

ЖИТЛО Планування. За планувальним типом хата 
була трикамерною: «хата + сіни + комора». Тепер від 
колишньої комори лишилася тільки затильна стіна, 
до якої прибудована «притула» на пів ширини хати. 
Характерною рисою хати є наскрізний прохід в сінях, 
тобто двоє зовнішніх дверей, що сполучало її з пере-
днім і заднім дворами. У  сінях був з дощок бовдур. 
Підвалини. Хата стоїть на кичках (дубових викор-
чованих пеньках) і підвалинах теж з дуба. Призьба. 
Присьба була тільки навколо «хати» з трьох боків. 
Стіни. Хата в угли і комора теж. Зруб власне «хати» 
дубовий, а комори і сіней – з сосни. «Хата» зсередини 
і ззовні обмазана й побілена, а сіни й комора – в чис-
тий зруб. Стеля. У сінях стелі не було, у коморі була 
з дощок. Стеля в «хаті» дощана на сволоках: одному 
поздовжньому і двох поперечних [сволочки]. Зверху – 
очерет і глей. На горі [горищі] жили голуби і неслися. 
Як на гору не поліземо, то борщ без м’яса. Дах. Дах 
був 4-схилий, під соломою  – куликами розстилали. 
Зверху був гребінь. Інтер’єр. У коморі були засіки – 
плетені й обмазані, переносні, з ручками. У коморі був 
дощаний поміст, а в інших частинах будівлі – глиняна 
долівка. У хаті був піл і 2 лави. Піл клався з боку печі 
на полицю, що підтримувалася вмурованими в при-
пічок дрючками. Вікна на 6 шибок перероблені, але в 
первісних розмірах.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів-
лі. З колишньої великої садиби з багатьма будівлями 
лишилась тільки хата кінця ХІХ – початку ХХ ст. – 
будував дід інформантки. Хата розміщена посеред-
ині двору. Будівлі між хатою і вулицею формували 
власне «двір»: повітка вздовж вулиці, колодязь перед 
покуттям хати, саж проти зачілка хати, клуня на сіно 
та полову проти причілка хати. Будівлі проти затил-
ля хати утворювали другий двір, який звався «за ха-
тою». За хатою стояли комора, повітка на дрібну ху-
добу (ягнята, овечки) клуня на хліб, пшеницю. Клуні 
й повітки були лісяні, обмащені глиною. Комора й 
саж – рублені, на кичках.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. Коло хати не можна садити іву, березу. Ви-
бір місця для криниці. Коли обирали місце для коло-
дязя, клали хліб і сіль, накривали тарілкою. Як ви-
паде роса, то там є вода.

с. Недра
З польових щоденників З. Гудченко, К. Ковтун  

та Л. Орел, записано 1994 р.  
у c. Недра Баришівського р-ну Київської обл.  

від Ковальчук Оксани Янівни, 1915 р. н.,  
переселенки із с. Лелів колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ Стіни. [Інформація про 
практики будівництва у с. Лелів, мешканців якого пе-
реселено після аварії на ЧАЕС]. Хата була з дубових 
кругляків «в угли». Дах. Під соломою дах зверху крі-
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пився «козликами» – дерев’яними ріжками. Інтер’єр. 
Мастили і білили хату тільки зсередини. Комин був 
цегляний. Були сіни з видовженою стебкою. Господар-
ські будівлі. Хлів – сосновий, на троє дверей.

З польового щоденника Р. Свириди,  
записано 14 листопада 1994 р.  

у c. Недра Баришівського р-ну Київської обл.  
від Шаповал Анастасії Іванівни, 1909 р. н.,  

переселенки із с. Бички Іванківського р-ну Київської обл.,  
родом із с. Черемошна Поліського р-ну  

Київської обл.

ЖИТЛО [Інформація про практики будівництва у 
с.  Черемошна]. У  с.  Черемошні хати були «у  вугла», 
а  послє [Другої світової] войни ставили вже хати 
«у  чистий вугол», обрізували дерево. Ставили хату 
більше проти сонця. За плануванням хата була три-
дільна: «хата + сіни + комора». У коморі зерно держа-
ли. Інтер’єр. Стіни в хаті білили, а в сусідньому селі 
Замошні жили старообрядці, так вони стіни мили. 
«Образов у кожній хаті було багато. Колишнії люди 
казалі, що на ікони клалісь хусткі, одна поверх, а дру-
га под ікони довга, тканіє разнимі візерунками; а по-
середині красне – біле, красне – біле. Столи накрива-
ли настольниками. На свято були настольнікі ткані з 
переборами: квадратіками, дамочками чи ще якімось 
узорами. На жердку у будень вішали рядюжки з валу, 
а к празніку – так узорамі ткану». Були в хаті скрині, 
у с. Красіловці виробляли скрині з дуба. «Як виходе 
дочка заміж, так треба, щоб була скриня і кілім. У бу-
день скриню покривали радюжкою. У [19]20-х роках 
замість полу з’явився «ложок». Полиці для посуду 
висіли на сінешній стіні проти печі. Діжа для хліба 
стояла на покуті, її накривали рушничком. Горшки, 
в основному, робили гончарі з Луб’янки, а ще колісь 
з Млачівки, з Народицького району, знамениті горш-
ки були. У сінях стояли ночви, дітей купали в ночвах, 
ступа, ражка якась стояла, цебер, відро з водою сто-
яло на ослоні, зимою заносили в хату. «Ще в дєдовій 
хаті свєтили лучиною: у столі прорізана дірка і по-
вішаний мішок, обмазаний глиною, було, що з лози 
сплетений і глиною обмазаний, це в сусіда так було. 
Лучину клалі на залізну решітку з дужечками для 
підвішування. Для лучини сушили з пньов смольних, 
березових».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хлів «в овшу-
ли» закидали деревом, дах робили на два схили, вкри-
вали солом’яними куликами, які прив’язували до лат. 
Клуня на два схили «в овшули» стояла дальше од хати. 
«У  дядьков стояли клуні в ряд в стороні, метрів  50. 
За речкою місце, де стоять клуні, називають «гуно». 
У діда мого була окремо стебка з пристебником [на-
віс], а  в кого була стебка з сінець перегороджена. 
У стебці картоплю засипували, овочі. На морози зано-
сили жар, щоб не замерзало. Садків мало в кого було. 
Квіти росли в городчику: аргонія, рожа, дерев’яна 
[шипшина], м’ята, рута, шовкова трава, канупер. Хто 
обгороджував городчик, а хто як».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. Тройця  – у  суботу татару 
рвуть, клення. Кидають татару на землю, на вікна. 
«Перед окнами хати закопують берозки, над вороть-
ми стиркали клення».

с. Рудницьке
З польових щоденників З. Гудченко, К. Ковтун  

та Л. Орел, записано 1994 р.  
у c. Рудницьке Баришівського р-ну Київської обл.  

від Коваленко Хіврі Родіонівни, 1903 р. н.,  
переселенки із с. Зимовище  

колишнього Чорнобильського р-ну  
Київської обл.

ЖИТЛО Стіни. [Інформація про практики будівництва 
у с.  Зимовище, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Батьківська хата, у  якій вона жила 
до переселення, була брусована. Дах. Солом’яний дах 
був пізніше перекритий черепицею. Інтер’єр. Де луч-
ник – мішок з обручем.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хліви були 
дерев’яні «в шули», клуня – «в заміт». Стебка розмі-
щувалася в сінях або окремо.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Колись у 
селі був рублений гранчастий вітряк, до вітру повер-
тався верх. Було, як вітер, то казали: «Вєтєр дує, мєль-
нік дєткі гадує». Ще були: млин з кінним приводом, 
у  ньому обладнана крупорушка; «валюша»  – для ви-
робництва товстого сукна, клинцьові олійниці. Олію 
били з льону і конопель.

З польових щоденників З. Гудченко, К. Ковтун  
та Л. Орел, записано 1994 р.  

у c. Рудницьке Баришівського р-ну Київської обл.  
від Йовенко Анастасії Борисівни, 1910 р. н.,  

родом із с. Сенюки Ріпкинського р-ну  
Чернігівської обл.

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Інформація 
про практики будівництва у с. Сенюки]. Хата стояла 
вікнами на город і на вулицю. [Планування споруди:] 
«Хата + сіни + чулан з засіками». Стіни. Стіни були 
з кругляка  – «в  угли». Стеля. Стеля лежала на двох 
поперечних сволоках. Дах. Дах критий солом’яними 
кулями. Господарські будівлі. У  дворі хліви, клуня 
каркасна, колодязь з журавлем.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Був вітряк 
шестигранний, шальований; у  ньому повертався  
верх.

З польових щоденників З. Гудченко та К. Ковтун,  
записано 1994 р. у с. Рудницьке  

Баришівського р-ну Київської обл.  
від Горбаченко Олександри Леонівни, 1912 р. н., 

переселенки із с. Машеве колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ  [Інформа-
ція про с. Машеве, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. У селі було понад 300 дворів. Церк-
ва була в сусідньому селі Красне. Коли відселялися, 
«скільки галасу [плачу] було». Попрощалась з ікона-
ми: «Господи укрепи меня, спаси мой дом, а меня в до-
розе». Умерло з с. Машеве вже 50 чоловік [після ава-
рії]. Топоніми. Кутки села Машеве звалися: Просерод, 
Погон, Гаць, Коворот [центр].
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с. Сезенків
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1994 р. у с. Сезенків  
Баришівського р-ну Київської обл.  

від Гапича Василя Петровича, 1908 р. н.,  
та Цвілія Василя Гнатовича, 1902 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. У селі на кутку Могильський, де було бать-
ківське подвір’я Гапича В. П., жили родини Романен-
ки, Сліпенки, Ярошенки, що мали по 40–60 десятин 
землі. На цьому кутку колись були могилки. У пана 
Бурзинського (поляка, агронома за фахом) – 700 дес. 
Пан, господарство якого було скотарсько-земле-
робським, мав економію, 6  пар волів, 50  коней, ві-
тряк, пасіку, дерев’яний будинок. «В  революцію усе  
розграбили».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Проти сараю була 
первісна хата, що згоріла від пожежі у сусіда. Обидві 
хати стояли торцем до вулиці. Господарські будівлі. 
Сарай складається з двох частин – старішої «в шули» 
і пізнішої – з лісяними стінами. На дворі збереглася 
гарна рублена комора 1927 року з піддашком.

З польових щоденників З. Гудченко та К. Ковтун,  
записано 1994 р. у с. Сезенків  

Баришівського р-ну Київської обл.  
від Гончар Антоніни Федорівни, 1922 р. н.,  

переселенки із с. Королівка Поліського р-ну  
Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с.  Королівка, мешканців якого пе-
реселено після аварії на ЧАЕС]. Село Королівка вхо-
дило в Максимівицьку волость Радомишльського 
повіту. У  ньому були кутки: Романи, Погон, За бо-
лотом, Крамари, Руднє. Поблизу – річка Уж, ліс. Ще 
до війни у селі була «старинна дерев’яна церква», 
яку на початку [19]50-х  років розібрали і зроби-
ли на тому місці сільраду, «наче більш не було де». 
У  Вовчках [с.  Вовчків Поліського  р-ну] збереглася 
дерев’яна церква і тепер. В с. Сезенків для переселен-
ців з Королівки побудовано 170 будинків з газовим  
опаленням.

ЖИТЛО Підвалини. Підвалини зрубини з сосни про-
кладені мохом. Стіни. Батьківська хата стояла «на 
штандарах», рублена «в  угол» з залишками. У  сусіда 
хату будували на місці, де росли дерева. Їх зрубали і за 
ніч звели хату без штандарів на 4–5 плах. Комору при-
будували до зрубу хати «у  варцаби». Причілок  – ру-
блений, тибльований, шальований. Стеля. Перекрит-
тя хати  – трям, трямки, на які настилалися дошки. 
Дах. Дах  – двосхилий, критий дранкою. Інтер’єр. 
Підлога земляна. Світили комином. Було 2–3  вікна, 
широкі лави «на ножках», великий стіл, біля нього 
ослін. На припічку стояла діжа. При вході висіла шаф-
ка на 2–3  полиці. Всередині хату білили. Сіни мали 
стелю. Система опалення. Димохід цегляний. Піч 
робили так: «зіб’ють колки», покладуть дошки, далі 
викладають цеглою. Знизу печі можна було підлізти 
і підмазати. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хата стояла на вули-
цю торцем, інші будівлі – в глибині двору. Господар-

ські будівлі. Стебка у дворі, хліви «в  шули», інколи 
на сохах, ток дерев’яний з одними ворітьми, повітка 
на дрова холодна. Сіно зберігали в хліві над коровою 
(вишки). Комору прибудовували до зрубу хати «у вар-
цаби». Так само робили й хліви. Криниця. Вода була 
на глибині 4–5 метрів. Колодязь робили з журавлем, 
воду тягали дерев’яним відром. Огорожа. Огорожа – 
частокіл (тин). Плетених тинів не було.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ У  багатьох 
людей були клинцьові олійниці для биття олії з льо-
ну, пізніше вони були і в колгоспі (рухалися кіньми). 
Була кузня. Млин. Колись у селі були водяні млини і 
2  вітряки  – високі, на 2  поверхи, повертався увесь 
корпус. У сусідньому селі Максимовичі працював па-
ровий млин, збудований німцем. Млин чухрав вовну, 
дер крупу. 

с. Ярешки
Записала Р. Свирида 11 листопада 1994 р.  

у с. Ярешки Баришівського р-ну Київської обл.  
від Буряка Кузьми Васильовича, 1904 р. н.,  

та Буряк Марії Терентіївни, 1910 р. н.

ЖИТЛО Стіни. На хату брали всяке дерево: дуб, сосну, 
вербу, осику – як який хазяїн. Як є можливість, то дуб 
кладуть по вікна, а в кого – то тільки на підвали йде 
дуб, спід завжди дубовий. Товсте дерево пиляли, теса-
ли. Одвірки, «підлокотники» теж були дубові, а лутки, 
двері  – соснові. Дерево тиблями збивали в зруби, є, 
що закидають «у шули».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
На закладини в покутній вугол підвалин кладуть гро-
ші, головному майстрові дають на рушнику хлібину. 
Поклали підвалини і п’ють могорич. Зведення стелі. 
Коли починають мазати хату, то у самий перід хазяйка 
кладе глину на стелю на покутньому вуглі. Запивають 
«посволочне», як покладуть сволок. Зведення даху. 
І ще ставлять могорич, як стягують крокви. 

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у листопаді 1994 р.  

у с. Ярешки Баришівського р-ну Київської обл.  
від Кулиби Гаврила Федоровича, 1908 р. н.,  

переселенця із с. Чистогалівка  
колишнього Чорнобильського р-ну  

Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с.  Чистогалівка, мешканців якого 
переселено після аварії на ЧАЕС]. Чистогалівка похо-
дить від місцевості Чисте гало, куди втікали люди від 
панщини. Село мало близько 200 дворів. Кутки села: 
Коворот, Лазаренки, Ковальов куток. Поля: Баглова 
гора, Морозова гора, Кувишлова гора. Ліси: Немцев, 
Графський. Урочища: Храпотьки, Гадюче, Дем’янів 
грунт, Вовча ділянка.

ЖИТЛО Планування. Хата була тридільна: сіни і 2 кім-
нати підряд. У сінях вигорожені «стьобка» і комора. 
Підвалини. Хата була рублена з дубового бруса в 
чистий угол, на штандарах. Призьба. Призьба з до-
шок, засипана землею. Стіни. Будували з сосни, 
осини – в чистий вугол або так. Дах. Хати крили со-
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ломою, гонтом, дранкою, а клуні, хліви – тільки соло-
мою. Інтер’єр. Стіни хати побілені лише всередині. 
У коморі і обох кімнатах (хатах) – дерев’яна підлога, 
а в сінях і «стьобці» – земляна. Система опалення. 
У  глинищі на околиці села робили цеглу-сирець. 
Вона йшла для спорудження печі  – нижня частина 
(опеччя) викладалася з дерева, а  вище  – з  цегли- 
сирця.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Дідівська садиба. 
Землі було 6 га. Хата стояла зачілком до вулиці на не-
великій відстані від огорожі. Господарські будівлі. 
У деяких людей комора стояла у дворі, а в сінях при 
хаті «стьобка». У  діда була повєть, а  в ній олєйниця 
клинцьова. Круподьорня на кінному приводі була у 
діда – драли крупи (ячнева, грецька, пшоно). Січкар-
ня – у хліві з кінним приводом – купили у с. Корогод 
[колишнього Чорнобильського  р-ну]. Був хлів для 
овець, свиней, курей; сараї, де стояли 2 коней, 2 волів, 
3 корови. Були також клуня і гумно. Худоба стояла от-
дєльно метрів за 200 від двору. Клуня і сараї для худо-
би були на відстані. Огорожа. Двір обнесено «чисто-
колом». Ворота з дашком були до 2 м висоти з дранки, 
хвіртка біля воріт. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Каплиця. У могилках стояла ка-
плиця біля воріт з корогвами. «Мертвець ночував у 
каплиці».

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа була цегляна під бляхою 
на 4 класи. Корчма була у Шепеличах. Неподалік [дідо-
вої] садиби, але окремо від неї, був громадський коло-
дязь – зрубний з «очепом» (журавлем).

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ За селом 
стояло 5 вітряків, 4 з них повертались повністю. Вони 
були рублені, 4-гранні, 6-лопатні, на 1  камінь, кри-
ті дошками. Один вітряк був шатровий, у ньому по-
верталася тільки «шапка». У  лісі був смоляний завод 
(смолокурня)  – сарай, у  якому варили смолу аж до 
[Другої світової] війни. Дьоготь добували у Товстому 
Лісі [в околицях однойменного села клишнього Чор-
нобильського р-ну]. За селом була кузня рублена з мі-
хом. Робили в ній плуги, ковеню, сокири, вилки. Дід 
Гаврило 10 років ковалював.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у листопаді 1994 р.  

у с. Ярешки Баришівського р-ну Київської обл.  
від Суганяки Уляни Дмитрівни, 1911 р. н.,  

переселенки із с. Чистогалівка  
колишнього Чорнобильського р-ну  

Київської обл.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Інформація 
про практики будівництва у с. Чистогалівка, мешкан-
ців якого переселено після аварії на ЧАЕС]. У  дворі 
стояли хата, хліви, комора. На відстані від двору була 
клуня. Криниця. «Викопають [криницю], тоді цябре 
роблять. Воду крючками тягали». Огорожа. Двір ото-
чувала жердева (плот) огорожа, ворота були високі 
з дошок.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. При будівництві хати, коли закінчували її ро-
бить, то ставили зверху «вільце».

З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 
записано 1994 р. у с. Ярешки  

Баришівського р-ну Київської обл.  
від Ануленко Ольги Трохимівни, 1921 р. н.,  

Білої Ганни Трохимівни, 1918 р. н.,  
та Лазаренко Анастасії Микитівни, 1919 р. н., 

переселенок із с. Чистогалівка колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-
ція про с. Чистогалівка, мешканців якого переселено 
після аварії на ЧАЕС]. Чистогалівка – 600 дворів. Від-
стань від Чорнобиля – 20 км, від Прип’яті – 5 км, від 
АЕС – 4 км. У селі були два шатрові вітряки (були в 
роботі до [19]70-х рр.), школа, кузня. Топоніми. Кут-
ки: Коворот, Лазарєнков куток, Ковальов куток. Поля: 
Равкові, Середні, Граничині. Ліси: Німцевші, Семи-
хотський, Грабщина.

ЖИТЛО Інтер’єр. В кожній хаті були кросна [ткацький 
верстат], кожна дівчина, починаючи з 10–12  років, 
прилучалась до ткання і, згодом, уміло управлялась 
з цією роботою. У хатах, найчастіше, будо по 2 ікони, 
які купували в Чорнобилі на базарі. Найбільш поши-
реними були ікони із зображенням Ісуса Христа і Ми-
колая Чудотворця.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Городище
Записала О. Таран 2008 р.  

у с. Городище Білоцерківського р-ну Київської обл.  
від Антоненко Ольги Федорівни, 1943 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [З чого збудована Ваша хата?] Кірпічна 
вона. Одна толока тільки була. Одна толока. Положи-
ли гору [горище] і натягли стіни. А це все сама. Воно 
й нерівне тут. Но все сама робила. Штукатурила, ма-
зала. Ніхто ні в чому мені не допоміг. Стеля. [На які 
саме роботи Ви гукали людей?] Ну, гору щоб змазати. 
Сама ходила багато до людей. [Кілька толок буває на 
будівництві хати?] Буває. Як глиняні [стіни] робили, 
і по 4–5 робили. А в нас кірпічна хата. То в нас тільки 
натягли стелю, ложили стелю на горі. [Як Ви дякува-
ли?] Угощала, а  як же. Багато було людей, угощали. 
Робили, так як тре’.

с. Коженики
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  

у с. Коженики Білоцерківського р-ну Київської обл. 
 за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Село Коженики розташоване на правому 
березі річки Рось, вирізняється надзвичайною ма-
льовничістю пересіченого ландшафту, якому підпо-
рядкована забудова. Селянські садиби утворюють од-
нобічну вулицю, а також займають тераси схилу висо-
кого берега. Більшість садибних ділянок мають вільні 
окреслення.

ЖИТЛО Планування. Хата 1918 року Ткаченко Є. Ф. сто-
їть на одній з невеликих терас. Вона орієнтована чолом 
відносно провулка, що спускається до річки. План бу-
дівлі – тридільний: хата, сіни й комірчина за рахунок 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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сіней. Загальні зовнішні розміри – 560×845 см. Стіни. 
Стіни хати – сошної конструкції, поверх якої ощіп у 
2 вінця. Стеля. Стеля з дрібних кругляків підтриму-
ється двома поздовжніми сволоками, як в «хаті», так 
і в сінях з коморою. Стеля обмазана й побілена. Дах. 
В ощіп врубано крокви чотирисхилого даху на 5 пар 
крокв, критого соломою. Інтер’єр. Інтер’єр «хати» 
традиційний: стара піч, лава, полиці над дверима і над 
полом, мисник. У всіх приміщеннях, крім комори, де 
поміст з дощок,  – глиняна долівка. «Хата» освітлю-
ється трьома 4-шибковими вікнами: двома в чільній 
стіні, одним  – на причілку; у  комірчині в затильній 
стіні – маленьке віконечко. Хатні вікна мають розміри 
57×70 см.

с. Острійки
Записав Ю. Бідношия 5 лютого 1990 р. 

 в с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл.  
від Кущ Пелагеї Арсентіївни, 1913 р. н.

ЖИТЛО [Кінець 1930-х  рр.] Він [чоловік] не лаявсь, 
я  тоже мовчала, бо я думаю: я не робила, грошей у 
мене нема, а  він робе [учителем], то я буду мовчать. 
Але шо він робе, то більш стараїться мені купить та ді-
тям, а сам собі не хоче. То я вже тоді налягала на бать-
ка, шоб батько доставляв товарі у магазін, шоб і йому 
ж шо. Як же так? Батько тоді і чоботи йому, і пальто 
купив, о, сорочки. Аякже... А він такий радий, такий... 
Помага мені стірать і все. А  я настіраю, низків такіх 
навішаю... Тоді вже балака: «Може, я сестрі шо трош-
ки куплю?». Кажу: «Купи». – «Вона ж заміж буде йти. 
Хустку велику тре купить її... е... ту... – “жакетку” (в їх 
балакають – “жакетку”) пошить...». Кажу: «Купи. Од-
клади за місяць та й купи». – «Ну хто ж, – каже, – їй 
поможе?». Це тіки було, шо батькові даю гроші, а бать-
ко поверне на друге... Але купляв. А він каже: «Мені 
нічого не треба, аби корова була здорова». Молоко... 
Ми вже й поросятко держали, закололи, то вже було 
шо, було... Ше в Макійовці, то там завсігда учителя че-
рез двері, два учителі... то один старий, а другий мо-
лодший... він завсігда їх гукає. Кажу: «Нашо ти мені 
зманюїш? Нашо вони мені?» – «Та нехай», – каже. [Він 
тоді в старших класах викладав?] Уже приїхав він сюди 
та того... Нє, студентом був... Нє, вже приїхав, та ше 

План хати Є. Ф. Ткаченко. 1918 р.  
с. Коженики Білоцерківського р-ну Київської обл. 

1992 р. Рисунок З. Гудченко

призначення не взяв десь поїхать найти собі на більшу 
роботу. Та каже: «Ти знаїш, шо? Мабуть, давай ми бу-
дем вибіраться сцюдва [‘звідси’], бо тут діла не буде...». 
[Скільки дітей у вас тоді було?] Ну, двоє... Ну, то тоді 
вибіраться  – то треба вибіраться... А  правда, як ми 
вибралися – а він такий радий: у нас усе є. Бо ж там 
[у батьків] усе в купу йде. А це шо заробив, приніс – 
своє, закололи поросятко  – своє, молочка надоїла  – 
є. От він довольний. А то ні до чого не доступи. Тоді 
ми вже розибрали, шо нам же... нашо нам ця купа? 
Чого ми будем тут? Шо це я буду?.. Тоді я вже й коли й 
плачу до матері, кажу, шо: «Нашо ж ви... Ви бачите, шо 
я ж вашого нічого не схотіла брать. А ми хочем самі, 
шоб своє в нас було. То чого ж ви...» Як получе гро-
ші – батько: «Дай, я тобі оддам, я тобі куплю те, я тобі 
куплю те...». Та коли купе, а коли й не купе... Тоді ми 
як пішли – дали нам хату – у-у, тоді вони вже бігають: 
і [сестра] Люся бігає, і [брат] Сашко ходив. І уже вони 
до нас прислали Сашка в Макійовку, як ми вибрались, 
у десятий клас шоб він ходив од нас, о. А з собою ж то 
нічого не бере. І  грошей нам не дає, та шоб ми його 
годували. То тоді вже нам лучче ж було... А тоді й копі-
ка вертиться, і одежинку купляїм. І в хату дешо трош-
ки накупляли... Ну, оце таке з войною зробилось, та й 
усе... А то ця купа! [Вибралися з Острійок від батьків – 
то зажили добре?] А шо ж! Зажили... Зажили, та недов-
го. А він каже, шо ми вистроїм хату. «Яку ми ха-ату ви-
строїм! І все в нас бу-уде...» Це тобі таке – убили [на ві-
йні]... «Ось, – каже, – трошки грошенят підберем – і ми 
собі хату одстроїм. Де нам схочеться, там ми... Чи, – 
каже,  – може, й ув Остріках, чи, може, й  у Макійов-
ці, чи, може, й на батьківщині [у Черняхів] поїду. Яка 
разниця, де построїть...» Але ж не вдалось построїть, 
та цілий вік так промучиться із дітьми. Хм... [Після ві-
йни] прийшла до баби – нема де й повернуться з ними, 
з цими дітьми, о. Шо ж ти зробиш? Все діти винні: хто 
яку шкоду де шо зробе – це діти... А я подивилась – шо 
ж мені робить? Ну, написав [брат] Микола мені в Мо-
скву, шоб поставили. Прийшло, шоб поставили хату, 
приїхали з Узіна, сказали: «Поставте їй хату, а  з неї 
будете вищитувать. Шо ж вона з чотирма дітьми, шо 
ж вона буде робить?» То вони мене в чужу посадили. 
Нашо ж мені була чужа хата?! Я тоді думаю: нє, отут 
баба продає хату стареньку, то я й куплю. Продала ко-
рівку та поросятко – та й купила. Та тоді вже ми в ці 
хаті... Я тоді думаю: виберусь, виберусь. Як я вибіра-
юсь, мати плаче, хапа, не пуска мене. Нє, виберусь. Не 
хочу. Та й думаю: куплю хоч оцю прегребицю та буду 
сидіть у ці хаті, та ніхто мене не буде тривожить. Та й 
купила, та тоді оце вже таке построїла – яке-е! – яке 
було. Але гроші нікому не винна була. Заробила та й 
поставила. Правда, люди були дружні, йшли, помага-
ли. То й тут сидем. Можна було трошки й краще зро-
бить і все, але... подумала: дітей тре учить... А сама в 
кухвайці хожу та в латаних валяночках. А тоді дітей у 
школу... Як натрушу хліба, уже як позгонили корів – то 
вже тоді я стала дояркою – та соломи перетрусим та 
скіки натрушу зерна... та натовчу і ячмень – то варим 
кутю, і проса – та куліш варим, кашу варим... Так, шоб 
ми пухли або так уже страдали, то і не дуже тако... Оце 
тіки, шо крєпко треба робить, самі стараться... А їх як 
положу у баби на лежанці – сюди головами, туди голо-
вами... та подивлюсь на їх... А тоді ж ідуть до мене на 
короварню. Ну й пощитала вже, думаю: чо ж це його 
ходить? Купить своє та й вже...
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с. Пилипча
Записала О. Таран 16 липня 2008 р.  

у с. Пилипча Білоцерківського р-ну Київської обл.  
від Дзюмана, 1939 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як називають кутки у вашому селі?] Оце – Потік, тоді 
іде Прасолія, тоді іде Чагарний, тоді іде Білежчина, 
тоді ідуть Кислиці. Оце так називалися вулиці. До-
лина... Крепкий куток був, тоді Білецький. Всі кутки 
ми знали.

ЖИТЛО [Коли ви свою хату поставили?] У  1959  році. 
Я  шоферував, получав 120  рублів саме більше. Вона 
[дружина] робила дояркою, получала 80  рублів. Ми 
строїлися, у нас хватало ще на книжку положить...До-
будував кухню літню. Не літня, а  зимова  – при хаті. 
Фундамент кам’яний. Стіни кирпичні.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Господарські 
споруди будували одночасно з хатою?] Через рік-два. 
Це хлів, він зроблений із блоків – саман такий. Жужа-
лиця – із угля отходи. Як у печі перегорить, так жу-
жалиця получається. То жужалиця із вапнею і цемент 
[складові частини для виготовлення блоків]. А пере-
дня стіна – кирпична, а та вся – із блоків.

БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вільховець
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1991 р. у с. Вільховець  
Богуславського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями з використанням 
літературних джерел

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Успенська церква кін-
ця ХІХ  ст. Церква розташована на стрімкому мисо-
видному пагорбі, що домінує над широкою та гли-
бокою долиною. Успенська церква збудована після 
1864 року, оскільки в праці Л. Похилевича про неї не 
йдеться, а  згадується дерев’яна Свято-Михайлівська 
церква, збудована 1743  року поряд з потрухлою на 
той час дерев’яною церквою 1700  року будівництва. 
[Літ.: Похилевич А. Сказания о населенных местнос-

тях Киевской губернии. Киев, 1864. С.  569]. Успен-
ський храм – це рублена, хрещата в плані, десятиділь-
на, п’ятибанна споруда, що має центричну компози-
цію, значні розміри, величні інтер’єри, оформлення 
з використанням неовізантійських мотивів. В основі 
плану церкви  – рівнобічний хрест, між гілками яко-
го влаштовано 4 прируби, а з заходу ще й бабинець. 
Обсяги дев’яти зрубів храму об’єднані арковими про-
різами. Квадратні зруби середохрестя, вдвічі вищі за 
діагональні прируби, перекриті за допомогою пере-
хідних трикутників восьмериками (підбанниками) з 
гранчастими банями, завершеними маківками. Висо-
та центрального зрубу збільшена порівняно з бічни-
ми за рахунок залому конструкції верха. Особливість 
влаштування перекриття гілок «хреста» у тому, що в 
них підбанники спираються не на стіни зрубів безпо-
середньо, а на балки, покладені всередині біля конту-
ру стін. Це зменшує просвіт перекриття. Зовні верхи 
сприймаються меншими за перекриті ними зруби. 
Вони ніби врізані в двосхилі дахи гілок просторово-
го хреста і сприймаються далеким планом, а наперед 
«виходять» лобові фасади з трикутними фронтонами 
та потрійними арковими вікнами. Зруби церкви сто-
ять на кам’яному фундаменті, поверх якого покладено 
дубові підвалини. Завдяки цьому храм дещо піднятий 
над поверхнею ґрунту, що зумовило влаштування ґа-
ночків з 5-ма сходинками біля входів і невеликих пор-
тиків на двох парах дерев’яних колонок.

с. Ісайки
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1992 р. у с. Ісайки  
Богуславського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Повітка по-
чатку ХХ ст. (фрагмент) стоїть на підвищенні затил-
лям до вулиці, чолом до колишньої хати. Колись це 
була довга споруда (завширшки 370  см і завдовжки 
близько 10  м), від якої з трьох відділень збереглося 
лише одне з лівого боку. Стіни будівлі зроблені на со-
хах, між якими закладені горизонтальні перемички і 
вертикально заплетено пліт. Ззовні і зсередини стіни 
обмазані глиною. Дах повітки 4-схилий, на кроквах, 
під соломою. Крокви врубані в ощіп, покладений на 
випуски поперечних сволочків.

с. Мисайлівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  

у c. Мисайлівка (хутір Дяченки)  
Богуславського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата  – близько 1860  року Гри-
зун  В.  І. За типом плану  – «хата  +  сіни  +  хатина» з 
відгородженою в сінях комірчиною. Хата вирізняєть-
ся великими розмірами – 526×1386 см (в осях), роз-
виненими звисами причілків (до 180 см біля «хати»), 
добірною деревиною стін. Стіни. Хата рублена з за-
лишками, обмазана й побілена. Стеля. Перекриття 
підтримується в «хаті» і «хатині» двома парами поздо-
вжніх сволоків і по одному поперечному, на які покла-
дені круглячки, обплетені соломою і обмазані глиною. 
Дах. Дах 4-схилий, на кроквах, що врубані в ощіп. 
Інтер’єр. Внутрішні розміри «хати» – 496×517 см, «ха-

Успенська церква. ХІХ ст.  
с. Вільховець Богуславського р-ну Київської обл.  

1986 р. Світлина З. Гудченко
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тини» – 380×196 см. У «хаті» четверо вікон – двоє на 
чолі і двоє на причілку з розмірами 48×59 см. У «хати-
ні» троє вікон – двоє на чолі (одне закладене) і одне на 
зачілку (закладене). Двері в комірчину  – «на бігуні». 
Діл – глинобитний. Система опалення. У «хаті» піч 
(274×230  см) з широкою лежанкою  – 104  см. Черінь 
повернена до чільної стіни.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір другої половини 
ХІХ ст. Гризун В. І. розташований на невеликому під-
вищенні. Виходить одним боком на трикутний май-
данчик з громадським колодязем (6-гранної зрубної 
конструкції) посередині, другим – на вулицю. Госпо-
дарські будівлі. Із будівель збереглися хата і комора. 
Але на подвір’ї була ще г-подібна повітка з клунею 
під спільним дахом. Будівлі вільно розташовувалися 
на садибі, на значній відстані одна від одної і від зо-
внішньої огорожі. Хата стояла затиллям до вулиці, 
повітка  – ближче до майдану, а  комора  – навпроти 
повітки в глибині садиби і входом на город. Комора 
другої половини ХІХ ст. – рублена з залишками. Стіни 
стояли на валунах, які тепер витягнуті і лежать поруч. 
Перекриття дощане на поздовжньому сволоці. Дах – 
3-схилий на кроквах, що врубані в верхній вінець. 
На чолі між двома схилами даху утворено трикутний 
фронтон і великий звис покрівлі (до 120 см) над вхо-
дом на випусках двох верхніх вінців зрубу стін. Комо-
ра має двері (80×150  см) з широчезними одвірками 
(верхній – 30 см, лівий – 33 см, правий – 33,5 см), які 
надають споруді монументальності й архаїчних рис. 
Підлога  – дерев’яна з дощок. Дах перебудовувався, 
нині – під шифером. Споруда в занедбаному стані. За-
гальні розміри комори – 445×445 см.

План рубленої  
комори В. І. Гризун. 
c. Мисайлівка 
Богуславсь-
кого р-ну 
Київської обл.  
1992 р. Рисунок 
З. Гудченко

План хати В. І. Гризун. 1860-ті рр. 
c. Мисайлівка Богуславського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

м. Бориспіль
Записав Ю. Бідношия 7 липня 2004 р.  

у м. Борисполі Київської обл.  
від Шиян Галини Іларіонівни, 1934 р. н.,  

переселенки із с. Ошитки  
Вищедубечанського р-ну Київської обл.  

(затоплене Київським водосховищем 1964 р.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Ну шо я можу 
розказать? Я знаю, шо як ще малиє ж були, дак война 
була, а  зараз... А  зараз затопили! Там ГЕС, вигнали 
нас відти. Як переселили, то ми наплакалися. Дума-
ли, може, нас... Все я думала, шо ми повернемось туди, 
у  те село [Ошитки], де ми були. Інтєрєсно поєхать. 
Дак не поїдеш же ничим... Та можна поєхать, ну... адин 
же не поїдеш. А щоб зибрався так чимало нас... Наши 
люде трохи їздили – просто на воду подивиться, де ми 
жили. Глянуть так... Ми не вірили. У нас була хверма, 
страшенна хверма була, скот був, дак кажем: ну як оце, 
і  кирпич оце і все чисто  – як вони будуть ізносить? 
Просто нам не вірилось. А пришлося, шо розобрали й 
хверми, й кирпичи розибрали, все чисто розобрали і 
знесли. Ми вже... я, наприклад, із дітьми сиділа до по-
слєднього, пока приїхали да бульдозером... Нє, попе-
реду верх іскинули – ціє, шо ото ж робєт там, рабочиє, 
да верх ото ж на хаті скинули. І уже ж у хаті страш-
не – як дощ піде, до вже страшно в хаті, вже не мож-
на. І все-таки думали: а може, ми ще останемось... Дак 
де там уже останешся! Як уже все село і усі... вигнали 
всіх... Вобше война була, война була і всьо... як пере-
селяли нас. Страшне... Поплакали... Я перва не хотєла, 
шоб виєжжать із села. Канешно, шо було таке. Було 
таке. І  переселились, думаю: оце вже абі як-небудь... 
Невже ми останемось тут жить? А може ж, ше назад 
вернемось... Так шо ж, уже всьо. Так і остались, тут 
будем і здихать. Ой, у  наших людей... було собраніє 
у нас, як думали переселять. Ой, забула, як ту жінку, 
вона ж начальніком була, шо як переселяли нас сюди... 
Забула, як її хвамілія... Знала й забула. Дак сказала, шо 
нас оце – хутор Гора і Бариспаль. І вопшем – хто куди 
хоче. Дак наши люде роз’їхались по селах, дак деякі й 
осталися, а  деякі попереїжжали сюда, шо... куди на-
значено. Ми оце... я... дак переселилась отуди-о аж за 
Остер... Остер, город, двацять два кілометри, жили в 
селі там. А тоді чоловік там умер, дак сюди я з дітьми 
переселилася. Сама б не переселилась, канешно, шоб 
батька не було. А добре, шо ще батько покойний жив 
був, то він нас сюди перетяг. Ото таке. [Велике село 
було?] Десь більше тисячі дворів. Здорове-здорове в 
нас село було. Сильно здорове. Церква була, як іще я не 
знаю – іще малиє ми були, дак я не знаю. Но казали, де 
яке... де місце там, шо там клуб був, дак казали, шо там 
церква була. Но я церкви не знаю, тильки чула од лю-
дей. Як уже нас переселяли, дак і мертвих викопували. 
Були ж ціє, спеціально гробокопателі. І  мертвих ви-
копували і переселяли у Жукин тоже. І живих, і мерт-
вих переселяли. Ото таке. Ну, в нас хуторі називались, 
як... То на селі, було село уже ж, де... ну, магазін там 
був, кантора, а де ми – дак просто хуторі. Хуторі жили. 
Ми... я, наприклад, жила на Рупенії, жили ми. Рупе-
нія хутор звався так. Ото таке було. Страшне було, 
як переселяли, о-ой... Очеридь за машинами стояла.  

IM
FE

www.etnolog.org.ua



357БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН

Ночами було сиділи, шоб захватить машину. Бо де що 
було, де яка тряпка, де яке полєно, де що не було, до 
все чисто ж забирали, тягли. Правда, нам трохи дава-
ли. Ну, тоді ж, як сюди переселились... як переселили, 
то не так же, як тепер. Тоді дешевше кірпіч нам да-
вали. Як переселенцям, то дешевший був кірпіч. А я 
вже через три годи переселилася – батько вже мене за-
брав, як чоловік там умер. То тоді вже й дорожче було. 
А тоді зразу давали як переселенцям, дешевше було... 
[Яка там природа була?] О-о, природа ловка! Вопше, 
вопше, нема слов! У нас луга сильно красівиї були, до 
нас багато люде їздили... ну, з других сіл  – і  тюкова-
ли, і  так брали сєно, страшне... І ліса були, води ото 
ж... були болота ж такії, озера просто були... Красіво 
було. Шо природа вже гарна, то да. Ой, гарно було... 
Тильки подумай!.. Наше село од Дніпра десь сім кіло-
метров було, отако. Недалеко було од Дніпра... Най-
ближче коло нас були Новосілки, Окунинов і Глибов. 
Гута була ще недалеко. А од Остря ми од города були 
кілометров триццять. Оті, що я назвала, затопили, 
а Гута... шо Гута це вже в другу сторону – дак і сьогод-
ні там. Але казали, там людей мало. Стариє осталися. 
Молодьож повиїжжали, а стариє остались, дак багато 
хатинок так... пустиє стоять.

ЖИТЛО Оце у нас хата, оце ми цю ж саму хату відти пе-
ревезли. Дерев’яна хата. Ну, це ми тут уже обложили 
кирпичом. А  в селі в нас так... ну, як вона дерев’яна 
зроблена була, так і жили. Ото тако. Дерев’яниє. Кір-
пішних, мені здається, чи одна чи й двє хати на все 
село було. Старінниє-старінниє. А  так кірпішних не 
рабили. Дерев’яниє. Люде так одно по дному, одно по 
дному: буде переселення. Ну ніхто чогось не вірив. Ну 
невже це буде переселення? Невже стильки сіл нас за-
беруть, переселять, виженуть відти?! А  все-таки ви-
гнали, вигнали. І там тепер вода... Ну, ото ж ГЕС той 
буде – отак казали да й усе... А чого вони нас? Ну, ка-
нешно, у нас там кажен год навесні дак затоплювало. 
Затоплювало добре... Село затоплювало. У нас дамба 
була, дак було прорве дамбу  – дак страшне. Я  знаю, 
один раз, як уже ж затопило, вода бєжить же через 
дамбу... ми женем корови так, пид гору, де можна там 
стать на гору... а вода ззаду б’є, б’є ззаду, просто го-
нить, гонить вода... До нас і амфібії приїжжали, ото 
людей спасали уже ж. Вивозили да й... Ну, на гору, де 
можна було... Але не чутно було, шоб загинули люде, 
нє... Од води – нє, не чутно було, як тепер оце страш-
не передають... Народні уявлення. Казали ж, десь на 
чердаку там, на хаті, той дамавик... Бог його знає, де 
він береться, цей дамавик. Я так, дарма шо віку дожи-
ваю, я його і не бачила николи і не знаю... [Сміється.] 
Я не знаю, ну я думаю, якесь воно похоже, чи якесь... 
кіт такий. Може, кіт. Чи... ну, Бог його знає, шо воно 
таке, дамавик той. Мені здається, так... бабськіє за-
бабони ото балакали, дак він у кажний хаті є. Це так 
по-нашому. А як воно є, до Бог його знає. Ми як пере-
селялись да построїли оце ж хату цю, у самий перед 
упустили кота, як кажуть, а тоді вже сами заходили. 
[...] Я ничого не міняю. Я як балакала ранше в селі, так 
і тепер балакаю. Я не можу перевернуть язика свого, 
не можу. Як балакала, так і балакаю. Як получається... 
Наче інший раз, як де ото міз людьми, дак перекривля-
ють, шо як ми балакаєм. Ну, ми не так уже ж ми бала-
каєм, як бориспільці тут балакають. А ми вже ж, у нас 
найбільш на «а»... «А», на «а» балакаєм... Тут уже хто 

питає – та, дубечанці, ашиткавці. Тут мало таких, шо 
як оце ось Лариса, шо з другого села. А тут у нас по-
шти всі дубечанці. Ну, єсть такіє, шо попереселялись, 
хати покупляли, шо не з нашого села. А то найбільш 
із нашого села, переселенці наши, ашиткавці. ЗАБУ-
ДОВА ДВОРУ. Повітка ж так у нас у селі обплетена 
лозою була, здорова. Дак не так же, як тут осьо шість 
соток, нема де повернуться. А там тильки двир такий 
був, як оце в нас усей участок отуто. У  селі стильки 
було... Було де повернуться, а тут нема де. Нема де по-
вернуться. У нас льон найбільш був. Буряки, дак тиль-
ки для колгоспного скоту були. І  це... свиннє були в 
колгоспі. Оце такіє хверми були. Ну, в нас льон і коле-
са оціє тіпальниє були. Найбільш льон. Тіпали, а тоді 
вже іздавали... Посіяли його. Як вирос тильки льон 
цей... а тоді вже ж його вибрали, да... ну шо йому? На-
мочать... Мочили, слали... Оставєть його. А тоді вже ж 
збирають і оце ж на колеса на ції на тіпальниї. Робили 
там... ну, як оце тут робеть на якім заводі, так у нас оце 
спеціально зроблени такії колеса були тіпальниє. Шо 
льон там тіпали. Було трохи... і коноплі були тоже. Не-
багато, ну каноплі тоже були. Ну найбільш льон. Льон, 
льон... Ото таке було... Уже ж мачуха була в нас, то 
було так надоїдали тиє коноплі м’ять, льон – ногами 
ж м’яли. А тоді це... Уже ж... Ну, терли, гарненько ро-
били, шоб уже їх можна прясти. Сама я й пряла, ткала 
сама. І вже шила і сорочки і штани батьку. Бо була ма-
чуха в нас. Мати ж була ця, рідна, да вмерла. Я її й не 
знаю. А тоді мачуха була. І мачуха чогось у нас умер-
ла, заболіла. Так уже повезло батьку було... Дак уже 
ми сами були. Мусили. Батько учив і хліб пекти нас, 
піч топить і це... І ото й пряли, і ткали, і шили сами... 
І чоловік, і свекруха не схотіли сюди їхать. Да у село 
друге переселились. А батько й сестра сюди. Ну вони 
не разом жили. Батько в одні жив, собі строївся, а се-
стра – собі строїлась. А тоді вже чоловік мій умер, то 
вони мене сюди забрали – і сестра, й батько. Перевез-
ли. Бо діти ще ж, і Петро, й Катя, малесенькіє були, як 
ми сюди переселялися. То вони помогли да перетягли 
мене сюда з дітьми. Уже померли. [...] У нас у с. Леваші 
були, Шияни. Оце моя, батькова, хвамілія – я Леваш 
була. А оце ж уже як я ото замуж вийшла, до Шиян. 
Вже ж і осталась так, Шиян. І  Науменки були, бага-
то Науменкав було. Рабчуни були, багато тоже таких 
було. Такі хвамілії. Дідки, ага... Дідок... Ото такіє були 
хвамілії... [...] Розібрали хату, сами розбирали. Уже 
ж тим бульдозером звалили все чисто. Бо вони вже, 
я не знаю, чи такіє наглиє були, чи заставляли їх, чи 
я не знаю, шо... Ну, звалили хату і все. До тоді ж уже... 
Ну, нам давали машину. Хотя ми платили за маши-
ні, ну давали нам, виділяли ж машини. І ото все – де 
якії дрова, де яке ламаччя, і дерево ж оце шо... ну, шо 
хату ми ж построїли – до все чисто ми забирали, все 
до грама. Де яка тряпка була, дак усе забирали. Що й 
не треба було забирать, воно... возиться з їм, а ми все 
забирали. Темниє люде. Що придбали, те все чисто й 
забирали. Все перевозили. Да переєхали ж то в те село, 
туди перевезли, построїли цю хату. А тоді там полама-
ли цю хату да сюди перевезли. Да знов зложили – це 
ж саме дерево. Натягались добре... Дерево всяке тут 
було: і дуб ото ж, і, навєрно ж, і осика була... усяке де-
рево було. Уже наша хата, дак вона вже ж переїжжа-
ла, щитай, тричі. Дак уже тут аби як-небудь зліпили 
її. Ото таке було. [...] О-ой, ранше мені село тильки й 
снилось. Я ранше думала, може, і переїдем ми в село 
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туди, у своє. Тильки й думка була за своє село. А це 
вже ж обвикли, попривикали вже тут, дак уже це ми 
жителі тут, щитаєм... Там у сто раз краще було. Там 
природа у нас була, дак дісвітєльно шо природа. А тут 
шо? Асфальт і більш нема ничого... Да й городи було, 
дак страшне, якіє гароди у нас були! Коло хати землі 
багато. А тут нема де повернуться на ціх шести сотках. 
[...] Мені здається, шо тоді всі переживали. І  стариє, 
і молодиє переживали. Ну вже ж от вигонять і назна-
чили, куди їхать, – то вже мусили їхать. Брали маши-
ни. Просто було за машинами за тими дак ідеш із ве-
чора до ранку сидиш, шоб машину взять да грузиться 
ранше. Вже знали, шо нас вигонять – і мусили їхать і 
всьо... Бо не сьогодні-завтра виженуть вопше... Пере-
жили. Це все пережили вже. Да й вже тепер нема коли 
жить... Жить, да нема коли.

Записав Ю. Бідношия 7 липня 2004 р.  
у м. Борисполі Київської обл. 

 від Шилохвоста Петра Дмитровича, 1935 р. н., 
переселенця з с. Рудяків  

Бориспільського р-ну Київської обл.  
(затоплене Київським водосховищем 1964 р.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Село [Ру-
дяків] було не таке велике. А  строїлися де вище, бо 
вода ж топила. Дак розтягнуте було там, навєрно, кі-
лометров п’ятнайцять. Ну, шо ж там іше у селі було? 
Ну, колгосп. Три бригади було в колгоспі, о. Ну, річка 
коло села йшла... [Як ви дізналися, що будуть Рудяків 
затоплювати?] Там воїнські часті рядом були: на літо 
в’їжжали, а на зіму виїжжали, тіки охрана була. Так 
все времня говорили, шо воїнські часті висе... буде 
висилка. І так балакали-балакали – і ніхто воїнськіх 
частєй не виселяв, аж поки оце... Ну, сразу ж зробили 
цю Київську ГЕС, а потом Канівську... І на цю... Кілов 
же і те ж, скрізь отрамбували, а Рудяків – ні. І Рудя-
ків виселили. Рудяків, Кальне, Гусинці там, і туди ще 
дальши там... Ше ж якесь там... Гусинці, ну а потум 
за Гусинцями там я вже не знаю дальше сіл... І оце ж 
переселили. Ну, основна «висилка» була у Галавуров. 
А я так, як тут робив [після армії] у совхозі в «Борис-
пільському», – ну, дали участок оце, ну, с тим, шо пе-
реселенець. Дак оце построївсь і живу. Тут [на вулиці] 
іще іс Кального там єсць дальши. Ну, тут був ще один 
рудякивець іше ж... не один тут був  – дак померли 
вже... А так, оце як затопили, дак я там і не бував біль-
ше. Нє, зімою так, туди под’їжжали ото на рибалку на 
зімню, а літом я там николи й не бував. А шоб точно 
сказать, скіки там хат було, до я і не знаю – коли це 
воно було! Топоніми. Ну, отак ото ж село тягнулося, 
дак оце ж Кілов, тоді од Кілова лісом туди – це вже 
начинався Рудякив, Бір звався такі хутір, колгоспна 
бригада. А потум... Це Бір, дак на тому, як наводнє-
ніє, дак колгоспи і СІЗ скотину виселяють сюди, у ліс. 
А потом там звалося... да там усякі кутки: й Литви-
новка, і Шилоги, й Село... там Чумакивщина – це вже 
пуд Кальним туди... [Було таке, що люди не хотіли 
переселятися?] Та не було, мабуть. Там було, як оце 
весна  – всі вибираються з Рудякова: той у Стайки, 
той у Старе. Затоплює село. Як вода спала, наробила 
клопоту там. Хати ж не кирпични ж були, а з дерева, 
глиною мазани – пооббиває вода і всьо, ремонт. Ниде 
нихто не виселяється никуди. Може, хто й не хотів, 
да таких і не було, шоб не виселявся... [Село коло са-

мого Дніпра було?] Ні. От річка сразу йшла, тоді там 
мис, а тоді Дніпро. Тоїсь коло води. У нас оце де наше 
село було, дак попид селом озеро проходило, ну туди 
ж вода прибувала кажен год, кажну весну. Другу вес-
ну дак багато прибуде, а другу весну – небагато. А так 
бувало, шо попид вікна води в хаті. А ше розказували 
старики, шо у трицять первому годі, дак пид потолок 
вода була у хатах. У хати і риби запливали, і ужі... Ну, 
там що? Природа, скотину ж держали, потому шо луг, 
випас, дрова, ліса... Там попривикали. Я  ото ж як у 
дядька був, колись як їздили туда, на Бир  – гадюка 
лізе, натуральна така, тонка, длінна... І  дядько йде, 
і він каже... а вона... А через двір – і там уже ж болото, 
дак там у дядька викопаний ставок, карасі плавають. 
Як треба... Ми приїхали як гості – пошов пудсачкою 
зачерпнув, на сковородку – є... Каже: «Оце вона полі-
зе оце туди-во, у болото в те, там польопається і назад 
полізе». Ноль вніманія. А нам, дак так уже ж... Ну, ми 
ж дальше жили, д’ лісу, дак у нас оце як наводнєнія 
було, так тоді заплівало... А так у нас дальши. А це ж 
якраз у Бору там у лісі... Лодками плавають собі, як 
затопить. Од хати до хати. Попривикали люди, до й 
жили... [А кладовище з Рудякова вивозили?] Вивози-
ли... Ну як... там спеціально нанімали ціх... гробоко-
патєлі, десь із Западной України були люди. І оце ж 
основна «висилка» була в Галавуров, дак сюди ж і ви-
возили. А кладбищив було в нас... це в нас тут три: на 
Бору, у нас і на Чумаківщині. Це туди вивозили... А я 
тут із своїм земляком Петром жили [в  Борисполі]. 
Дак він каже, шо давай попросим машину у дирек-
тора да поїдем заберем... саме викопують... заберем 
діда... дідив-бабив позабираєм да тут поховаєм. Ну, 
директор же дав машину, там в мастєрскі поробили 
таки гробики, ну, такі труни, ящики. Ми приїжжаєм 
у село сюди – а вже із полігона танк, бульдозер, уже 
ровняють кладбище. Тіки ящики з кістками стоять. 
І ми так і не взяли. Да ми б то... [Петро] кае: «Хлопцям 
на бутилку дамо чи на дві, хай нам накладуть сюди 
кості – яка разниця?» Так і баби ж із нами були, да: 
«Не то, да то...» Дак ми так і приїхали. А  бильше ж 
я такого не знаю... Ото ж переселяли, ящики ти пе-
ревозили. І там на кладбищі в Галавурові спеціально 
поховани там усе... [Шкода було кидати село?] Не... 
яка шкода, як було, шо... Ну, яка там? Роботи ж такої 
не було. Колгосп тіки, о. Ну, а так попривикали, дак 
воно ж... Но не перебралися б сюди, дак в Галавуров 
же ж – ну, там, де є село, колгосп. Церква. [А церква 
в Рудякові була?] Церква була, тіки її розвалили – ще 
як ми мали були. Була церква. Це ше ж стари баби 
да діди розказують: пан построїв церкву... ну, як для 
пам’яті для своєї. Дак в нас саме більше село було – це 
Чумаківщина. Дак там і клуб був, і контора, і школа – 
дак це, щитайте, в конці села. А оце тут, де ми жили, 
дак тут церква була, бо якраз, значить, посеред села 
щиталося  – щоб і туди було так, і  туди. І  кирпична 
церква була, розвалили її. А потом я не знаю, десь по-
вивозили... [...] Це ж як переселення було, да давали 
справки: шо як ти вже переселився, дак очисти свій 
участок, шоб дерева не було... Ну, там погреба були, 
дак шоб пос... До я з Борисполя поїхав до голови сіль-
ради: дак справку ж дайте, шо я ж, кажу, вже вбрав 
усе.  – «Розривнять нада».  – Ну дак я кажу: дак то 
вже ж бульдозер должен у вас буть чи як, шоб роз-
гортать. – «Сам шукай». – Да, кажу, откуда, кажу? Я з 
Борисполя трахтора привезу, шоб розгортав?! Кажу, 
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як кладбище, дак танком розгортали, а участки – дак 
шоб кожен трахтора приганяв да розгортав? Дак хто 
б це таке робив?! Дак дали ту справку. І то... А тоді ж 
тут стройматеріал по ціх справках давали. Дак кому 
врем’я було, дак і ліс привозили. А я в совхозі шохве-
ром робив, роботи повно, дак один раз тіки я привіз 
дерево із лісу. Це по переселенню. Дак кирпич тоже 
ж по переселенню. Перевозили. Ну, справка була, то 
пред’являїш. Старинського завода, дак отут... Ну, так 
помагали. Шихвер давали. Ну, за гроши ж, не даром. 
О.  Бо тоді ж іще він трудно продавався. По пересе-
ленню, дак давали... [Ви у себе до школи ходили, в Ру-
дякові?] Да. [Скільки класів?] П’ять. А тут уже ходив 
у вечірню. [Десятирічку?] Тут? Дев’ять. А  потом не 
схотів. Ото начав строїцця, дак хіба воно за школу? 
Да воно вже ж і не потрібне. А так... [Ви вже давно на 
пенсії?] Да, уже... скики ж це год? Це шиїсят год мені 
було... Це вже годов сім, як я на пенсії. Да й баба уже 
ж на пенсії. [Ваші батьки живі були, як переселяли?] 
Батька вже не було. Мати... А моя сестра да вийшла 
замиж у Чернігівську область – да матюр забрала діти 
глядіть. Ну, мати там і вмерла. Отак. Більше родні не-
має ниде. Нє, ше, правда, двоюродна сестра в Галаву-
рові є... І все... Ну, це шо енергії немає, дак... мало, дак 
вони ж... Те роблять, да одно... [...] Воно як получа-
ється? Одно втрачаїться, друге возвишаїться чи як... 
Ну, напрімєр, Київська ГЕС, це ж переселенський по-
сьолок отут [у Борисполі], у Хутор Горі... А луга яки?! 
Природа... Ну, природа природою... А скіки ж скоти-
ни на випасі було там! А його ж тепер нема, все зали-
то... Кажуть, шо як зорветься, дак і Київ затопиться, 
пів Києва... Оповіді та легенди. [А  чому ваше село 
так називали?] Я  не знаю. З  чогось же воно є, при-
думав хтось. От, напрімер, мені один дядько росказу-
вав. Це раніше ж ото було – да якись там воєводи, да 
те... Каже, він у Воронькові жив. Да украв коня. А це 
ж кінь тоді був як... О. Ну, й хто-то сказав, шо за Дні-
про вивезли. А там, каже, пустир же був скрізь, сіл же 
не було, пустир. Коли аж туди далі, де оце зараз Ржи-
щів – чули таке? Ага... Кинь заржав. Дак они начали 
кричать: «Іржи ще!» – і прозвали село Іржищів. О. До 
то так і Рудякив прозвали.

с. Вишеньки
Записав Ю. Бідношия у липні 2003 р. 

 у с. Вишеньки Бориспільського р-ну Київської обл.  
від Бондаренка Григорія Євлантійовича, 1925 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Ваші батьки й діди народилися тут?] У  Вишеньках, 
тут всі ето. Тики ми ранше жили не тут, а жили там аж 
на Багринові. [У Вишеньках кутки які мають називи?] 
Ой, куткив у нас багато. Багринов, Торокі, Красниця, 
Бесаловка, о. Заколидне, Лан, Подгора, Лебедин. Бага-
то в нас куткив. А типер уже по вулицях пошло воно. 
Улиця там Леніна, Шевченка, Партизанська ото. Оце 
Лебедин називався  – вулиця Леніна. А  ранше було 
по кутках. І по кутках гуляли. Дак ранше: «А! Пойду 
в Заколидне гулять». Це ше до войни то було. [Річка 
яку має назву?] Узолоччє є. Осьо рядом. [А  Обирки 
є?] Обиркі? Єсць. Обиркі за Калиновичі там то. Дак 
там ліс, там ліс, Обиркі... Оповіді та легенди. [А чому 
кутки так називали?] А хто його знає, чого. Оце ж ко-
лись я батька питав свого. «А чого це, – кажу, – Ви-
шенькі називаються так?» А вин мені каже, шо колись 

тут якісь чи хазяїн, чи цар якісь Вишневий жив. І оце 
воно, каже, пошло Вишенькі. Так воно й пошло ото 
от того. А  зара воно Вишенькі так і є. А  чого воно, 
до хто його знає. Ну, якісь цар тут жив. Селище там 
ото було  – дак там, на Селищі, тоже якісь, тоже цар 
жив. Княжа – тоже там якісь жили... тоже, мов, хазяї-
ни якісь жили. [...] Татинець – там скот пасся. Кажуть, 
там якісь був Татинець... це по росказку... тоже якісь 
хазяїн був. Бо там ше ранше було по горбах викопу-
вали кірпічі стари. Значить, там хтось жив ото. А хто 
воно там, то хто його знає. А тоді Княжа! Княжа ше в 
нас була. Там тоже. Тоже якісь там жив бідняк [посмі-
хається]. Чи цар, чи хто воно тоже. Княжа – так і на-
звали. Князь якісь був. Да тоже там єсь ото. Ну зараз 
там дачі вже. [А старе село у вас?] О-о, старе вже воно. 
Уже скікі мені год, а... восімдєсят. І батьку було вже во-
сімдєсят год. Дак і цеє було село вже воно і тут ранше. 
Дак оце ж було... Як не було цюєї дамби і всього, дак 
оце водою затоплювалося все. І оце до Григорія вода 
стоїть. А після Григорія, як кауть, як брунька із вер-
би упала – значить, буде вода падать. Так воно й було. 
А зараз шо? Вони дамби поробили да шлюзи, воду дер-
жать, поки схочуть. А тоді було знаїш: ага, це тоді вода 
спадає. А  тепер же води вобше немає, бо поставили 
ж дачі там, де колись там скот пасся совхозний, кол-
госпний. Там лукі були, а тепер дачі стоять. Через те 
й скоту немає вже. Уже порізали його, попродали, бо 
нема де пасти. Бо тоді старикі держали скот і все, а за-
раз молодьож... Молодьож шо? Не хоче держати. [...] 
[Яких прізвищ у селі найбільше?] Чепурко, Кіяшко, 
Отрошко, Кодій – оце такі. Та їх багато тепер же хвамі-
лій є. [А Некрашевичі є?] Єсь! [Багато?] По-моєму, їх, 
Некрашевичів, багато немає... Вони там коло церкви 
живуть, Некрашевичі. Вин там собірав їх шось, музей 
якісь робить. По книзці ілі шо там. По книжках то со-
бірав. Дак я не скагу, ілі зять це, ілі син. Некрашеви-
чі є. То тоже грамотний чоловік був. [А який музей?] 
Ну, книжкі шоб там, шоб усякі книжкі... Ну, вин хотів, 
шоб багато гектаров йому дали. А йому дали, довжно, 
трицять сотих усього. Ну, музей то постр... А  нашо 
тобі стикі гектаров? А вин того хотів, шоб узять біль-
ше гектаров, а тоді продать под дачі. Дак не дозволи-
ли йому. Дак вин там шось ізробив трохі. Я не знаю... 
Собі домік. А вони ж, Некрашевичі, жили там. Ви не 
знаєте, де церква у нас? [Ні.] Там нову церкву начали 
строїть. Дак вин там жив. Дак я тошно не скажу, чи 
вин, чи син, чи зять. Тоже пожилий такій. Некрашеви-
чі є. То той дід грамотний був там. [Ви чули, що понад 
двісті років тому у Вишеньках жив священник і поет 
Іван Некрашевич?] Ну от, оце ж вони. Ну, я ж не той... 
А так, по розговорах. [То це його нащадки?] Довжно, 
шось такє. Це ж я тоді не знаю, а так, по розговорах. 
Ше я в школу як ходив, дак ото ж – шо вони там жили 
коло церкви. [То й тепер там хтось живе?] Отам, я ж 
кажу, живе хтось. Тикі хто-то живе? Ілі син, ілі зять. 
Не буду казать, хто, бо я цим не інтєресовався. А там 
живуть ото вони... [...] 

ЖИТЛО Дак я ото два годи бригадіром ото побув, а тоді 
рощитався виттиль. А-а! Виттиль же мене з бригаді-
ра... А-а, ми погоріли тоді, якраз гроза була така ото 
в піїсят четвер... У  піїсят четвертому году погоріли 
ми, гроза була, дак ото... Погоріли, дак вин мене ро-
щитав... Галатенко. Ну, яка помощ? Хата згоріла, дак 
вин мені поміг. У  Старому там кірпічний завод був, 
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с. Вороньків
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Вороньків Бориспільського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями

ПАНСЬКА САДИБА Панський будинок кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. Будівля розташована на рівній місцевості 
серед дерев колишнього парку. Вона одноповерхова, 
складається з видовженої прямокутної основної час-
тини з розмірами в плані 9×10 м та квадратної прибу-
дови (6×6 м) з лівого торцевого фасаду. Головний вхід 
на чільному фасаді підкреслено невеликим ґаночком 
на чотирьох стовпчиках зі сходами. До прибудови вла-
штовано окремий вхід, теж із «чола». Планування  – 
дворядне з елементами анфіладності, яка забезпечує 
зв’язок приміщень затильного ряду та прибудови. Че-
рез головний вхід потрапляли через ґанок у просторий 
передпокій, що слугував розподільчим вузлом і мав 
четверо перехресно розташованих дверей: ліворуч і 
праворуч  – до двох великих кімнат, прямо  – до най-
більшого приміщення  – зали, з  якої можна було по-
трапити в низку кімнат, орієнтованих вікнами на парк. 
Стіни будівлі – дерев’яні, обмазані й побілені, як зовні, 
так і всередині. Перекриття – плоскі, на сволоках з до-
щаними стелями. Підлоги – дерев’яні. Дах – 4-схилий, 
на кроквах, під покриттям з листового заліза. Будинок 

освітлюється багатьма вікнами: основний корпус має 
8 вікон на «чолі», 9 – на затиллі, 2 – на правому при-
чілку; прибудова має по одному вікну на «чолі» й ліво-
му причілку та 2  вікна на затиллі. Отже, на спільній 
для обох частин будинку затильній стіні  – 11  вікон. 
Усі вікна розташовані ритмічно та у відповідності до 
внутрішнього розпланування будівлі. За радянського 
періоду колишній панський будинок змінив свою пер-
вісну функцію, у зв’язку з чим зазнав часткового по-
дрібнення деяких приміщень лівої частини.

с. Глибоке
Записав Ю. Бідношия у серпні 2002 р.  

у с. Глибоке Бориспільського р-ну Київської обл.  
від Ноги Тетяни Василівни, 1922 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [А які у вас 
села сусідні?] Ну, оце Воронькив, Рогозив – це сусідні 
села. Мартусівка, Ремне оце, Комуна там ото є. Ото 
таки той... села. [Як раніше Жовтневе називалося?] 

Колишній будинок поміщика.  
с. Вороньків Бориспільського р-ну Київської обл.  

1972 р. Світлина З. Гудченко

дак виттиль кірпіча дав бисплатно  – тикі транспорт 
шукай. Дак ото вин поміг цим. А тоді виттиль ото вже 
построїлися ми там, дак вин мене... Робота – ну де ж 
ето? Дак вин завфермою мене поставив. І я і доробив 
завфермою до конця. А тоді ж думка: ну чого ж?.. Уже 
здоров’я упало в мене, там усе ето, болів я... Куди на 
роботу пойти? Гулять же не будеш. Ну де ж? А  це я 
сюди вже перейшов, бо там син оженивсь, дак я сину 
оддав. Батьки померли. А тут теща жила, дак я сюди 
перейшов, о. Теща померла, дак ми сюди. А треба ро-
боту, десь робить. Дак я куди? В гараж устроївсь ме-
ханіком. А трохі я вже розбірався ото ж по машинах. 
А тоді ж роблю – шо ж? Там платили во... а!.. девенос-
то рублів. Ну шо ж, ми... Мало! Старший син ув армії, 
пишов, а ше два. Давай же й другу роботу яку шукать. 
Ну де ж шукать?

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
А тут Іван Іванович був, уже старичок такій, у млині 
робив мельником. А тоді уже вин хоче йти на пенцію, 
а  нема кого замінить. Дак вин спомнив: «Да! Отой 
хлопець  – у  його дід мирошником був, дід Логвин, 
дак вин у курсі дєла ото...» Дак вин мене забрав у 
млин, дак я оце так – механіком і в млині, оце на двох 
роботах робив я. І триццять год оце так проробив у 
млині, у  млині і там ето. А  тоді вже пошов на пен-
цію. Дак я вже, як пошла оце цеє, дак оце ж усі, дак я 
викупив його взяв. А тепер я не роблю, а сину кажу: 
«Як хоч – роби, а як не хоч, дак...» І оце так живемо. 
[То це ваш дід був при млині, потім ви, а тепер ваш 
син?] Ну да! Це дід мий... батько ні, а дід Логвин був 
мірошником. Такій маленькій, боридка така сивень-
ка. Такій маленькій сам. Ото зімою й біжить. Дак тоді 
ж вітрякі ж були, а до вітряків було бігти кілометров 
п’ять. Оце дома лежить – ага, вітер! Розбіраєця... Со-
біраєця – й пашов ото. І й ото ноччю, бо момент же 
якраз заробить ото. Дак ото й я так научився там. І й 
оце триццядь год проробив тоже у млині. Тут тоже 
вітряк, тикі переробили вже на електрику. Вин і зараз 
он стоїть. [...] 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. До війни була в нас церк-
ва дерев’яна. А  тоді ото ж, як ото розбарахолювали 
все ето, да ото дзвони знімали да все ето... Дерев’яна. 
Дак дзвони й познимали були і... От забувся, хто. По-
ліз тиє звони знимать – і сам упав с церкви і розбив-
ся. От забув. Пам’ять уже, воно ж... [Свій?] Сільський. 
Дак сам упав і розбився ото. І так тая церква осталася 
ж. Там тоді склад якісь був цих... Тоді ж ком... в церкву 
ж не можна ходить було, забороняли. Як тикі пошов 
у церкву, дак... Куди там! Із школи і піонерії. І в жов-
тенята не приймають [сміється]. Ну а зараз пожалус-
та – йди. А хто шо забороняє? Йди. Шо ж такє? Вона ж 
ничого вреда ни робить тобі. Іди. Хоч – молися, хоч – 
не йди. Так а зараз розрішили. І стали оце тую стару 
церкву – тая, шо до войни стояла – дак розибрали її. 
А  тепер нову начали строїть. Там здорову таку, шо 
страшне. Церкву ото. [...] І й оце хату цюю построїли, 
дак тоже святили. Пип приходив, посвятив її, все ето. 
Воно ж нич... А шо хіба? Шо воно? Другі єсь такі: «Да-а 
ото ж ходить... Попи да по хаті... Да ото кроплять да 
все...» Кажу: «Нехай іде». «На Їордань пишуть...» До 
кажу: «Нехай іде». Шо таке оце? Нехай іде напише, шо 
похристить да й усе ото покропить – воно ж ничого 
ни дась, а  якась же польза буде. Попу польза  – даси 
п’ятьорку [сміється]. Так же?
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Ото ж воно Жовтневе. А  як воно  – я  не знаю. Як 
воно називалося. Там Романков... хіба це... Романков 
є там – хіба, може, це Романков був? Романков є, да 
села... [Скільки у вас дворів у селі?] Дворів дуже ба-
гато. Уже, довжно, тисяча. А, мо’, й бильше. А  було 
тоді мало дворив зразу. А тепер багато чужих пона-
їжджало, о. Да тут дома поробили, тут і живуть. Дак 
уже тепер бильше, довжно, тисячі стало. Ну, оце до-
бре, шо хоч газ уже є. Хоть і дорогенько, ну, уже газ. 
[Давно провели?] Да давненько вже, давненько. Ну, 
я плачу... Я сама живу, одна тики, дак плачу полови-
ну. Дак щоччика немає, а  так, без щоччика. Колись 
проведем щоччик. Правда, я  без щоччика менше 
плачу, чим із щоччиком. [А  куди ви їздили на ба-
зар?] Ой, куди їздили... В Київ! На Лук’янівську. Це 
був наш базар. Ми, було, всігда машину виписуїм цю 
радгоспну. І, було, усігда їдем на базар. Гурки сіяли – 
усе, було, туди на базар. Було, й п’ять, і шість машин 
туди. І попродаєм усе. На Лук’янівську, було, поїдем 
звечора, там ночуємо на базарі, о. І попродаїмо усе. 
А тоді дешеве було – усього накупимо. Тоді і ковбаси 
були дешеви: була й рубльова, і руб восімісят, і лівер-
на по піїсят копійок... І всього... Й масло дешеве. Усе 
було дешеве. Понакуповоєм усього. А хлібина стоєла 
п’ятнацять копійок, шіснацять копійок. А тепер усе 
дороге. Тепер ковбас не попробуїш – дороги. І бачте, 
як у войну було, дак так: кончилась война – було, все 
як год, так і дешевша. Як год – так і дешевша. А те-
пер ничого ж не дешевшає, усе дорогша й дорогша. 
Ось казали, пенцію добавить. Мое, по десять копі-
йок. А  газ і свєт подорогша обратно. [...] Колгоспи 
були – не хотіли іти... Хто пошов, хто не пошов. Роз-
куркулювали людей. А  воно... Шо ж вони? Роскур-
кулювали... там таки хатки поганеньки, чи коні, чи 
шось... Коняка є – і роскуркулювали... А тепер могна, 
тепер ого яки куркулі! І машини й усе. Тепер куркулі 
ого яки, а тоді ото роскуркулювали... [Часто до Києва 
їздили після війни?] Да їздили всєгда. А  тепер я не 
знаю. Я  не знаю, коли вже була в Києві. О-ой, дав-
но. Уже давно. Тоді ми часто їздили у Київ, а тепер... 
торговать їздили. Да і на... їздили на той... возили у 
цирк и в кіно широкоекранни возили. Дак сміялися 
ми. Поприїжджали до клуба до того, посідали. По та-
кий пальці ковбаси купили, по батону – сидимо, їмо. 
А  городяни йдуть да сміюця. А  ми кусаїм по вели-
кому куску [сміється]. А  тоді войшли в той, у  кіно. 
Дак ми ж усі позапинаті платочками, а то пороспина-
лися, позачісували, шоб наче гороцьки. Отаке було. 
Тоді ше молоди були. А тепер уже – «всьо пройшло, 
того уж не верньош». 

ЖИТЛО Онук учився в Харкові, а тапер... Дак вин каге, 
шо... вин уже кончив... дак каге: «Я роблю не по свої 
спеціальності, бо, – каге, – по мої спеціальності мало 
грошей. Дак,  – каге,  – торгую, гружу, ото продаю...» 
Ото таке. Ну, тоже такий повний, повний мужик... 
Дак каге: «Скики? Двісті піїсят рублів мені чи скіки 
там – дак мало...» Ну, шо ж? За квартіру дорого пла-
тять. Аби хоть квартіру, аби купить квартіру. У  їх 
там була  – баба вмерла, була однокомнатна кварті-
ра у Барисполі, тут у центрі... Дак їзда, за їзду дуже 
платить дорого. Да продали. Дак оце не знаю, шо 
вони... Може, куплять хоть однокомнатну... Оце шоб 
совєцька власть – оце таким, молодьожі, подавали б 
усім квартіри. А тепер... Тоді все було дають, дають. 

А тепер не дають... А й шо то за бізнесмени? Як вони 
ото? Казав один: «Возьму багато землі, да розживуся, 
буду багатий на землі». А вин каге: «Набереш землі – 
із землі не розбагатієш, тики погорбатієш». Воно так 
і правда. На землі оце роблять – і нихто на їй не роз-
багатіє. Шо ж? Усе... А ви тоже, квартіра у вас чи... чи 
той, наймаєте? [...] Дак вин каге: «Е-е, правнучка! Не 
буде правнучка, поки квартіри не буде». Нашо вони? 
А воно ж ранше, оце я пощитаю, дак було дітей у каж-
ній хаті по шестеро, по семеро, по п’ятеро, по четве-
ро, по троє. А тепер нема дітей апсолютно, нема ді-
тей. Бо нашо вони? Все дороге. Нашо вони здалися? 
От одно – й хватить. [То у вас правнуки вже є?] Є, є, 
є. Дівчинка Оксана – це десять год. І Михайлик. І це 
Романчик оце маленький, ше оце два годи нема йому, 
правнучку. Є вже правнуки...

с. Гнідин
Записав Ю. Бідношия 9 серпня 2003 р.  

у с. Гнідин Бориспільського р-ну Київської обл.  
від Босої Любові Іванівни, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[А як у вас кутки називали в селі? У вас кажуть «кут-
ки»?] Куток. Ну, оце в нас тепер уже поіменовали 
улиці. Це улиця Леніна в нас, осьо Ватутіна. [А  по-
старому кутки як?] Бугаївка в нас, там Мелниця, то 
Будуківка  – ото тако. То Турівка, Яремівка, отако 
звалась ранше. А  тепер уже... це давно, я  не знаю, 
в  якому году, дак уже поіменовали ж улиці: то Ле-
ніна, то Ватутіна, то улиця Героїв є. Отак. Оповіді 
та легенди. [А  чому кутки так називалися?] Ну, це 
так-во... Це так, як у школу... Дівчина пришла синова 
да кае: «Бабо, чого звеця Старий Гнідин?» У нас луг... 
Луг, випас там, Дніпро, понад Дніпром – Старий Гні-
дин. А чого то так звалося?.. Гнідин – оце село наше, 
а то Старий Гнідин. Думаю: шо б тобі росказать? Дак 
я й кажу... Коли воно ше й так. Колись, як заселялися 
люди тут, да коло Дніпра, да то в долині... Поселили-
ся там, може, п’ять душ їх такіх абощо. І там був гні-
дий кінь. Так вони – гнідин, гнідин, гнідин. Да й став 
Гнідин. А як уже заселилося село до гори сюди... гора 
ж тут... да вже сюди село – дак тоді то вже став Ста-
рий Гнідин, а  це вже новий Гнідин. Вона написала. 
Дак іше і вчителі хвалили, шо баба знає, чого звеця 
Старий Гнідин. А  я так... Давай-давай. Чого Мель-
ниця?  – Млин там був, мололи муку, ну і прозвали 
Мелниця. Отак. Дак он як коли ото, шо старовинне 
таке да й питають. Шо в школу треба коли, дак до 
баби. «Ой, – кажу, – я не знаю, я позабувала, діти, вже 
нічого не знаю». Ну, оце так. А шо-небудь же возьму 
да й роскажу. А їм інтересно. То там для школи гле-
чик да тая... гребінка... то із пр’ядвом... да з усього. 
Дак я кажу: «На, неси». Понесла. Коли в щоденнику 
написали: «Спасіба бабушці, шо оддала». [Сміється.] 
Для їх то треба. У музей у їхній... Та, слава Богу, про-
жили багато, дак усього: і харошого, і паганого. Ну, 
шо колишнє, дак краще пам’ятаїця, а теперішнє, шо 
вчора робила,  – дак не знаю... А  теє, те дєцтво все, 
дак теє знаєм. Ну, шо ж ви зробите... Дуже мало було, 
там одна сім’я, може, чи шо. А тоді вже переселилися 
сюди ближче до гори, бо там же вода, там наводнє-
нія. От і Гнідин став, а  то Старий Гнідин там. Воно 
й зараз звеця Старий Гнідин, попід Дніпром. Зараз 
же дачі там, дак уже там не так. А ми звемо Старий 
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Гнідин. А це – Гнідин. Та я... І в школу діти написали, 
чого Гнідин. Ну, ото так. [Які у вас села навколишні?] 
Бортничі сюда, а Вишеньки у цю сторону, а там уже 
тоді на горі  – там Ревне, Процев, Воронькив, Мар-
тусівка, Хутор Гора до Борисполя... Таке... [Розкажіть 
про ці хрестики на дверях] На Хрищеніє. Сами. І  в 
нас на Кутю, на... Голодна кутя, перед Хрищенієм. 
Св’ятимо воду в церкві, приходимо с церкви, берем 
воду, кропимо двир, хату, худобу. І  хрестики разом 
пишем крейдою. І на Хрещеніє тоже таке саме. А тоді 
батюшка ходить, Іардань пише  – там то вже само 
собою. А ми ото хрестики. І покропить двир треба. 
Оце такий звичай. Це давній звичай. Ну й усьо. Оце 
так. [А більше нічого не роблять?] Ні. Ми нічого не 
робимо. Кутю ж становимо там, це перед Роздвом, 
Рожеством. Сінце кладемо, ото с того сіна визьмем 
да кропим тоді тим сіном по двору. А так ми ничо-
го не... Не знаю, може, хто дешо... роблять, а  в нас 
нихто ничого такого ми не робимо. Ото покропили 
двир, худобу, скотину свою, у хаті – і всьо. Хрести-
ки пописали. То на Хрищеніє, то зімою. Та то й усе... 
[Пояснює сусідкам.] Побачили хрестик на дверах. 
І досі не повитирала. Нехай. Не красиця, не миєця –  
хай стоїть.

с. Горобіївка
Записав Ю. Бідношия у серпні 2002 р.  

у с. Горобіївка Бориспільського р-ну  
Київської обл. 

 від Оліфан Ганни Юхимівни, 1922 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Навколиш-
ні села як називаються?] Ну, це ж Горобіївка, потім 
туди далі Дудорков, а то Сеньківка, Стариця і Пере-
гуди – оце тако. А тут же ж до ж Борисполє. [У тих 
селах говорять трохи інакше, ніж ви?] Там інакше. 
У Дудоркові оце макітра, шо з варениками, дак вона 
каже: «Пру-усько!»  – це жинку звати  – «Пру-усько, 
подай макутру з варениками!» [сміється]. Макутру! 
Або каже: «Пру-усько, ти кузку доїла?» Каже: «До-
їла».  – «А  кузиня напоїла пу-уйлом?» Оце так вони 
говорять. Ну. «Пу-уйлом, – каже, – козиня напоїла». 
[То з дударківців сміялися?] Сміялися. Оце як неділя, 
як шо – вони палять хати. Ну, тепер не палять, а це 
ше туди, як ото голодовка була, в трицять третьому 
да писля трицять третього. Палили хати. Оце ви-
йдеш – о-о, уже в Дударкові хата горить. Так оце тиї, 
шо дудорківці у нас прімакі тут є, молоди парні, дак 
паліями звуть. Палії, о. Дудорківськи палії. [А чому 
хати палили?] Не з доброго дива. Так... Хто його знає, 
чого. Видуть – і хата горить. А чого? Ну, такі, як ото 
в нас січас, п’яниці є. Оце в нас тут лавочку робили. 
Оце вже трейтю. Ізорве  – і  хто знає, де дінеця. Дак 
оце син зробив, да он там болтами прито... «І тепер, – 
каже, – уже зубами рви – не вирве». А, може, й ви-
рве. Хто знає. І для чогось же нада ото.. Та й по ха-
тах ото ж ідуть ворують, людей обіжають. Вкрадуть 
то гроші, то шо. Це отут у нас садік такі прилічни 
був. Дітки там були. Я, було, пойду полюбуюся. Як у 
церкві – так красіво. Розтягли – хто знає, хто й що. 
Все! І там одного хлопця молодого, дак задавило. Ну, 
плита тая впала ж ото – да і кішкі вилезли. Дак один 
там дядько каже: «Пойди, я  тобі дам, шоб кирпичі 
витягував...» Так вин витягував. А вин же не знав, шо 
обуриця тая плита. Та й убила молодого парня, та й... 

Ото крадуть і дньом, і ноччу. І кури в людей крадуть, 
і свині, і шо хочте крадуть...

с. Іванків
Записали Ю. Бідношия і Л. Дика  

в липні 2002 р. у с. Іванків  
Бориспільського р-ну Київської обл.  

від Нестеренко Оксани Мусіївни, 1908 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Чому ваше село так називається?] Чого 
село? Іванків? Колись жив куркуль, дуже великий 
куркуль. Ну, поставили тутечка таку... ну, хат п’ять. 
Ну, а другі їдуть да кажуть: «А шо це таке?» – «Це, – 
кажуть,  – село».  – «А  яке село?»  – «Іванків». О. 
І  пошло, й пошло, й пошло. І  од того разу Іванков.  
І всьо.

ЖИТЛО Ой, прожила так, шо... А чоловік як пішов на 
войну німецьку... Ішов з дому, попрощався. Зліз на 
стил, ікони поцілував, попрощався з дітьми. І я про-
вела аж ото, де озеро, його туди провела. Вин каже: 
«Ну, вертайся. В  мене троє дітей  – я, може, довго 
не буду». Коли як пошов, дак я бильше й не бачила. 
Коли товариші пришли, до й кажуть... уже не ско-
ро... кажуть: «Ваш чоловік був у розвєтці, дак як по-
шов у розвєцьку... Попрощався й,  – каже,  – пошов. 
І  як пошов, дак ми його бильше не бачили. Де вин 
дівся? Куди вин? Його вбили,  – каже,  – німці». Ой, 
горе да й годі. [Хороший чоловік був?] Ой, чоловік 
був у мене – ридна мати не так, як вин був. Вин, було, 
мене і жаліє, і оце де шо достане – сам не здість, мені 
несе. І  тикі я пожила, шо одинацять год. Пожила 
одинацять. І так ішов на войну ото, дак одному було 
пив года, другому два годи, третьому п’ять год. Ой... 
Да... [Як ви з ним познайомилися? Він іванківський?] 
Вин іванковський. Дак вин мене посватав і забрав. 
А у того уже свекра, шо мене забрав, дак було дев’ять 
душ. І так коло озера вони жили. Коли вони мене... як 
посватали, до забрали. Коли мий чоловік подививсь-
подививсь, каже: «Еге-е, ничого не буде». Да тоді за-
брали мене, да оце сюди перевели. Да поставили таку 
хатку... не хатку, а  таке... і оце я жила в тий хатці... 
будочку таку. А тоді вже зачали діти пидростать, да 
сем’я тая, родня, зойшлись да оце цюю хату зроби-
ли. А та була така... ой... [А як зробили?] Як? А як... 
Зробили майстрі. Майстрі робили і... А майстрі да усі 
ридні, усі родичі. Дак ото криють. І  то й викна по-
робили, по двоє повставляли. Кажуть: «Сама будеш 
жить, дак хай... То ото так і сиди». [Це після війни?] 
Угу. [Уже чоловіка не було в цій хаті?] Не було.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Ходили. І  співала я в 
церкві. Було, неділя – ніколи не мину, а йду до церк-
ви. А  тапер рад би пойти до церкви, дак... Печуть 
проскуркі. Тамечка свічкі продає і проскуркі продає, 
у. А батюшка править і сичас. Оце батюшка осісьо-о 
живе, проті мене двора... Бачте, у вовтар ходить муж-
чина, а женщину не пуськають. А чого женщини не 
пуськають – ну, женщина... А мужчину... Батюшка ж 
править – а женщина ні. Співають... [А коли там тре-
ба прибрати?] Прибирає мужчина, прибирає у вов-
тарі. А такечка скрізь – дак є тамичка такі женщини, 
шо убірають. Повбірають, повимивають... Я вже два 
годи, як була в церкві. Нікуди не ходжу вже. У-у. Ота-
ка вся жизнь моя.
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с. Любарці
Записав Ю. Бідношия у липні 2003 р.  

у с. Любарці Бориспільського р-ну Київської обл.  
від Швачка Володимира Свиридовича, 1937 р. н.

ЖИТЛО [Як у вас кажуть на іванківців?] Салатникі. 
[Чому?] Ну, вони салатою торгували. Салатою торгу-
вали. Салата – та, шо виращують. Ну, у нас зараз оце 
стали торгувать. Ну, не зара... Ну, хай той... А ранше в 
нас [у Любарцях] понятія ж до торговлі... нихто ни... 
шоб на базар їздить і торгувать. А у Їванкові це... Я ни 
знаю, чи до войни вони їздили торгувать. Ну, після 
войни, це вже моя тьотка – уже її нима, покойна, уже 
брата нимає – й одного й другого, тьоччиних синів, о. 
У сорок сьомому годі, це ж як голодовочка була, дак 
тьотка їздила торгувать. І це десь побігла, купила кру-
пив, мукі якоїсь – та уже й до... А ми жили в комнац-
ці, значить, ушисти жили. У такі комнацці, як... В со-
рок сьомому хату построїли в нас. Стіни звели і всьо. 
І  нема, не осталось. Жито оддали, чотири чи п’ять 
пудов жита вродило, оддали послєднє за піч, шо піч... 
І хати тикі угольці. Сестра каже: «Я вам у село нічо-
го не поможу, а заберу вас до себе у Київ. Як помрем, 
дак усі разом помрем». А в єї тикі ж дитина родилася, 
в сорок шостому, у ноябрі місяці, дак їм дали – вони 
студенти – дак там комнатку таку, як... два метри ши-
риною і чотири дліною. Ото така комната була. І одно 
окно. Там окно, а  там двері. І  оце таке. Да й давали, 
значить, два пирожкі... Чотири пирожкі сестрі дава-
ли, такі пирожкі печени, с павидлом, іс сиром другий 
раз... І два зятю. Як студентам. Ну, її – як вона ж мати 
була, дитинка маленька, дак її чотирі, а йому два. Дак 
я... А жили ми на Львовській площі. Зараз вона звеця 
Львовська площа, а тоді вона... там Сінной базар був, 
якраз на площу – то там був Сінний базар. Вороши-
лова, трицять восім – там була консерваторія колись. 
І оце при консерваторії ми жили. Ну, вони жили. І я ж 
у їх. О. Дак я должен пойти продать тиї шість пирож-
ків. Це, значить, шість давали їм  – чотири я должен 
продать. Мені один пирожок і сестрі один пирожок, 
а чотирі я должен продать – і купить хлібину. У такі 
хвормі з зубами кругла хлібина. Бо пирожка... Шо пи-
рожок? Пирожок – раз да й нима. А тьотка на базарі 
торгує, тут рядом же. Ну, в мене одна постоянно... єв-
рейочка брала постоянно пирожкі тиї, бо їх же нигде 
не було, це студентам давали, як... Я не знаю, як... Це ж 
сорок сьомий год, о. До я накушу пирожок – і до тьот-
кі. Рідна тьотка, материна сестра. І  до тьоткі, кажу: 
отаке й таке діло. «Я  ж,  – кажу,  – осьо накусив, дак 
нате, да дайте мені...» Чи десять рублів, чи сікі – я вже 
не помню, в те врем’я скікі воно стоїло. До тьотка раз 
укусить – «На!» – і гроші оддасть. До я тоді вже хліби-
ну купив і... Дак мені виходило пивтора пирожка всіг-
да [сміється]. Ото така жизнь була, о. [А як на любар-
чан кажуть?] Сапитонникі. [Чому?] Ну, в нас бузини, 
сапитону багато. Бузина... Ну, ранше ж... ну шо... Ну, 
вони красили нею полотна. Це я вже чув од предків, до 
старих людей. І красітіля ж ніякого не було. А сапитон 
надави – і воно таке получаїця хвіалєтови, уже полот-
но хвіалєтове. Уже можна шось... штани пошить було 
[сміється]... Бабі сорочку там – не нада. А на штани да 
на той, дак... Ото таке. Ото через те й звуть сапитон-
никі нас. Сапитонникі. А тиї торгаші салатою, усім... 
Вони ж і зараз торгують. Таке.

с. Мартусівка
Записав Ю. Бідношия у серпні 2002 р. 

 у с. Мартусівка Бориспільського р-ну Київської обл.  
від Вертелецької Ольги Несторівни, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ У  Хутор 
Горі там є свої прізвища. Там уже понастроювались, 
в Хутор Горі, дуже багато, да. [Посміхається.] То Бам 
звать його, то ще якось. А в нас село мале, дак у нас 
не може... Лагер як построївся в нас оце ж... Лагер, 
тюрма тут у нас. [Тут?] Ага. [Давно?] О-о, давно. 
Тюрма в нас, довжно, чи не с... я  не знаю, з  якого. 
Ну, дуже давно. С піїсятого, може. Тут була і тюрма, 
і алкаголікі – воно все мінялося. А тоді обратно знов 
оце січас тюрма. Ну, давно вже вона зроблена... І тут 
строїтєльний участок був уже, бо оросітєльну сістє-
му пускали – і оце в нас воно тут у Мартусівці їхня 
станція, їхнії контори, все. А тепер все ж завалилось, 
все ж, усе ж побили, все, нема ниде ничого... Ну, це 
тикі якби наши батьки встали, шоб наши батьки 
оце... встали батьки  – дак вони б іще б раз помер-
ли, шо ми отакі стали нехазяїни, шо ми готове... те, 
шо наши батьки приробляли... От, кажуть, сємдисят 
год... Шо ви! Батьки трудились, робили, за сємісят 
год построїли – а ми за два годи розбили. Ну, подиві-
ця: насосни станції які скрізь-кругом – ну, нашо його 
розбить? Ну, хай воно... прикратили ви систему – ну, 
нашо його розбить, нашо його розобрать? Нєт, узяли 
порозбирали, порозкидали, порозтрачували. Ой-ой-
ой. І нихто ни за шо не отвічає. І нема хазяїна. Них-
то... До кого воно прикреплено: чи до сільської ради, 
чи... У нас оце й сільської ради не було. Оце тільки 
рік минув, як стала сільська рада. А то ми до Ревного 
всі були. Ну, нихто... Нема, нема хазяїна! Шоб хазя-
їн був, як оце в нас був з Барисполя... Оце хто в нас 
січас хазяїн? Шо води... людям у селі нема води напи-
ця. Колонки всі позакривав, води не пускає і все. Оце 
голова колгоспу такий. Не пускає води, сказав: «Мені 
село не треба, не треба». А землю забрав. Ну, ми по-
оддавали то сами, вин не забрав... Шо я робитиму з 
нею, скажіть, шо я робитиму? До вин дає нам таке 
сміттє, шо... шо покосить, шо... Ой! Ну, нема, нема. 
Січас люди не вміють хазяйновать. І не хочуть. У се-
лах, у  которих люди роблять, хазяйнують  – і  полу-
чають. Дивіця: Кагарлицький, Миронивський, Обу-
ховський район  – як там хазяїни, до там... А  в нас 
лодарі... [Як люди поставилися до того, що тут тюрму 
зробили?] Ну, воно край села, дак люди... людям оді-
наково. Воно край села було. Дак ви знаєте, алкаго-
ліки як були, дак їх вивозили ж на роботу, вони ж 
робили. У нас же садилося при колгоспу: і капуста, 
й буряки, і морква, і помідори, і гурки – все на світі. 
А тепер же нихто нічого. І вони ходили на роботу. Їх 
привозили машинами, сторожовали над ними. І ро-
били... [То шкоди ніякої?..] Не робили! Оце скіки про-
йшло, до николи... Сами собі там у тюрмі – воно то 
повісиця, то заріжеця, то хай шо хочуть... Ну, по селу 
абсолютно ниде ниякої шкоди вони не робили. І наче 
люди боялись: а-а, засуджени там на п’ятнацять год, 
тут такі були строгачі ж... Нихто ничого в селі не... 
Не було. Оповіді та легенди. [Старе село у вас?] Ста-
ре, старе. Я  ше... Мий батько тисяча вісімсот вісім-
десят шостого году народження, а  його ж... Вин же 
знає... це його батько... А  вин же знає й свого діда. 
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Вин же, батько, знає свого діда. До... Я вже матери-
ного батька я знаю, а дідив уже не знаю. А вони ж то 
знають... До воно старе, канєшно, старе наше село. 
[А не розказували, чому воно має таку назву?] Рос-
казували. Тут жив на полі хазяїн один. І  його було 
Матус хвамілія. Матус  – оце од цього слова пошла 
Мартусівка. Матус був... Десь був. А де тут були? Це 
тут не зразу ж так село було оце, шо... а там п’ять хат 
стояло да там п’ять хат стояло – і все. І оце із цього 
пошло село. Оце... Це мий батько росказовав таке. Бо 
я вопше думаю: од чого воно пошло, це ж село Март... 
Матус був. [Як «мотузка»?] Ну, Ма... ну, фамілія та 
була  – Матус, Матус. А  тоді ж ото і... А  тоді хтось, 
може, придумав Мартус. А тоді вже як придумали – 
до Мартусівка стала [сміється]. Це ще, може, дід його 
оце таке знав. 

с. Сошників
Записав Ю. Бідношия у липні 2002 р.  

у с. Сошників Бориспільського р-ну Київської обл.  
від Чекана Кирила Андрійовича, 1917 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Батьки тоже 
тут жили. Тут і родилися. І прадід тут. Вопшим, по-
томство так живе. І тут же жили. Ну, опшим, Сошни-
ків як будто би, так, по росказках... більш тисячі год 
уже оцьому селу. [А  що розказують про село?] Ну, 
я знаю? Ну, село воно, як вам сказать... Це треба, шоб 
той... шоб грамотний, політічєскі грамотний, о... [Ви 
розкажіть так, як вам дід чи батько розказували.] Ну, 
жили, хазяйнували. Земля була ото за лісом отим. 
Ото й ви їхали, ото проз те. Ото наша земля була. 
В батька було п’ять гектарів землі, о. Ото там пахали. 
Коняка була, корова була, свині були, курі були. 
О, отако. Оце туто. Ну, тут, конєшно... Зараз зробили 
в пидисят первому до підисят другому годі зробили 
осушку, про... канави, спустили воду. Оцю всю з боліт 
спустили воду. А так тут вода була, оце туто. Хотя ми 
тут і жили. Ну це грязь була, о. Особенно навесні, дак 
вода була, стояла оце. Оце отуто, де сарай, там вода 
була. А так канави покопали, о. Ну, це канави покопа-
ли у тисячу дивяццот двацять шестом – двацять сідь-
мом году. Вручну копали канали. Люде заробляли 
гроши. То государство, о... Ну, а люде платили вже за 
осушку од гектара ціну. Ото... То сінокоси, було. То 
там болота були. Віхи стояли там ото. Оце вже осу-
шили вже сковаторами оці канави, так тепер уже... 
Тут тепер вода верхня зойшла у Трубіж. Там єсть у 
Переяслові Трубіж річка. І  ото в Трубіж спустили, 
а потом у Дніпро. І  так вся вода оця пошла. І  тепер 
стали в Сошникові... Сошників більш-менш пахотна 
земля стала. А то були то горби, то болото. Дак ото 
той... Ну, а ми ж жили, конєшно... Батько жив. У бать-
ка було п’ятеро дітей, три сини і дві дочки було. А по-
том... Ну, батько з голоду вмер. У трицять третьому 
году голодовка сильна була... Ну, одним словом, шо 
ж... Це організація була колгоспив,  о. Ну, багацько 
землі прогуляло. Не спахали, потому шо... Ну, опшим, 
як воно... Переворот такий був, дак люде оторопіли, 
понімаєте? Вони не знали, що робить. А тут у колгосп 
оддавай. Ну, колгосп, бачте, це тре пидготовить було. 
Колгосп це тре, шоб техніка була, о! А то шо ж, техні-
ки ж не було пошті ж ніякої, а все ж уручну було. Ну, 
ото... А потом государству хліб здавали... Государству 
хліб, о. Ну, ото вам і так ото... А потом колгосп, зна-

чить, там ето, «Просвіта» тоді називалася, от. У «Про-
світу» ото сходилися люде. «Записуйтесь». А  потом 
було, шо як «од успєхив» Сталіна, «головокруженіє од 
успєхов», понімаєте? От. Тоді назад одписувалися, 
виписувалися. Ну, а потом уже в трицять четвертому 
году сплошна колективізація кончена. Земля вся пе-
рейшла у колгоспи, от. І  тоді вже почали... начали 
жить. А я робив у лісничестві, пас корови лісникам, 
а старший брат поїхав у город, в городі там жив. І се-
стра в городі, в Маріуполі жила. Дак ото... А потом, 
ну, я знаю? В трицять дев’ятом году я пошов, призва-
ли мене в москалі, от. Дак я в москалях ото с триццять 
дев’ятого по сорок сьомий год. У сорок сідьмом году 
аж я прийшов додому... у якому?.. у квітні місяці, десь 
в послєдніх числах квітня. Потом пошов у колгосп. І в 
колгоспі вже мати була, от. Мати робила в колгоспі. 
І я тоді став робить. Ото так. Ну, трудно було жить. 
А люде дружни були. Січас... Січас люде якось бильш-
менш зажиточни, но враждують друг на друга чого-
то, якось нема такої дружби, понімаєте? Немає. Якось 
вони не так. А тоді дружніше якось люде були. А те-
пер якось... А як воно? Хтозна. Да. Ну... Так ото і про-
жили. А тепер уже сил немає. І бур’ян треба поскошу-
вать, ну не подужаю ничого, хоть плач. Діти в мене 
були, син був, дочки були. Хазяйство було, корови 
були, дві корові були. В колгоспі я робив. Конюхом я 
робив, бригадіром робив, завідуючим ферми робив. 
Год, мабіть, восім завфермою був. Потом бригадіром 
рильничої бригади, от. А потом птицехвабрика у нас 
організувалася. Он там ото єсть село Мирне отам-о – 
то птицехвабрика була. Сильна птицехвабрика була. 
Індики занімалися там, сильно. А  тепер нема, нема. 
Ну, тоді збут був. Тоді шо ж, індики треба було той... і 
государство принімало. А сичас государство не при-
німає. То було, я здавав... по п’ять тон картоплі я зда-
вав, о. А сичас нема. Отаке [...] Любарці – це багачше 
село за Сошників. Опшим, де земля плодородна, там і 
люде зажиточни. От, скажем, Житомирська область. 
Там земля неплодородна така. Там льон тіки хороший 
росте, а  остальни культури там... Житомирська об-
ласть – це сама найбідніша в Україні. Вона там бєдна, 
а от Черкаська область – ото багата область. Ну, там 
земля плодородна, а тут... Ну, оце і у нас. Оце, допус-
тім, оце лєс цей, а в йому яблука. Ото яблуня – уже й 
пообпадали. У землі немає сили, понімаєте? Така, як 
ото у степу. Обшим, як будто би це ж такий лєс, шо 
коли-то було дно Дніпра оце-о. Дно Дніпра коли-то, 
можеть бить. Так кажуть. Бо єсть і пісня така, шо 
Днєпр широкий, рідко яка птиця перелетить, от. Єсть 
така пісня. О. Ну, оце ж і Дніпро. Це кілометрів... оце 
одщитайте од нашого села оце туди, ну... на юг ілі на 
юго-запад... Дніпро. Тут двацять кілометрив буде до 
русла, до Дніпра. Двацять кілометрив буде. А там ото 
ліс, горби,  о. Ну, це коли-то, коли-то, кажуть, шо 
була... було дно Дніпра. І  земля тут, канєшно: то пі-
сок, то торх, така вже, не дуже така вона. О. І карто-
пля ж недобра. От на полі, там совсім друга картопля. 
От у Києві покупають картоплю, дак каже, шо то... шо 
купила картоплю – наче із землі якоїсь із другої. А от 
єслі в степу  – о-о-о! То степ... У  степу там... [...] От, 
скажем, ув Иржищив... там єсць Иржищив, шо за Дні-
пром. Оце оццюда десь кілометрив дваццять п’ять. 
Дак там ото наши люде уже до войни робили по кол-
госпах там. Дак і кажуть, шо полтавчани, «полтавці, 
полтавці»  – бо тому шо ми Полтавської області. 
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А так... дак десь... да послі двацятого году, мабуть, пе-
рейшов вже до Київської області – і Бариспільський 
район. А то був Переясловський, до Перея слова ми 
щитались, да. [У вас їздили більше в Бориспіль чи в 
Переяслав?] Зараз у Борисполь. [А раніше?] А раніше 
Переяслов був, да. [А куди ближче?] У Переяслов, ну 
не на багацько там, кілометрив, може, на п’ять – на 
восім отако. Ну, а тепер, бачте, Бариспільський – дак 
у нас автобус іде ж. А  вже у Переяслов, дак треба... 
Отам єсць перехрьосток, Васильки єсць, о, дак тоді 
треба сідать ото на Черкаську дорогу і їхать ото у Пе-
реяслов. А  сюдою вже... А  ранше, до було ото їхали 
лісом у Переяслов через Єрковці. А  потом Дівички 
там єсць... отой... Стовп’яги, Гречаники,  о. І  в Пере-
яслов їздили – ну, ярмарок там був, у Переяслові. Там 
особенно це на десятку ярмарок великий. Оце вже 
вона пройшла, десятка. Це десять неділь послі Пас-
ки  – ну дак ото називалось. Дак ото ярмарок там 
сильний був. З’їжджалися з усього... багацько туди. 
Там все було, продавали там люде. Дак ото... А тапер 
Барисполь, канєшно. Автобус – що ви! Ось і я собіра-
юся у... послізавтра тре їхать у Київ. А ранше, дак це в 
Київ хто там його їхав, як і коли? Це тіки в Київ їзди-
ли воронькивці, о. Це саме дальше село, дак вони їз-
дили ото в Київ. А наши вже як собіралися, до то на-
беруть овса там той, дак ото везли в Київ. Там ото 
єсть... Сінний базар був. Січас Ильвивська площа. 
Ото там Сінний базар був. Ото там продавали,  о. 
А тиї люде, ізвощики, вони покупали. Мали в Києві 
коні, о, і у них брички були. І так вози були. І їздили 
ото, так як таксі сичас. І це торгували. А так... Ну, а це 
в нас Старе. До Старе тут пожалуста – базар був, за 
сахарний завод там ото. Були ції ж, начальство ж там 
ото в заводі. І  ото п’ятнацять копійок десяток яєць 
було. Це ж однеси туди. А, таке!.. Ну... Да. Тепер, бач-
те, осьо ви приїхали, значить, записуїте, о, там пере-
той... А тоді ж було, однім словом, так колись балака-
ли люде, казали, шо єслі проводом оснуїця земля, то 
плохо буде. Понімаєте? Ну, проводами той... І вснува-
лось, о. А як воно буде дальше, до хтоїзна. Це плохо 
того, шо заробітків мало... і пошти шо і нема заробіт-
ків. І плохо й оплачуєця. Бо осьо молоко приймають, 
там їздять машиною  – сорок копійок літер молока 
платять. А  в Київ повезти, картоплю повезти  – ну, 
гривень кіло. Дак це ж тре довезти. А  ранше було... 
Ось і я возив. Це ж критий ринок отам єсть ото, Баса-
рабка. Було, наймем машину в колгоспі, берем мішків 
по дваццять, док днів за три – за четири й продав кар-
топлю. А тапер повезу клунок картоплі – і... да й не 
беруть чого-то, не беруть. А то ж було мішками. Осо-
бенно це пид осінь. Так у мене колись забрав шість 
мішків  – і  в той, у  погреб там висипав. «О! Це,  – 
каже, – на зіму хватить нам». Бачте. А тепер не беруть 
чого-то. Ну, понапахували, о. Понапахували вже кар-
топлю вони. Ну, воно дорого стоїть, конєшно, ото 
шо... Из Києва то беруть землю, от. Так воно дорого 
стоїть. Ну, до Барисполя тре два пайдисят. У Київ по-
їхать – це треба десять гривнів. От у мене там і онуки 
єсь у Києві. Ну шо ж? Приїхав би, дак це ж треба пла-
тить. Це не менше як тринацять гривнів тре запла... 
потому шо то іс автобуса, то с транвая, то до автобуса, 
то сцюда – і то... не менш як п’ятнацять гривень, зна-
чить, поїздка тіки одна. Ну, хужеє трошки, конечно. 
Ранше було... Ну, й тепер, баште, якось воно... Строїли 
електрику, три копійки кіловат – це, казали, дешево. 

Дак строїли. Й електростанції строїли, провода ото 
витягували, стовпи робили, усе ж робили. А  сичас 
уже стовпи, усе ж готове – ото, начить, должна бить 
електрика подешевша, потому шо все ж готове. А те-
пер пожал... Мені дак, конєшно, я плачу е-е... я дешев-
ше багацько плачу за електрику. Я  учасник войни, 
учасник бойових дій. Дак оце я... у  мене... двацять 
пять процентив я плачу.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Церква у вас є в селі?] 
А там у хаті. Хату дав... [А була раніше?] Була. Ота-
ка, як ото в Рогозові. Ви бачили в Рогозові? [А що з 
нею?] Сразу там клуб построїли, а потом зерносклад 
був. А потом роскидали її. Це вже писля войни. Чи у 
войну. Чи роскидали та зробили клуб. Уже в сарайові 
клуб зробили, от. А була церква... А це хотять строїть 
церкву. Дак шо ж? Тре гроший же. Уже були, наєрно... 
да це ж гроши були, ці рублі були ше, о... дак насобі-
рали. По двісті рублів од людини, од трудоспособної. 
Двісті рублів. Дак хоть би одну кирпичину та при-
везли. А  то ж ничого совершенно. Кауть, пропали 
гроши – да й усе. А вони все ж таки по двісті рублів. 
Напримєр, я – дак дав сто рублів, о. А були таки, шо 
й по тисячі давали. А казав піп, шо будуть начинать 
[посміхається]. Не знаю. Ну, вопшим... А це тепер не 
знаю, як вони. Чи вони будуть робить... А-а церква, 
церква... Треба ходить до церкви, а  там стоять тре-
ба. Тепер люде умни, тоже не дуже-то... Це онука, 
дак: «Тебе Бозя...»  – у  нас ікони єсь,  – «Бозя бити-
ме».  – «То,  – кае,  – вона нарисована». От тобі всьо  
[сміється]. 

с. Старе
Записав Ю. Бідношия у серпні 2002 р. 

 у с. Старе Бориспільського р-ну Київської обл.  
від Стадник Параски Пилипівни, 1918 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЖИТЛОМ Вибір місця для 
житла. [1920-ті  рр.] Ставляли хати... брали десь 
мошок і ставляли на угольчики. Кладуть ощіп – цей 
ощіп, шо по верху – покладуть на землі і на кажний 
угольчик поставляють міх. Дак як міх мокрий, зна-
чить, там не ст... не роблять хати. Тоді переносять на 
другу. А в нас оце цюю ставляли, дак ниякого моху 
нихто не ставив, бо такий участок. Мати виміняла 
за десятину зимлі. В  матері була земля. Якийсь був 
Мурашковський, оце його був участочок. Дак мати 
оддала десятину землі і взяла цей... цей участок. Дак 
оце цю хатку строїли, дак я помню, тіки сміялися 
дядьки, шо: «Переноситимем ощіп?» Бо нема ж куди 
перенести. А без ниякого моху поставили да й ізро-
били. Оце таке-го. Народні уявлення. [А  тоді тва-
рину якусь пускали?] Ага, кота впервого. [А чому?] 
Хто його зна. Кажуть, шоб це було... у хаті домовика 
не було чи шо. [На верх «квітку» не чіпляли?] Нє. Да 
куди нам було до квітки! Як у такий трудний... То, 
може, десь, де жили люди гарно, розкошно. Мати так 
бідно дуже жила, плохо було їй. Дак їм не до квіт-
ки було. Яке зрубонули с поганенького дерева, отак і 
стоїть і досі хата.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ У Сошникові 
пошти так говорять, як ми, одінаково. А було Рудяків, 
дак у тих трошки иначе. Ну, як... Шо там, яки слова, 
я забула, яки там слова иначі... Деяки тіки слова, а то 
пошти все... Забула, яки вони по-рудякивськи. Як оце 
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хто стане балакать, кажем: оце видно  – з  Рудякова... 
Уже немає Рудякова, село ж це уністожили... Я вам оце 
розкажу. Як поїхав... Оце ж він робив у їсполкомі шо-
фером. І поїхав з головою діда одного агітіровать, шо: 
«Поїхали ж у Борисполь, будете там жить гарно, там 
же буде й ванна – купаться». А дід: «Нашо вона мені 
нужна? В мене Дніпро». А цей каже: «До шо ж Дніпро? 
Це ж ви літом...» – А дід каже: «Скіки там тоєї зіми...» 
Дак ото таке. Каже: «Скіки там тоєї зіми...». Рудяків од 
нас скіки це? Кілометрів восім, навєрно. Я не бачила, 
як їх виселяли. Моя двоюродна сестра переїхала сюди. 
До давали ж їм за хату, оцінювали, шось платили... 
Давали машини, перевозили. І  переносили кладви-
ща, викопували усіх, навєрно, все кладвище забирали. 
Там не покинули, тому шо туди воду пускатимуть, дак 
вони сказали убрать.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Там далі село Гусинці 
було. Тепер повністю під водою, там тіки церква за-
лишилася. Це ж її хочуть відновить. На Петра й Павла 
приїжжали із Києва, з Владимирського собору батюш-
ки і там шось висвячували. І на Спаса хочуть зробити 
якесь дійство там. А церква стоїть посеред води – то 
ж повністю розлилося, нема там ні одної хатиночки, 
тіки вже на березі лісник. А  церква так крєпко зро-
блена, шо ни вода не бере, нишо... Я  знаю, це Марія 
Медесова як перевозила свого батька, дак у великий 
ящик збили й обох поклали  – дядька й батька, двох 
Їщенків. Сюди перевезли. Я це за своїх знаю, а ті чужи 
ж, усіх прибрали...

Записала З. Гудченко у вересні 2008 р.  
у с. Старе Бориспільського р-ну Київської обл.  

від Удод Марії Макарівни, 1919 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Народилася тутечка і тутечка всі – на цьому кутку. Оце 
ми Обірки, отуди – Куйбишов, туди – Загадка, туди – 
Підворці, а туди, де базар, то – Підгайки, а туди – то 
Гора була, на Горі. Прамо – то Загадка зветься, до Дні-
пра. Діди-прадіди теж на цьому кутку жили. Раньше і 
батюшка тут жив, давно.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Була церква одна й дру-
га, а  тоді, як колгосп забрали, розібрали та в Борис-
поль одвезли да поставили... чи клуб, чи шо, да спали-
ли. Дерев’яні церкви були. Храмове свято було на Спа-
са. Це у нас було саме главне. На Миколая був храм, 
на храмове свято додому приходили і ото обід варили 
коло церкви. І зараз у нас обід коло церкви є. У кого 
шо є – давали.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. У  нас тут криниця 
є. Коло криниці кажний год у нас зроду і тоді прави-
лося – «Десята п’ятниця» називалася. Раньше ходили 
батюшки і там пєвча, правилося. Криниця зветься у 
нас «Десята п’ятниця». І зараз у нас кажний год прав-
лять, десята п’ятниця після Паски. Родник там ізро-
ду. Це ше мій дід живий був. Тамечка криниця була, 
оборудували її, убірали всігда. Хрест стоїть, вікона 
стоїть із церкви Параскеви. І прошлий год, знайшовся 
один спонсор, обгородили, обкрасили. Коли правили, 
обіди були біля тієї криниці ізроду. У кого шо є, те й 
несе: у кого вареники... А зараз гроші даєм, дак люди 
варять. Раньше не можна було прясти в ту п’ятницю, 
а так роботу можна всяку. В п’ятницю не шили.

Записала З. Гудченко у вересні 2009 р.  
у с. Старе Бориспільського р-ну  

Київської обл.  
від Бугай Анастасії Олександрівни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Дерев’яні хати на вашому кутку Обір-
ки будували?] Дерев’яні. Мій батько трошки далі 
жив, а там не було городу коло хати, а я в колгоспі ро-
била дояркою. Дали мені город. І я тоді наймала лю-
дей – перевезли ту [батьківську] хату. Спочатку роз-
кидали, перевезли ми сюди, склали її. Вона «в шули». 
Ми, як розбірали, дак мітили тоді, шоб зібрать. [Як 
хату перевозили, викликали майстрів, щоб вони 
склали стіни?] А  як же, я  викликала, в  мене хлопці 
там розібрали, і ті самі хлопці перевезли волами, бо 
машин тоді не було, да й тут склали. Робити хату в 
[19]47-му почали. Як будували, закопували шули да й 
усе, да «закидку» закидали. Як шули короткі, до кла-
дуть їх на торці, мов тії, повипилювані з дуба. А  як 
ні, то закопували шули, обмотували їх рубєроїдом... 
Скликали людей: сусідів я не кликала, бо у нас була 
така бригада – 6 душ і чоловік сьомий. Вони тоже хо-
дили по хатах, мазали. Я на цю хату не кликала, а так, 
якшо хто гукав: «Лєпка!», то там ходили ми на толоку. 
Як ходили, хазяйка повинна була обід готувать один 
раз, а в кого два: вдень трохи переїли, а ввечорі, вже 
як кончили, до сіли да гарно поїли. Стеля. Сволоки 
у нас і зараз є. Один сволок великий є, но він наверх 
хати, на горищі, на хаті, він болтами прикручений. 
Планування. Хата перегорожена грубою, і піч є. Є ще 
хатина – оддєлний ход. Нас було три [у батька дітей], 
а  він один, до робили ше ж і другу хату  – невелич-
ка, тоже там піч є. І  зараз піч і груба стоїть. У  нас 
були пічники такі, шо груби робили, та вже немає, 
всі померли. Інтер’єр. Тепер у хату зайти не можна, 
бо треба роззуватись, а  раньше сіно лежало. Насін-
ня лузали, гуляли в хаті, а тепер... В хаті були раніше 
долівки. Натрусим соломою, а на святу неділю трави 
накосимо. Долівку мазали глиною да кізяку трошки 
коров’ячого. І присьба так само. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Як дощу не було, ка-
жуть, «у Страсну п’ятницю закопує стовпчик». Зна-
чить той стовпчик треба вирвать, і піде дощ. У нас в 
гаї криничка, десь на десяту п’ятницю [від Велико-
дня] там споконвіку правлять, ше й церкви не було, 
дак самі бабки [приходять]. Хресний ход не ходив. 
Кажуть, шо в криничці вода лічена, гарна, ідуть. 
А тепер криничка та посохла, нема. Ну, а кажний год 
батюшка править коло кринички. І люди сходяться, 
і свічки продають, і воду святять на десяту п’ятницю, 
зветься на Параски, правлять. І обід там! Оці дівчата, 
шо у церкві у пєвчи, й вони і сей год готовились, на-
возили всього туди, хто ше з дому шо приніс. Кри-
ничка далеко, батюшка їде.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Клали гроші у той вугол, де покуття буде, тіки туди 
зразу, як фундамент закладуть. Він і раньше був, дав-
но, тільки раньше він поганий був. Зведення стелі. 
Як мажуть на чардаку, то тоді кладуть гроші. На-
родні уявлення. Підмазували в любий день, тільки 
не в празник. У  п’ятницю не мажуть і сажі не тру-
сять, мазать не починають. Хату не білили в понеді-
лок. Починать роботу найкраще у вівторок, середу,  
четвер.
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с. Вабля
Записала Т. Зубрицька  

у с. Вабля Бородянського р-ну Київської обл.  
від Зінченко Харитини Павлівни, 1915 р. н.,  

переселенки із с. Корогод колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Інформація про народні уявлення у с. Ко-
рогод, мешканців якого переселено після аварії на 
ЧАЕС]. Домовиків я не бачила, розказувалі, на черда-
ку сидєв. Є і сєренький, і жарий сидить. Як із свєчкою 
до церкви на всєношну ідеш, то як пойдеш на гору із 
тою свічечкою, то й побачиш. Сєренький, жарий, як 
котік, точно, як кіцька. Як гарно його глядіш, не обі-
жаєш, то буде приять і все на світі, а як токо, то і шко-
ду буде робить. Дє що поломає, попаліть, коси і вам, 
і коням заплете. Як ти його поважаєш, так і йон будє 
поважать.

с. Галинка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1994 р. у с. Галинка  
Бородянського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями 
Зарицької Ганни Степанівни, 1911 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. В 1926 році була величезна пожежа, коли ви-
горіла уся середня [старіша] частина села, ближча до 
болота. Згоріло 54 хати, хліви, клуні, крім тих клунь, 
що стояли оддалік. Лишились тільки речі, і  люди 
ходили до них варить. Батьківський двір теж зго-
рів, дещо з речей встигли врятувать, а  котик згорів, 
і батько плакав за ним. Батьківська хата, яку будував 
ще дід, була рублена «в угол» з однією кімнатою і сінь-
ми. Топоніми. Був колись пан, а в нього дочка Галина. 
Біля старої частини села, де тепер поблизу дачі, було 
велике озеро. В  ньому на човні каталась панночка і 
втопилась. В пам’ять про неї і назвали так само село. 
Подібну легенду розповіли іще 2 жінки (з с. Галинки і 
з с. Загальці.) Та частина села, де набудували пізніше, 
назвали Нова Земля.

ЖИТЛО Планування. Хата з с.  Михайлівка-Рубежів-
ка Києво-Святошинського району Київської облас-
ті була збудована Зарицьким Федором Павловичем 
близько 1924 року і перевезена в с. Галинки 1949 році. 
Хата – цікавий приклад в еволюції сільського житла 
«хата + сіни + комора», коли добудовується четверте 
приміщення ще однієї кімнати, виходить «дві хати 
підряд». Сіни спочатку мали наскрізний прохід, тобто 
двоє зовнішніх дверей для виходу до хліва на затил-
лі хати і для чільного входу. Пізніше лишився тільки 
вхід з чола, а частина сіней відгороджена під стебку. 
Проти входу добудовано піддашок на стовпчиках з 
двосхилим дашком. Підвалини. Підвалини дубові. 
Стіни. Стіни соснові. Хата рублена в чистий вугол з 
пластин, а сіни й комора – в закидку, яку міняли, бо 
потрухла. Стеля. Стеля дощана з нащільниками, со-
снова. В кожній з кімнат стеля підтримується попере-
чними сволоками (по одному). Дах. Хата висока, кри-
та колись соломою, зараз шифером.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Окремо у 
дворі стояли клуня, хлів, стебка, зроблені «в  шул-
ки». Усі будівлі були криті соломою. Клуня мала двері 
«на бігуні».

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р.  
у с. Галинки Бородянського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Прищепи Єфросинії Оверківни

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Прищепи Приськи Оверківни (тепер – дача). Хата сто-
їть біля відгалудження від давньої вулиці села дороги 
на с. Загальці. Хата звернена причілком до вулиці, від-
стань від огорожі – близбко 3 метрів. За планом – це 
традиційний тридільний тип «хата + сіни + комора» з 
відгородженою в сінях стебкою. Після [Другої світо-
вої] війни була до комори прибудована притула. За-
гальні розміри первинної хати  – 490×1016  см  – зви-
чайні для традиційної хати цього регіону. Призьба. 
Навколо «хати» – присьба, відбита дошкою і засипа-
на глиною, ледь помітна тепер. Стіни. Стіни «хати» 
рублені з пластин у чистий вугол, а комори й сіней – 
з  напівкругляків з невеликими залишками. Перехід 
від зрубу «хати» до сіней  – через шулу. Зруб «хати» 
складається з 13 зрубин, а сіней і комори – з 15-ти (ра-
зом з підвалинами). Стіни притули – з напівкругляків, 
забраних у шули. Стеля. Стеля з дощок – на двох по-
перечних і одному поздовжньому сволоках. Останній 
на причілку має різьблений (сходинками) виступ. 
Дах. Дах 4-схилий на кроквах, критий соломою (тепер 
рубероїдом). Крокви врубані у верхню обв’язку, яку 
на причілку підтримує піддашок. Над входом звис на 
двох стовпчиках, гадаєм, що пізній. Інтер’єр. В хаті – 
4  вікна, 2  на чолі, 1  на причілку, 1  – напільне. Вікна 
вставлені в лутки, що знизу мають виступаючі кар-
низи. Усі вікна, крім напільного, однотипні, на 5 шиб, 
а напільне – на 6 шиб і без нижнього карниза. В стіні 
комори невеликий квадратний отвір, а  в стіні сіней 
праворуч від зовнішніх дверей – отвір з двох непра-
вильних чотирикутників, близьких до трикутників за 
формою.

с. Загальці
З польового щоденника Т. Зубрицької,  

записано у с. Загальці  
Бородянського р-ну Київської обл.  

від Макаренка Петра Денисовича, 1930 р. н., 
переселенця із с. Чистогалівка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с.  Чистогалівка, мешканців якого 
переселено після аварії на ЧАЕС]. У нас посеред села 
озеро було – Чисте Гало. Так село і називалось.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Не можна було на болоті, а на пєску мож-
на, только шо усадьба буде погана. Єслі на пєску, ро-
дить не буде. На болоті нєльзя. На смєтнику – дурниє 
люді, коториє на смєтнику строять. Там був мусор і 
буде мусор. Вибір місця для криниці. У дворє копать 
надо. Сковороду ложать. Утром устанєш, сковорода 
споднізу мокра. Значить, там можна копать. Дє хвощ 
лєсовий росте.

БОРОДЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Луб’янка
З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 

записано 1994 р. у с. Луб’янка  
Бородянського р-ну Київської обл. 

 від Суздаль Ганни Михайлівни, 1923 р. н.,  
переселенки із с. Нова Красниця колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с.  Нова  Красниця, мешканців якого переселе-
но після аварії на ЧАЕС]. Село Нова Красниця мало 
160 дворів. В основному, всі сіяли льон, жито, садили 
картоплю. Урожаї були високими до [19]60-х  років, 
до повальної меліоріції. Як висушили болота, врожаї 
різко знизились, але хліба свого вистачало. Оскільки 
красничани сіяли багато льону, місцеве ткацтво було 
досить розвиненим. Ткали «постелки, радна, настіль-
ніки з кітєцамі, утірачи». Ткали не тільки для себе, а й 
на продаж і на замовлення у сусідні села.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ У  селі був 
паровий млин, парня була у Денисовичах і в Товсто-
му Лісі [сусідніх селах колишнього Чорнобильсько-
го р-ну].

З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 
записано 1994 р. у с. Луб’янка  

Бородянського р-ну Київської обл.  
від Журавльова Анатолія Нифонтовича, 

1922 р. н., переселенця із с. Замошня колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Інформація про с. Замошня, мешканців яко-
го переселено після аварії на ЧАЕС]. Замошшя і Глин-
ка належали до Корогодської сільської ради. В обох се-
лах робили добрі вози для себе і на продаж. Анатолій 
Ніфонтович має Біблію, якій більше трьохсот років 
(передавалась у спадок). Батько мав тринадцять деся-
тин землі і давав усьому добрий лад. У колективізацію 
все забрали, а хто не хотів віддавати, того – зсилали. 
Весняна повінь щовесни топила село на днів десять. 
Люди з худобою і птицею в цей час жили на горбах 
неподалік, де не топило, і готували їсти на великі гур-
ти (чоловік на 15–20). Жили між собою дружно, а від 
інших – замкнуто. Топоніми. [Про назву села]. Коро-
годський поміщик їхав по лісу, полюючи, і натрапив 
на 2–3 халупи, зведені старовірами, що забились у цю 
місцевість, втікаючи від переслідувань послідовни-
ків Патріарха Никона. Пан не зайняв їх, а дав угіддя 
і дозволив вільно жити. З одного боку їхніх поселень 
текла річка, з другого були болота, де ріс густий, висо-
кий мох. Так і почали люди звати поселення за мохом 
Замошшям, яке проіснувало більше трьохсот років.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Монастир. Село мало 
давню старообрядчеську дерев’яну церкву і мурований 
жіночий монастир на 50 місць. Чоловічий монастир для 
старообрядців (на 50 місць) був у Бичках [село Іванків-
ського р-ну]. Церкви і монастирі були спалені 1937 року, 
під час же [Другої світової] війни село не горіло.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Школа у селі побудова-
на коштом сільської громади за років п’ять до рево-
люції і була спочатку 3-річною, з кінця [19]20-х років 
стала семирічною, а з початку [19]50-х – 8-річною.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ За метрів 
500 від села на річці Уж стояли млин, крупорушка і ва-
люшня для обробки вовни на товсте сукно.

с. Мигалки
З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 

записано 1994 р. у с. Мигалки  
Бородянського р-ну Київської обл.  

від Герасименко Малахи Трохимівни, 1904 р. н.,  
та Семененко Палажки Іванівни, 1917 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. До [Другої світової] війни село було невели-
ке, хати стояли рідко, а до [19]20-х років кругом села 
були непролазні ліси. Густо росли «орішняки», які 
щедро дарували людям волості горіхи, ліщину. Ягід і 
грибів (сушених, квашених, маринованих) вистачало 
до нових. Густо селитись у селі почали після війни. 
Топоніми. Село Мигалки ділилось на кутки  – Сидо-
рівський, Мантивський, Молотковий. Оповіді та ле-
генди. Мама оповідачки розповідала їй про панщину, 
про непосильний труд на пана. У селі панського маєт-
ку не було.

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ Підвалини. Подвалини 
дубові. Стіни. Хату будували з сосни. На хлєв да і 
осику пускали. Де вище вікон, там і хату з осики ро-
били. Осика – дерево, може, і погане, але воно сильно 
крепкеє. Тільки шоб вода не попала. Як воно засохне, 
да воно буде стоять хто його знає скільки. Система 
опалення. Хати були з дерев’яними коминами у сті-
ні, що затикались «заткалом». Інтер’єр. У сінях були 
стебки, де тримали соління, гарбузи, калачики, карто-
плю (ту, що їсти), насінньову – закопували у ями. Кри-
ниця. Криниці були «у зруб» із журавлем.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. Колись казали люди стариє: там, де 
маєш будувати хату, треба закопать сковороду. То як 
ту сковороду закопав, так та сковорода є. А як місце 
погане, за одні сутки ту сковороду возьме іржа. От 
так ми і будувалися. На цвинтарі не можна було бу-
дувати і там, де смєтник, тоже не можна було. Люди 
вибирали придатне місце. Закладини. Де покуть 
була, продовбали по тей подвалині дирочку кру-
гленьку. Це, кажуть, – розжиток. Кладуть туди гро-
ші. Колись не за нашої пам’яті, клали золотиє. А тоді, 
як розбирають, то кажуть: «Побачимо, чи в цій хаті 
золоті гроші, чи нє». Таке бувало, коториє дужчень-
кі були: «О, ось і п’ятьорка золотая!». Як закладали, 
бризкали святою водичкою. Збирають тих майстрів, 
їхніх жонок, несуть горелку, закуску «на закладини». 
Робить стола, сідали всі на тому, як подвалини по-
клали. Зведення даху. Як [хату] накриють, тоді вєл-
цем одмечали. Дерево і всякі квєтки – все на свєтє. 
Де покуть, там зверху вєлце. Стояло, поки не обсипа-
лось. Обсипалось, і саме обпало, бо хто туди полєзе 
доставать. Народні уявлення. То це як строїцця хата, 
ше хазяїн не ввійшов в хату, а  вже впорадив він її, 
двері поробив, позамикав, каже, в тий хаті светиться. 
Як подийде до хати, немає, никого немає, ничого не-
має. Це, кажуть, домовик жде хазяїна. Бували всякіє 
домовики. Люди, як мались перебирацця, заносили 
чорну курицю, як хороший домовик, то ту курицю 
накривали под кошель, і  та куриця... Приходив ха-
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зяїн рано, куриця аж блищить. Наче вон так гарно 
єє причесав. А як шось на теє, то на тій куриці пєр’є 
позадирате. Буває, гляди, кень стоїть у хлєвє, і поза-
плєтане. Це любить коня. Буде їх пара коней: того, шо 
не любить, буде худий і такий, наче змучений, а цей, 
шо любить, буде блищать. Вибір місця для криниці. 
Накривали землю мискою, під миску клали вовну. 
Вранці дивились, як вовна була волога  – близько 
вода, як ні – далі шукали.

с. Нове Залісся
З польових щоденників З. Гудченко, К. Ковтун  
та Л. Орел, записано 1994 р. у c. Нове Залісся  

Бородянського р-ну Київської обл.  
від Ковтуна Василя Ілліча, 1911 р. н.,  
переселенця із с. Залісся колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЖИТЛО Стіни. [Інформація про практики будівництва 
у с. Залісся, мешканців якого переселено після аварії на 
ЧАЕС]. Батьківська хата – з сосни, брусована, у вугли, 
на штандарах, на помості, бо батько був сплавщиком 
лісу. Стеля. Стеля була утеплена сіном, зерном. Дах. 
Дах вкрито соломою «під щітку», що придавлювалася 
зверху дерев’яними «козликами». Система опалення. 
Піч зроблена з саморобної глиняної цегли. Оповідач 
пам’ятає ще курні хати, що топились по-чорному. Пла-
нування. Зсередині побілена хата була на дві кімнати. 
Сіни і хлів робились «у закидку», стебка була у сінях.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуні – з де-
рева і з лози, з двома засторонками і током посеред-
ині. Городину тримали у ямах, обшитих деревом.

З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 
записано 1994 р. у с. Нове Залісся  

Бородянського р-ну Київської обл.  
від Ковчана Василя Ілліча, 1911 р. н.,  

Рудченко Лукери Мартинівни, 1909 р. н.,  
та Гаращенко Євдокії Наумівни, 1908 р. н.,  

переселенців із с. Залісся колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с. Залісся, мешканців якого переселено після ава-
рії на ЧАЕС]. У Заліссі було 18 тис.  га пахотної зем-
лі, бо до цього села прилягали землями ще шість сіл: 
Іванівка, Ямпіль, Черевач, Запілля, Новосілки, Рудня-
Вересня. Земля була легка, піщана, урожаї були добрі. 
Тепер у Куповатому продовжують всю землю обро-
бляти, сіють злакові, вирощують городні культури на 
полях і в теплицях, тримають чотири корівники, сви-
ноферму. Це дослідницький центр, що обслуговуєть-
ся, в основному, місцевим населенням. З села мало хто 
виїхав. Живуть ще в Опачичах, Іллінцях. Не виселяли: 
Губин, Дитятки, Горностайпіль, Страхолісся, Медвин. 
Ці села відійшли до Іванківського району. В Опачичах 
є велика пилорама, де розробляють місцевий ліс. Опо-
відач часто вживає вислів: «У нас там на Полєщині». 
Чорнобилян жителі навколишніх сіл звали «сучкара-
ми», заліщан  – «цибульниками» тому, що у заліщан 
росла така добра цибуля, як ніде. У Чоробилі на базарі 
з цибулею стояли тільки люди із Залісся. В селі були 
бондарі. Робили бочки, цебри, діжі, ночви, лодки з 

верби, ступи дубові (випалювали жаром). З липи ро-
били ковші, ложки, веретена. Топоніми. Залісся поді-
лялось на 5 кутків: Хутор, Вігон, Пєсковка (тут жили 
самі співуни), Люти, Млини.

ЖИТЛО Підвалини. Для хати вибирали сухе місце, щоб 
там не було ями, дерево не росло. Підвалини ставлять 
дубові. На закладини закладають гроші на тому кут-
ку, де образи. Стіни. Далі стіни ставлять з хвойного 
дерева. Можна з осики, вище вікон, щоб не замокало. 
Ольху теж можна, але її треба мочити 2 роки, щоб не 
рвало.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Село мало 
п’ять вітряків, три – шатрові, два – стовпові (кілька 
було в роботі і після війни), водяного млина (мололи 
в ньому ще й після революції). Сплавляння лісу до 
війни було досить поширеним. Багато хто із Залісся, 
і з навколишніх сіл займались цим. Ліс сплавляли по 
річці Уж, далі – по Прип’яті, а там – більшими вода-
ми, куди треба. Зв’язували ліс у плоти не менше, як по 
шість колод. Керувало плотом два чоловіки – ззаду і 
спереду. У Чорнобилі до колективізації був цегляний 
завод, велика пилорама, млин, де була крупорушка з 
паровою машиною, окремі приміщення для валяння 
товстого сукна та виробництва олії. Тримав млина ні-
мець, а брав в аренду єврей.

З польового щоденника Л. Орел,  
записано 17 жовтня 1994 р.  

у с. Нове Залісся Бородянського р-ну Київської обл.  
від Дудука Івана Федоровича, 1918 р. н.,  

та Дудук Ганни Олександрівни, 1921 р. н.,  
переселенців із с. Новосілки колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.
ЖИТЛО Стіни. [Інформація про практики будівництва 

у с. Новосілки, мешканців якого переселено після ава-
рії на ЧАЕС]. Оповідач був на всі руки майстер – бон-
дар, столяр, стельмах, пічник. Хати будували з сосни, 
ольхи, дуба, осики. Осику брали більше на [примі-
щенння для] скотини.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У церкву раніше ходили 
в Черевач [село колишнього Чорнобильського р-ну]. 
Там храм був на Пречисту 21 вересня. В 1930-х роках 
розібрали її. З тих пір ходили до Чорнобиля.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. Домовик живе в кожній хаті. Як хороший, 
любить, то коням гриви позаплітає, порозчісує, як не 
любить, то запатлає, замаже, постіль порозкидає, две-
рі одкриє, шкоду таку робить. На Юрія відьми ходять 
на жито, збирають росу і ходять по хлівах. Від відьом 
на Івана Купала вішали коси на воротах, щоб відьма 
обрізалась.

с. Новий Корогод
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р.  
у с. Новий Корогод Бородянського р-ну Київської обл.  

від Мисляк Галини Тихонівни, 1924 р. н.,  
та Семененко Марії Макарівни, 1923 р. н.,  

переселенок із с. Іллінці колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Інформація про с. Іллінці, мешканців якого 
переселено після аварії на ЧАЕС]. Село належало па-
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нам Воскобою і Цвілому. Було багато лугу, лісу. Рос-
ло багато калини; сіяли жито, льон, садили картоплю. 
Поблизу села дві річки – Ілля і Уж, у яких ловили рибу 
кошами («шилягами»), сітками, комлями, дергами 
(рідке полотно з палицями). Ловилися в’юни, карасі 
та інша риба.

ЖИТЛО Планування. У  сінях була відгороджена стебка; 
з одного боку сіней – «хата», а з другого – комора. Сті-
ни. Стіни – в зруб у чистий угол і в угли з кругляка, а у 
нас – у варцаби. Будували з сосни, осики – як засохне, 
дуже крепке дерево. Дах. Крили хати соломою, багат-
ші – залізом. Старіші хати були криті дранкою. Система 
опалення. Хати були довго напівкурні (дим виводився у 
сіни через каглу). Інтер’єр. Всередині хата білилася, до-
ловка змазувалася глиною. Освітлення в хаті – комин з 
залізкою. Жінки та дівки майже у кожній хаті ткали по-
лотно, постілки, білі редна. Постілки вішали на жердках, 
редна зшивали удвоє, клали на піл поверх сіна; стіл за-
стеляли настольником.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. На садибі сто-
яли, крім хати, хліви і клуні (за 100–200 м від двору). 
У хлівах відгороджували кошари для овець, саж для 
свиней. Клуні були рублені; усередині стояли стовпи, 
на них спирався «трям» (сволок), який підтримував 
дах, критий соломою. Огорожа. Садиби були огоро-
джені плотами, плетеними і дерев’яними, а  у бідних 
бували й неогороджені. Криниця. Воду брали із дже-
рел та колодязів з «журавлями».

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. В  Іллінцях була гарна 
дерев’яна церква з трьома верхами і дзвіниця, яку пе-
ред війною розібрали.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р. 
у с. Новий Корогод Бородянського р-ну Київської обл. 

 від Телюка Михайла Остаповича, 1907 р. н.,  
переселенця із с. Корогод колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с.  Корогод, мешканців якого пере-
селено після аварії на ЧАЕС]. Урочища: Ручей, Лиса 
гора. Дороги: Погольська, Жидовська, Хвощовська, 
Царенкова. Лісництво: Страта. Сінокоси: У  Крузі, 
Йванков Луг, Тутльов, Сліпого Уход, Катанова Града. 
Ліси: Чорний ліс, Де граб, Дуб. Громадські будівлі. 
Школа була у поповому домі – дерев’яна, з ґанком, ві-
кна великі, дах під залізом.

ЖИТЛО Планування. «Як стали сортовать людей і землю 
розбивали на клітки, я попав у дев’яту клітку: в кліт-
ці – 10–12 сімей, по 2–3 га наділу кожній сім’ї». В рево-
люцію, у кого були сили, могли будуватися. Батькова 
хата мала 4 кімнати. Стара дядькова хата мала 1 кімна-
ту з одним поздовжнім трямом і кількома поперечни-
ми трямками, сіни, стьобку в сінях. Дах. Була накрита 
«шельовкою» (дошками). Інтер’єр. В хаті були широкі 
лави, троє вікон. Михайло Остапович знає, що бодні, 
замість скрині, давали дівці, як ішла заміж.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуня (старі-
ша назва – «гумно») була на відстані від хати. У дворі 
стояли хліви. Під час пожежі в селі (до 1907 р.) згорі-
ла дерев’яна під соломою клуня і хліви. Після пожежі 
господарські будівлі зробили з лози. Погріб у селі ро-

били таким чином: «оплів лозою і обмастив глиною». 
Робили і окремі споруди, які називали теж погріб. 
Ями не робили.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
У селі був млин панський паровий. Були 3 вітряки на 
[кутку] Малому Корогоді, один  – високий («зробив 
кузнец»), 8-гранний, пірамідальний, обшальований, 
на 4–6  крил, «крутилася тільки голова. А  у [кутку] 
Великому Корогоді були невеликі рублені старовинні 
вітряки на високому підмур’ї, поверталися за вітром 
повністю хвостом (жердкою), криті шельовкою або 
гонтом». 4-схилий дах будівлі звався «з налобником», 
а 2-схилий – «з фіціятом». Олійниця. Олійниць було 
багато: ґвинтові і клинцьові. Олію робили більше з 
льону, менше  – з  конопель. Ґвинтова олійниця діяла 
так: «У  ступі товкли підсмажене зерно. У  формочку 
насипали з суконкою. Заставляли колодкою з круглим 
видовбуванням і дірочками під низом. Під колодку 
підставляли посуд. Давили гвинтом». Клинцьові олій-
ниці: «два стовби і довга крепка паленячка». У трьох 
хазяїв були топчани з конем. Один ручний  – льон 
тьопав. Просо, гречку драли.

ПАНСЬКА САДИБА На кінці села – панський сад, млин, 
постройки. Дом поміщицький був одноповерховий, 
в угли, на 4–6 кімнат. А новий будинок, де жив управ-
ляющий, теж дерев’яний – на 5–6 кімнат. Була здорова 
конюшня (коні і молотилки стояли там) і 2 обори – для 
корів і волів на откорм; винокурний завод (брагою 
кормили худобу). Усі будівлі дерев’яні, криті гонтою, 
а 2 конюшні – бляхою. Велика комора на штандарах, 
з мостами, крита соломою. А у людей майже не було 
комор.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р.  
у с. Новий Корогод Бородянського р-ну Київської обл.  

від Власенко Марії Олексіївни, 1930 р. н.,  
переселенки із с. Корогод колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЖИТЛО Стіни. [Інформація про практики будівництва 
у с. Корогод, мешканців якого переселено після аварії 
на ЧАЕС]. Хата була «у чистий вугол», на штандарах, 
всередині обмазана й побілена, а ззовні – чиста. Дах. 
Дах  – двосхилий, під соломою, з  офіціятом. Плану-
вання. Одна велика кімната, комора, сіни з стебкою. 
В кімнаті – 4 вікна.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хата стояла лобом до 
вулиці. Між хатою і вулицею був городчик. Господар-
ські будівлі. Ще був хлів і клуня (гумно). Далі від хати 
клуня була, на 4 сохи з засторонками, на сохи вклада-
лися балки. Стіни – дубові «в шули». Хлів – на 3 при-
міщення. І хлів, і клуня були під соломою. У клуні була 
яма на картоплю. А  буряки і моркву закопували на 
зиму в копець – ямку, накриту соломою, землею і «на-
возом». Огорожа. Батьківський двір був огороджений 
лозою, а трохи – банкан (жердки). Криниця. Колодязь 
був на вулиці.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Коли розбирали стару хату, то «на подвалинах лежали 
гроші бумажні». Входини. В нову хату заносять спо-
чатку образ. Вибір місця для криниці. Місце для коло-
дязя визначали так: «переворочали макотрика. Як є в 
цьому місці вода, то на макотрику з’явиться роса».
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З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1994 р. у с. Новий Корогод  

Бородянського р-ну Київської обл.  
від Пастушенко Ольги Григорівни, 1902 р. н., 

переселенки із с. Корогод колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Інформація про с.  Корогод, мешканців 
якого переселено після аварії на ЧАЕС]. Там, де нині 
Корогод, спочатку було болото, потім з обох боків 
його виникли наділи – 8 наділів (Малий Корогод) і 
15 наділів (Великий Корогод). Село належало свого 
часу до Радомишльського повіту, а  волость була в 
Шепеличах. У селі жив пан, його луг займав простір 
між Корогодами, де колись було болото. У пана була 
винокурня. У Радомишль возили горілку. У Товстий 
ліс за 20 км їздили за лісом, бо ліс у Великих Коро-
годах був панський. На покосах ночували в куренях. 
Випалювали «вуголь». Дьоготь гнали. «Жонки» жито 
жали. Топоніми. Лісок пан продав, він мав назву 
Купча, луг – До Вуші, покоси – Гусов.

ЖИТЛО Планування. В  хаті було 2  кімнати, сіни з 
«стьобкою». Пізніше, перед революцією, батько ку-
пив у єврея будинок на 6  кімнат. Підвалини. Дубо-
ві підвалини. Призьба. Навколо хати була присьба. 
Стіни. Хата була найкраща з осики («осинове дерево 
найкріпше»). Стіни з брусів, обтесаних і складених 
«в  угли». Глиною замазували тільки шпари. Вінця 
мохом прокладають. Стеля. Наверх кладуть по-
здовжній трям, поперек  – трямки. На стелю стели-
ли куля, а  зверху  – пісок чи глиняна обмазка. Дах. 
Крокви ставили «на дві хвої», «буровали» (крутили) 
дірки і тиблями з’єднували. Крили соломою, очере-
том, гонтою. Інтер’єр. З  одного боку хати (чола)  – 
4  вікна, з  другого (причілка)  – 1  вікно. Стіни мали 
назви: лобова, глуха, сінешна. В  хаті був самовар, 
портрети царів, навішано багато ікон. Спали на полу 
(«пул»). Широкі лави з дощок стояли на колодках. 
На «божничку» стояли ікони – «окони» (біля 10). Їх 
прикрашали тканими рушниками. Свячену воду ві-
шали за іконами. Піл застеляли соломою, дерюгою. 
Над полом висіла жердка. На трям підвішували ко-
лиску, зроблену з «палок». Коло порога  – полиці, 
куди ставили тарілки, миски. Для води викорис-
товували глек, а  в Чорнобилі  – тикву. Перед піччю 
був коминок для освітлення або серед хати залізо, 
зверху мішок, палилась «лучина смолна». Система 
опалення. Піч робили з глини з комином. Будували 
хати напівкурні, коли дим виходив у сіни через дірку, 
і  сажа висіла на горищі: «Були хати курниї, а  люди  
дурниї».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. На батьків-
ськім дворі стояли хліви, клуня, комора проти хати. 
Огорожа. Огорожа – «банканом» (з жердок).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. На місце, де будували хату, клали сково-
роду: як є роса, то це тепле місце, можна будувать. 
Закладини. Як починали ставить хату, запрошували 
батюшку (і  коли закінчували, батюшка освячував). 
Кладуть штандари, підвалини. На покуті в підвали-
нах дірочку продовбують, в неї кладуть свячену сіль, 
проскурку чи хліб, срібні гроші. 

Записала Л. Орел 17 жовтня 1994 р.  
у с. Новий Корогод Бородянського р-ну Київської обл.  

від Пастушенко Ольги Григорівни, 1902 р. н., 
переселенки із с. Корогод колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Інформація про с. Корогод, мешканців яко-
го переселено після аварії на ЧАЕС]. Помєщик як 
жив, де хороша земля, то панське, де погана – то лю-
дям земля. Потом як революція [1917 р.] вийшла, мені 
п’ятнадцатий год був. Таке робилось! Царя скинули. 
Колись стариє розказувалі, крали люди. Заслали чо-
ловєка в Сибір. Вон там живе. Жонка та дома. А по-
том... Колись забивали в колодки... на руки і на ноги, 
да нехай іде отако. І  в Сибір. Зослали і другого туди 
чоловєка. А колись людоєди ходили. Такий чоловєк, як 
ви, як я, дак боялися. І тепер є такиє. Він каже: «А ви 
вже давно тут?». А  вон каже: «Скоро год». Вже вони 
вдвох начали добивать. Пиляли осину об осину, огонь 
добивали. Розжелись. Як же назвать, де ми живом? Раз 
«Скоро год», нехай буде Корогод. Оце дє ми живом, 
так ще при менє лоза росла там. Саме болото було там. 
Тайга. Присилали сюда, за правду, чи нє. Тепер кажуть 
«гектари», а  колись  – «десятина». Десятина трошки 
больша була. Восєм надєлов було. А Великий Корогод 
став розмножуваць це, було петнадцать надєлов, де-
сятин же. І з цих пор розрослось два Корогода. [Між 
Великим та Малим Корогодами] жив помєщик. Батько 
мой був грабар, єздив далеко. Чорнобиль – було мєс-
течко. А потом назвався город. Ми були Шатирської 
волості. [До якої повіту належали?] Радомишельсько-
го. Топоніми. В Корогоді, між Корогодами болото було. 
Яке там сєно хароше росло. Панський покос. Крали в 
пана траву. Батько мой каже: «Прийде ще, моя дочко, 
таке, шо цю землю роздєлять по кусочкам, оддадуть 
людям». У пана знаєте, які були конюшні, воли! Водку 
женуть, брага. На бразі воли стояли – здавали на м’ясо, 
а пану гроші йшли. Тут водку гнали, а возили в бочон-
ках в Радомишль. В Радомишлі був завод, шо одганяли 
спирт. На нашом селі – Панський ліс, не казьонний. Ко-
лись у пана тут лєсу столько! Ми єздили по дрова. Вже 
й я з батьком єздила. Аж у Трибушин – 20 км, 25 кіло-
метров. Це в Жовтий лєс 20 км. Рано встайом, пєвень 
крикне, запрягаєм коні і єдем туда, купляєм. Березовиє 
дрова дорожчиє, ольховиє – дешевшиє. [Як їх міряли?] 
Прамо накладаєм на воз, приходить, хто продає, руб 
двадцать копійок за воз чи менше. Везуть додому. [Луг 
якось називався?] Луг називався – До Вугні. Та Вугна 
впадає в Дніпро. Як я вже пошла замуж, да жила з чо-
ловєком, да було в городі пошти п’ять соток клубніки. 
Як приєдуть, Кам’яна гора називалась, там така гора 
сильно висока і лєс. Мало було лєса. Каменещина на-
зивалась. Там було трошки лєсу. Там була криница, 
називалась Довга. А потом, як садили лєс, то тепер на 
Каменещині, дак як пойди, до гриби, бєлиє гриби... 
[Які ще поля були в Корогоді?] Дике поле, Широкіє, 
Домашніє. [Ліси – Бондаровщина, Круг (ягідне місце). 
Сінокоси  – далеко були  – Метрвиця (7  км), Остров 
(12 км), Далеке (25 км) за Прип’яттю, Старухою. Пасо-
вища – Пасли по болотах і на Дуброві. Поля – Глинище. 
Прізвища найстаріші – Конопацькі, Саханда, Рудавки, 
Лихарі, Рудники, найбільше  – Отрошко, Музичен-
ки. Прізвиська – Чубарі, Галюшки, Романи, Коробки, 
Борщі, Ямполки, Гарвати, Балаки, Соми (так називали 
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Отрошків, бо були здорові і заросші), Деребери. Май-
стром на весь район був Потапенко Михаль. Він був в 
полоні в Німеччині, там навчився. Він робив дерев’яні 
моделі в Чорнобилі, а в «лютєйной» виливали деталі. 
Робив хати, собі вітряк зробив. Олійниця була одна 
на все село. Найстаріша хата в селі Потелющина – вже 
впала. Ще стоїть Зінькова].

ЖИТЛО Планування. А у нас у батька хата на двє ком-
нати була. [Були сіни?] Сєнци. З дверей, як виходиш, 
тепер кажуть веранда, а колись – сєнци. А комора, як із 
хати виходиш, зразу сюди комора, а впоперек двері – на 
вулицю виходить. З хати прямо в комору йде. І стьоп-
ка так же само у сєнцах. Підвалини. [Підвалини були?] 
Дубовиє. Призьба. [Призьба була?] Призьбу закидали 
деревом. Підхаттє соломою закидали. Стіни. В  нас 
була хата за всєх краща. В батька в мого. Пахарі вдома 
пахали хлєб, а в дєда було надєл поля, десять десятин. 
Батько мой в грабарки єздив. Приєжжає подрадчик. 
Тепер сиплють екскаваторами. А то – коньми. На де-
сять коней возьме в подрадника грошей. А  ще своїх 
п’ять купить та єде вже в грабарки. В дєда мого було 
шесть синов, і в батька мого було шесть синов. Не було 
на чом жить. Жили ми добре. Хата була красіва, з дере-
ва, з хвої, не з хвої, з осини. Осина лучча. Осинове де-
рево крепчейше, воно стоїть сто лєт. А в кого осинова 
хата, то і тепер ще крепка. Обтєсуют, з чотирьох боков 
[осину], з брусків. [Хату будували або «сторчову», або 
на зруб. «Сторчова»: ставились на пудвалини верти-
кальні смолові ошули. Між ошулами – стінка – прого-
ни. На зруб: в «чистий угол» і «простий угол». Стеля. 
[Зверху клали балки для стелі?]. Кладуть такого здо-
рового трама вздовж. А потом вже на цю і на ту сто-
рону – трамки. [Стеля у старій хаті у вас була настлана 
з дощок?] З дощок. [Називали «горище»?] Гора. [Щоб 
тепліше було, чим утеплювали?] Стелять солому куля, 
потом песок, землю присипають. А коли вже я строї-
ла, то ми песку не возили, а глиною змазували товсто. 
Яку й пашню можна сушить. Дах. [На балки ставлять 
крокви, зверху нашивають лати (під солому і шифер) 
або палубку (під бляху)]. Двє такиє вирублюють хвої – 
називались «крокви». А тоді вже майстри потешуть... 
Тут отак їх ізщеплюють і встановлюють. А  колись 
гвоздя не було, то крутили, буровали дирки, клали двє 
такіє, колки забивали, да чепляли. А  коли вже стали 
гвозді, то вже прибивали крокви. А тоді тонкиє лати. 
[Чим лати прикріплялись?] Гвоздями. А  колись я не 
знаю. Як соломою крили, так дубцами. [Крили ще чим, 
крім соломи і очерету?] Колись, хто був багатий, так 
купляли бляху. Гонтою крили. Купляли і привозили. 
Потому шо там прорезували дирочки, щоб заходило... 
[Хата була у Вас на чотири скили?] Да. Хто крив очере-
том, а хто крив шальовкою, резали хвої колись вручну. 
Система опалення. [З чого колись піч робили?] З гли-
ни робили цеглу. Колись ще розказували, не робили 
цегли. Месили глину, такиє кочали тиє... А поставили, 
на вози кольоса були, ободдє, ставили такіє оббоддя, 
туди тоненькиє такіє дощечки, на тиє дошки прямо 
глину. З глини печ – то вєчна вже. Роблять печ. А по-
том уже роблять такого комина, прорезують там дирку 
і того комина виводять. [Ви не бачили такої хати, щоб 
дим виходив у сіни через дірку?] Бачила. Була в Яру-
шок колись. А хто вже мав, так трубу на кришу. Тру-
ба цементова. Були хати курниє, а  люди дурниє. [Ви 
хати курної не бачили?] Нє, не бачили. Інтер’єр. [Чим 

світили?] Колись був гас. Лампами светили. А потом, 
як революція стала, мені вже було 14–15 год, дак уже 
не було газу, нишо, серед хати прорубають дирку, да 
мешки тчуть, рядовину, це обруча загнуть... Да ота-
ко висить серед хати, а тут такиє залєза почепляниє, 
да лучину кладуть. Мешок називався вон. Як ходили 
вже в лєс, лучину рубали, що смолна. Хто сидить з 
гребенем, пряде вже, це вже подкладає лучинку, свє-
тить. [По скільки вікон було, по скільки шибочок вікна 
були?] У нашой хаті було п’ять окон. Чотири – так і двє 
в «лоб» називалось. А в кого – три окнє, як мала хата. 
[Скільки шибок було у вікнах?] Хто як. Чотири. А то 
двє, і одна впоперех. [Віконниць не було?] Були. [Все-
редині хати білили?] Білили. Була сама краща хата. Не 
щокотурили, а только шпари. Мох замазували глиною, 
а потом білили. А знадвору – нє. [На що клали дошки 
для полу?] На полєна клали. Дошки прибивали. Нази-
вався пол. Лави були з дерева, дощок. Колись був такий 
лєс – отака лава широка була. А вже як ізов’йове той 
лєс, так уже з двох дощок. Робили лави культурниє – 
колодку закопуют. В кутку одному і другому тиє лави. 
Стол [був]. [Скільки у Вас було образів у хаті?] Може, 
штук десять. А окони не так стояли, а [були поміщені 
на] таку божницю. Була стена – окони... Оця стена – 
окони. Боги, будем казат. А це вже царі. Тих як [батько] 
накупляв патретов царов тих... Миколка цар цей, шо 
уже я знаю, син його уже Алєксєй... Так уся стена. [Як 
ця стіна називається?] Лобова, а ця, де окна, а нияк не 
зветься. А то – глуха стена. А то вже сєнци. [Покійник 
лежить коло якої стіни?] Покойнік – у лобовій, до по-
куті головою. На божничку стояли ікони. [Чим при-
бирали їх?] Заполоч колись була чорна і красна. Такіє 
рушники длінниє. Одного накриют, а  другого  – пуд 
те, пуд окони. [Як ще ікони прибирали, крім рушни-
ків?] А  нияк. [Квіток не клали?] Це в нас на Тройцу. 
Лампадки купляли такіє, оливку наливали туди. Це 
вже навпроти недєли чи якийсь праздник. [Де свячену 
воду ставили?] За оконами вєшалі пляшки. В мене на 
столє стоїть. [Чим піл застеляли?] Радна булі. Радном. 
[Давно подушки з пір’я робили?] Колись, як іде молода 
замуж, дак робили таку длінну подушку із пер’я моло-
дому. Із пер’я. [Перина?] Перина – то вдеват тепер. Із 
сукна тчут, да привалювали. Да вже шили, як оце те-
пер одеяла, только шо семейне. В кого багато детей, усі 
впокот, пол такий... [Над полом вішали одяг?] Жердка 
називалась. Только одна, де глуха стена. [Колиска де ві-
шалася?] Посеред хати, у  трамок. [З  чого її робили?] 
З палок, із таких-о. Мешка натягує, а потом веровоч-
ки. [Де ще рушники в хаті були?] По стенах. [На кілоч-
ки вішали?] Я знаю тиє, шо втираються – утирач. [Де 
вода стояла?] В цебері в кутку, на ослоні. [Коло порога 
були полички, мисник?] Полиця називалась. Штира у 
кузні зробили, надевают полицю. [Над дверима теж 
була поличка?] Над дверима нічого не було. [Скільки 
було поличок?] Як у кого яка хата. [Що на поличках 
ставили?] Тарелки, стакани, миски ставили. Куповані 
тарелки. [Де посуд купували глиняний?] В  нас було, 
двадцать кілометров, Луб’янка називалася. Робили 
горшки, випалювали, возили. [За що їх купували?] За 
жито. [Які горшки були?] Горшок і всьо. Хто – так до-
рожчиє, поливаниє. Горщики, макотри. [З ручкою по-
суд, яким воду носили, як називався?] Глек. [Дитячий 
посуд був?] Маленькі горщики – варили манну кашу. 
[У  що свічку ставили?] В  стакан. Хто заможніє жив, 
пойде в кузню, зробить вилочки такіє... [Що було зі 
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скла в хаті?] Колись у нас була посуда. Батько грабар 
був. У нас були чарки на таком, висока, а мало влєзе 
туди гарелки. [Не бачили хат з мальваними стінами?] 
Мальовали у нас сажою квєтки по стенах. [Ззовні коло 
вікон не розмальовували?] Нє. [З паперу нічого не ви-
різали?] Нє.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Не було 
стьобок окремо на подвір’ї?] Редко в кого. Це хто за-
можний був. Хлеви харошиє були. В  батька шестеро 
коней було. Целу зіму закуплюємо дрова, возить. Го-
рує бєдний, возить в Чорнобиль жидам дрова... [Де у 
вас молотили, у клуні?] У клуні. [Повітка – була така 
будівля?] Такого не знаю... Повєть – туди клали дро-
ва... [Хліви, повіть і клуня були дерев’яні?] Дерев’яні. 
[В  клуні посередині сохи були?] Вже, як я знаю, сох 
не ставили. Только у Верковича Івана дєда його клуня 
була, стояло двє сохи, лежало тако полєно. А на те по-
лєно крутили дирки, да колки чепляли. І так же при-
бивали лати. Дубцами прикручували. [Клуня і хліви 
так само крилися соломою, як і хата?] Да. Огорожа. 
[Яка огорожа була?] Горожа... У нас колись так хватало 
лєсу, так прамо такиє розрезаниє [деревини в огоро-
жі]. Отакий завтовшки – називались «баканок». А по-
том уже штахетами [городили]. Отакиє палки. А іще 
хто тоненькиє такиє три [прибивав] В нас багато було 
в Замошші, шо отак навхрест.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [В  селі магазина не було?] Це 
називалось «Центроспирт», не магазин в селє. Лавка – 
Борух [власник] був, а потом уже в Левона в хатє [лав-
ка була]. Обикновенна хата.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ А  наші по-
коси були за реку, туди, в  Гусов. Їм землю дали тут, 
у нас, а нам дали покоси. Поєдем у Гусов, казали. На 
Петра собираютце всє, всей Корогод, запрегают коні і 
єдут на луг на целий тиждень. Скосять тей покос, нару-
бають колков кругом стогів, пообгороджують, худоба 
ж ходить там. Люди живуть. [Ночували де?] Зроблять 
куреня такого, нарубають хмизу. Сіно косили такими 
косами, зв’язували до палки, вирєжуть із лози.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як місце для хати вибирали?] Клали 
сковороду. В дєда мого було шесть синов, дак уже на 
тому надєлі кладуть сковороду, переворочают на ноч. 
Як єсть роса, дак на теплом місці. Закладини. [Під під-
валини клали щось?] Чому не клали? І тепер кладуть. 
Проскурку клали. Закопують штандари, кладуть пуд-
валину, в пудвалині [на місці покуті] продовбують до-
лотом, туда кладуть посвящену соль, проскурки, срєб-
ниє гроші клали. [По кутках свяченою водою бризка-
ють. Людям, що будують, дарували хліб і хустки. Це 
називалось закладини]. Привозять батюшка на те мєс-
це, і батюшко одправить. Зведення даху. П’ють в кін-
ці могорич, прибивають хреста до крокви. Входини. 
[Нову хату святили перш, ніж перейти до неї?] При-
возять батюшка. Батюшко в хаті прокручує тут дирку, 
не знаю, шо вон кладе, смірну да ладан і там наохрест. 
І  одправляє батюшко. Одправить службу, посвятить 
хату водичкою, і можна жить. Календарна та родин-
на обрядовість. [Священник на якесь свято хрестик 
малював у хаті?] Це только в п’ятницю, як Христа бра-
ли на муку, як ідем з церкви, хочем, щоб свєчечка горе-
ла, дак були лампи такіє, а на лампі стекло. По трампах 
димом робили хрещика і перед окнами. 

З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 
записано 1994 р. у с. Новий Корогод  

Бородянського р-ну Київської обл.  
від Телюк Ольги Йосипівни, 1921 р. н.,  

переселенки із с. Корогод колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с. Корогод, мешканців якого переселено після ава-
рії на ЧАЕС]. Відстань від села Корогод до Прип’яті – 
10–12 км, до Чорнобиля – 15 км, до річки Уж – 7 км, до 
лісу – 3 км. У селі була давня церква на два куполи. Бать-
ки оповідачки жили заможно (батько грабарював), під 
час колективізації були розкуркулені і вислані. Через 
три роки повернулись. Грабарство було поширеним у 
селі. Сіяли, в основному, льон-лущик і льон-довгунець, 
жито, пшеницю, садили картоплю, буряки. У селі був 
невеличкий завод із обробки овочів. Найпоширеніші 
прізвиська села: Гусарі, Гудраки, Міньки, Денисови. То-
поніми. Назви частин лісу: Дуброви, Дуби, Протереб, 
Пеньки, Мінущина. Поля: Гримов, Річов, Домашня, 
Вершкова, Маказинне, Дике Поле.

З польового щоденника Т. Зубрицької, записано 1994 р.  
у с. Новий Корогод Бородянського р-ну Київської обл. 

 від Бойко Параски Павлівни, 1930 р. н.,  
переселенки із с. Корогод колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с.  Корогод, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Церква в селі була дерев’яна. Перед 
війною розібрали. Храм – на Спаса. При німцях церк-
ва була в школі. Потім в церкву ходили в Чорнобиль. 
Була школа на 4  класи. Прізвища в селі: Боярські, 
Бойки, Нижники, Ракоїд, Бушма. Прізвиська – Груша 
(батько оповідачки був сиротою, жив з мачухою. Як 
був маленький, ліг спати під грушею. Мачуха каже: 
«Хочеш, щоб груша впала в рот?». Так він став Гру-
шею), Щербеня (між зубами щербина). Були ще пріз-
виська: Бульбини, Шкура, Льопиха, Кучка, Чавуни, 
Прохорови (колись їх діда звали Прохор), Куцер (ка-
зав, малим ще коли був, на цукерку – куцерка), Кулеця 
(казала так, замість кулешу). Топоніми. Річка Уж – за 
5  км від села. Копанка, криниця  – це озерце. У  селі 
озерце звалось Криниця. На хуторі була копанка. Уро-
чища  – Гримов, Вдомокля, Домашня. Ягідні місця  – 
Круг. Пізніше осушили і сіяли там овес, садили кар-
топлю, буряки. Ліс – Млини. Сінокоси – Луг, Діброва.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Була ви-
нокурня. Робили спирт з картоплі і зерна. Ткали всі. 
Фарбували дубовою корою, ольховими шишками. 
Вітряк був в Малому Корогоді. Платили за помол 
грішми. Млини з тракторним двигуном, потім з елек-
тричним. У діда Киселя була круподьорка. Платили – 
корець круп. Свекор оповідачки, Бойко Кузьма Савич, 
був бондар. Робив бочки для варива (огірків, капусти) 
і для всипища (зерна), діжі, цебри, корита робив дял 
поросят. Помер 1972 року. Свекор сам зробив олійни-
цю, усі носили до нього бити олію. Баба гріла сім’я в 
чавунах у печі, клала на суконну ганчірку, складала 
конвертом – і в дубове коритце. Накривали дубовим 
пресом, забивали клинці, олія бігла знизу. Макуху на-
зад віддавали – поїли телят, коровам січку «обмєшу-
вали». Робив дерев’яні ложки, веретена, хати будував.
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с. Озерщина
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р.  

у с. Озерщина Бородянського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Чернявської Євдокії Степанівни, 1922 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. На цій місцевості колись були ліси, озера, 
болота, а посередині – острівець, на якому і виникло 
село. Під час торфорозробок селяни, знаходили в тор-
фі оленячі роги. Топоніми. Кутки села мали назви: За-
ставці, Дмуховка, Кавказ, Макарівська вулиця. У селі 
була триверха дерев’яна церква і «сторожовка».

ЖИТЛО Хата по вул.  Т.  Шевченка,  76, збудована 
1899  року (напис на сволоці). Старий хазяїн її був 
швець – шив чоботи, а дружина його ткала для людей. 
Їх син Лихітський Микола Карпович перебуває у бу-
динку інвалідів, а хата куплена дачником. Плануван-
ня. Хата трикамерна, за типом «хата + сіни + комора» 
з вигородженою в сінях стебочкою, згодом переробле-
ною на «хатину» (прорубане вікно). З обох торців хати 
пізніше були прибудовані «притули». Призьба. Є за-
лишки присьби навколо «хати». Стіни. Стіни були 
зроблені з пластин. Стіни «хати» в зруб (11 зрубин), 
інших приміщень – «в шули». Зруб – в замок або в чис-
тий вугол. Стеля. Дощана стеля з нащільниками під-
тримується двома перехресними сволоками, нижній 
поздовжній сволок виступає на причілку. Дах. Верхні 
2 вінці зрубу своїми виступами на причілку утворю-
ють звис даху. Крокви врубані в «кругову вязь», тобто 
у платви, з  яких поздовжні лежать в площинах стін, 
а  поперечна на причілку врубана у виступи поздо-
вжніх. Дах – 4-схилий, під соломою. Система опален-
ня. В інтер’єрі – піч з черенем, зверненим до чільної 
сторони хати. Піч велика, з грубкою. Інтер’єр. Долів-
ка скрізь земляна. Вікна в інтер’єрі мають підвіконня, 
що виступають за площину стін. Двері в хату мають 
дерев’яну завертку.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хата стоїть зачілком 
до вулиці на відстані біля 10  метрів від неї. Старші 
сусіди ще пам’ятають, як вздовж вулиці перпендику-
лярно до чола хати стояли хлів і клуня під спільним 
дахом. Позаду хати був сад. Господарські будівлі. Клу-
ня мала наскрізний проїзд, а всередині 2 сохи, на які 
спирались балки. 

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р.  
у с. Озерщина Бородянського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Зарицького Володимира Єфремовича

ЖИТЛО Планування. Хата Зарицького Володимира Єф-
ремовича, 1920-х років, будована Зарицьким Охримом 
Олексійовичем. Хата стоїть причілком до вулиці і до 
півдня, на відстані біля 4 м від вуличної огорожі. Пла-
нувальний тип хати – трикамерний: «хата + сіни + ко-
мора». Зберігаючи загальні і структурні габарити, хата 
зазнала деяких змін. У 1939 році ускладнився план її з 
розрахунку на 2 сім’ї: у сінях прорубали другі зовніш-
ні двері, комору поділили навпіл і зробили відповідно 
двері в кожну комірчину. «Хату» переборками поділи-
ли на 4 кімнати різних розмірів, з 2-ма окремими ви-
ходами в сіни. Хата характеризується значними роз-

мірами і добірною деревиною зрубу, а також цікавими 
трансформаціями планування. Її загальні розміри 
в плані  – 150×631  см. Підвалини. Підвалини будівлі 
спираються на стовпчики (стояни). Призьба. Спо-
чатку була земляна присьба навколо «хати», обмазана 
червоною глиною (не збереглася). Стіни. Хата має ру-
блені стіни, обмазані й побілені зсередини і зовні. Зо-
вні стіни «хати» оббили фанерою і побілили, а комора 
лишилася в чистий зруб. Стеля. Дощану стелю в хаті 
підтримують 2 поперечні сволоки. Дах. Дах – 4-схи-
лий під соломою, з  трикутними продухами нагорі. 
Інтер’єр. В «хаті» і в сінях була глиняна долівка, яка в 
[19]60-х роках замінена на дерев’яну з дощок. Переро-
блені в цей час первісні малі вікна на більші. Вікон 5.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р.  
у с. Озерщина Бородянського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Шпагіна Володимира Георгійовича

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ  ст. Шпагіна 
Володимира Георгійовича. Хата переносилася з най-
ближчих околиць двічі (в 1924 і в 1938 рр.). Це її третє 
місце. Спочатку була збудована на хуторі. Хата стоїть 
зачілком до вулиці, чолом на південний захід, на від-
стані близько 5  м від вуличної огорожі. Первинний 
тип її був «хата + сіни + комора». Загальні габарити 
будівлі збереглися, але між сіньми і коморою була 
знищена стіна, тим самим збільшились сіни. Підвали-
ни. Зруб хати з просмоленої сосни лежить на підвали-
нах, а ті – на землі. Стіни. «Хата» рублена «у чистий 
вугол», сіни і комора – «в заміт», «в шули», закидка з 
дощок. Кліть «хати» складається з 9 зрубин, її розмі-
ри – 610×530 см. Стеля. Дощана стеля спирається на 
2 поздовжніх сволоки. Дах. Крокви врубані в платви з 
кругляків. Поперечна платва лежить на випусках по-
здовжніх платв. Інтер’єр. Долівка земляна.

БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Заворичі
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1991 р.  

у с. Заворичі Броварського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями

ПАНСЬКА САДИБА Панський будинок початку ХХ ст. 
Будинок збудовано 1912 року серед мальовничого до-
вкілля поблизу річки та лісу. На теренах колишньої са-
диби збереглися фрагменти алей старого парку, одна 
з яких підводить до самої будівлі. Затильний фасад 
первісно був звернений до великого фруктового саду 
(не зберігся). В об’ємно-просторовому рішенні будин-
ку простежуються принципи модерну (асиметрія), 
а  в зовнішньому опорядженні  – модернізовані фор-
ми ренесансу та бароко. Будинок 2-поверховий, має 
п-подібний план, між крилами якого є тераса, піднята 
до рівня підлоги нижнього поверху. Планування з ан-
філадним розташуванням кімнат відрізняється ком-
пактністю та доцільністю. Вестибюль послуговує роз-
подільчим вузлом, звідки влаштовано входи до біль-
шості кімнат першого поверху. Другий поверх розта-
шовано лише над лівим крилом будинку. Зв’язок між 
поверхами здійснюється приставними дерев’яними 
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сходами. Стіни будинку  – цегляні, тиньковані зовні 
та зсередини. Зовнішнє опорядження – лаконічне, але 
досить виразне. Прямокутні вікна мають фігурні об-
рамлення на 1-му поверсі, аркові – на 2-му; пілястри, 
підкарнизні та міжповерхові тяги виявлені пластич-
но і колористично (жовте тло стін, білі деталі). 2-ий 
поверх акцентовано балконом з орнаментованою бе-
тонною огорожею. Фасади крил будинку завершують-
ся фігурними аттиками. Наразі колишній панський 
будинок використовується як початкова школа, що 
спричинило невеликі зміни: закладення деяких две-
рей, прибудову службових приміщень.

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Бугаївка
Записала З. Гудченко 1999 р. у с. Велика Бугаївка  

Васильківського р-ну Київської обл.  
від Савчук Олени Яківни, 1923 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Тут куток Савчуківський, бо в нас тут найбільше фа-
мілій. А туди в сторонку – Бойчуки.

ЖИТЛО Інтер’єр. Піл був до самої пєчки. Головами до 
затилля лягали на той піл два брати, сестра і я – чет-
веро. А мати коло нас, збоку. Колиска була на сволоці 
та над полом. А як іду на город, тут був кручок, то я 
під колиску настилаю тряпок, шоб [дитя] не забилось; 
воно собі спить. Іконам не положено, шоб стояли так, 
без рушників. Призьба. Підводили в хаті знизу зубка-
ми [орнаментом]. Бачили, десь такими круглячками, 
надворі десь. Обгороджували досками.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. Як 
вселяються в нову хату, вкидають кота вперед, сокиру 
ще через поріг, шоб на жізнь, шоб сатана не зайшла, 
шоб нечиста душа не залізла. Вибір місця для криниці. 
Бере дві проволочки. Одну несе в одній руці, другу в 
другій. Позачинає конці. Як де вода, там дрібненька 
кропива. І ті проволоки раз – і зробили хрест.

с. Велика Вільшанка
Записала З. Гудченко 1999 р. у с. Велика Вільшанка  

Васильківського р-ну Київської обл.  
від Явтуха Івановича, 1909 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Куток називався Заліс. Ще кутки: Денисівка, Мости, 
Драновка, Єдутовка. [Чому село називається Вільшан-
ка?] Колись тут сильні вільхи були. [Чому сусіднє село 
зветься Тростинка?] Там такі болота були, трост там 
була. Тут був залів до Дніпра, сюди параходи заходи-
ли, Раковка називається з берега. Це не за моєї пам’яті 
було. Я чув таке. Кріпацьке село Мала Вільшанка була, 
а Велика – казьонне.

ЖИТЛО Стіни. Це батькова хата. Хата в стовпи. Тільки 
«хата» в закидку, а  сіни, комора плетені по стовпах. 
Хата мащена, білена, а те мащене. Стеля. Перекрит-
тя: сволок один вздовж, а два впоперек. Вільхові лати 
або коноплями накладали щільно. Зверху валькували, 
накладали щось, лозу дрібненьку, шоб глина не про-
падала. Сволок був крашений, більше червоним, а ці 
білим. Система опалення. Піч була на стовпах. Дубо-

ві стовпи, на них положені дубові бруси, і на тих бру-
сах піч робилася. Стовпів 4. А тоді впоперечні бруси, 
а на поперечні ложаться такі порозколювані плашки. 
Робився верхній свод, шоб топить. [Як його робили?] 
Місили глину, набивали черепками  – горшки були 
старі, шоб чирінь була, шоб пекти. Топили соломою, 
соняшниками. Дров не було. Дим через комин. В  сі-
нях затикали заткалом. Призьба. Призьба була кру-
гом хати (не комори) з метр, колки поставлені, за-
плетена лісою і землею засипана по самі вікна, 80 см. 
Підводили призьбу глиною, тією, що мажуть, санти-
метрів на 5.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Була клуня 
така здорова. Дві сохи були такі високі-високі. А по-
том сволок, а кругом стовпи, присішки називаються. 
А  потом заплітали тином, лозою. А  зверху соломою 
вкривали. Воріт двоє навпроти, шоб воза закотить. 
І хвиртка була, де заходить просто в воротях. Вимбари 
були, в кого – багацько. Там хліб був. Сажики для сви-
ней маленькі. Це все було «у закидку». Хлів [був]. Кри-
ниця. Була криниця на березі. Воду діставать тут було 
тичиною такою, кручком. 2,5 м до води всього. Цям-
рини в зруб. Огорожа. [Чи огороджували тут раніше 
садиби?] Хто його городив? Даже багаті люди не були 
огороджені. Од дороги стовпчики позабиваті і лата.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Дерев’яна церква була з 
двома верхами – на церкві і на дзвіниці.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Була корчма, де магазін. Євреї 
держали свої лавки. Там були карасіни, мантачки, осе-
ледці, продуктове. Були вони по всьому селі. Жиди за-
купали туто ліс у панів оптом, а потом людям прода-
вали на вшули, на одвірки. Пиляли там вони, руками 
пиляли.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряків було навалом – 12. А [водяних] млинів не було. 
Ми їздили в Копачів. Було, шо по два вітряки хазяї 
мали. На першому поверсі комора, а там камені. Все-
редині східці. Обшальований вітряк. Рівно. Посеред-
ині був стовп. Сані такі були, шо кружили. Крил було 
четверо. У  цих вітряків були «кватирки» на конці. 
Якшо великий вітер, їх знімали. А якшо малий вітер, 
вони надівались на крила, з тоненької шальовки такої.

Записала З. Гудченко 1999 р. у с. Велика Вільшанка  
Васильківського р-ну Київської обл.  

від Хайлак Євдокії Єрофеївни (Х. Є.), 1915 р. н.,  
та Терещенко Марії Гаврилівни (Т. М.), 1925 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Х. Є.] На свята на сволок 
вішали рушники надвоє, вперед два кінця. І  чоти-
ри, і шість рушників. Вішали на Паску, на Роздво, на 
Тройцю. На Роздво снопа ставили на покуті. Спеці-
ально жито сіяли. [Т. М.] На Різдво кілковими руш-
никами прикрашали сволок. Два рушника на сволоці 
розпинали, а один на ікону. Кружечки зубчиками, тоді 
на ниточку чіплять. А тоді ниточку зв’язать. Павук це. 
Їх було десяток. Як схоче, то густіше зробе. [Х. Є.] На 
Великдень [у хаті] гвоздки набивають, і чіпляли за ни-
точку крашанки. Як печуть паску, били крашанки в 
паску. А тоді ті лушпайки красять, потом чіпляють на 
стелю. Тільки носочок розбитий. Тоді бомажку закла-
дайте, сірничка за ниточку і вішають. Гвоздки забива-
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ли, небагацько ж їх. Ближче до лампадки. На кажду 
ниточку, не на одну. Тільки червоні вішали. [Т.  М.] 
Крашанки вішали для прикраси перед іконою пучеч-
ками по три крашанки, на відстані 5–10 см від стелі.

с. Яцьки
Записала О. Таран 13 липня 2008 р.  

у с. Яцьки Васильківського р-ну Київської обл.  
від Федоренко Катерини Андріївни, 1935 р. н., 

 та Федоренка Івана Панасовича

ЖИТЛО Фундамент. Фундамент залитий з каменю. 
Стіни. Глиняна хата. То ми возили ту глину, а  тоді 
робили заміси такі здоровецькі та робили ж той са-
ман здоровий. А він такий, що його піднять не мож-
на. Збирали людей, скликали  – толока така ж була. 
Люди робили ті заміси, а тоді сушить же ж його треба. 
Ми ж його сушили, тягалися з ним, на купи склада-
ли, вкривали. Скільки ми строїлись, ми сильно довго 
строїлись... Цю хату пока стягли... У 1963-му. Спасибі 
людям, допомогли нам її скласти. А самі попробуйте 
піднять саманину угору... Та скільки нам люди допо-
могли, це не можна передать. Один другому допома-
га. Дах. Зразу, як зробили хату, то шифером крили. 
Інтер’єр. І так ми склали її, зліпили, змазали, та так 
ми залізли в хату. Пол поклали в одній хатинці, бо ми 
жили. Люди підказали  – взяли [«фінського»] доміка 
на виплату, і з того доміка ми так уже построїлись.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. То ми два 
рази кухню робили. Два рази сарай робили, два рази 
погреба робили. Воно було з землі, а  дощі, а  попід-
ливало, криси [пацюки] попідмивали, все позавалю-
валось. Давай уже цемент куплять, та лили погреба. 
І так оце улізли, то ми були і без сорочки і без нічого...

ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Зрайки
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у листопаді 1994 р.  
у с. Зрайки Володарського р-ну Київської обл.  

від Адаменко Оксани Кирилівни, 1914 р. н.,  
переселенки із с. Рудня-Вересня колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЖИТЛО [Інформація про практики будівництва у 
с.  Рудня-Вересня, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Хата була не одна, а дві. Вельми силь-
на сім’я була, і всє вм’єстє жили, одних п’ять невісток 
було. [Усі в одному дворищі жили?] Да-да-да. Та хліб 
пече, та таке, та таке. Оце всє одне побили. Стіни. 
[Дід сам будував дерев’яні хати з брусів?] В  чистий 
вугол. Інтер’єр. Кімнат було багато. І в соломі спали. 
Хата велика, довга, посередині стол. Сім’я така сядає 
за тей стол.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. У дворі стояло 2 хати, 
бо велика була сім’я. Одна хата стояла дальш трошки, 
вони називали «шопа», коло клуні, де вже те багаство 
їх. А друга сюди, там жив якийсь поп чи шо, коло гори 
в саду. Господарські будівлі. Господар мав великий 
двір з багатьма будівлями. У дворі були буслі в нього. 
І од усіх буслі летіли в ірій, а од його – ні. Комора окре-

мо стояла. Багато хлівів, стебка. Клуня – на відстані. 
Вуллє (вулики) були на деревах і на землі. Криниця. 
Колодязів два було у нього в дворі, кручком діставали 
воду. Корита довженії були, шоб худоба пила. Огоро-
жа. Двір огороджений штакетом з товстих дощок, во-
рота не вельмі великі.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква [Що на Благовіщення у 
вас робилось?] Ходили в церкву. У нас церква була в 
[сусідньому селі] Черевачі, 3 км.

З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 
записано 1994 р. у с. Зрайки  

Володарського р-ну Київської обл.  
від Сіменика Миколи Андрійовича, 1903 р. н., 

переселенця із с. Ямпіль колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл., 

 родом із с. Черевач колишнього Чорнобильського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-
ція про с. Черевач, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Село Черевач мало 140 дворів. Пріз-
вища: Росюк, Зубенок, Пороховник, Павлюченко, Чет-
веруха, Євенок, Ткач, Самійленко, Сімменик, Жежик, 
Мацак, Гілінок. Прізвиська: Кундель, Кавун, Круть, 
Гиренок, Хапера, Келба, Шимульонок, Бруквин, Плєн-
ний. Топоніми. Кутки: Гора, Кончане, Шумільонкове. 
Урочища: Бондаровщина, Погної (найкращі землі), 
Смолюги, Середніє, Єзвінки, Корчоводні, Нандатки. 
Болота: Блісьонське, Топіло (не висихало), Тарасове 
(не висихало), Криве. Одне болото займало 2–3  га. 
Луги: За Паришевом, Ладижичський.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Село Черевач мало дав-
ню дерев’яну церкву на три бані. Могилки були між 
Великим і Малим Черевачем [частини одного села]. 
Придорожні хрести. При в’їзді у село стояли (доте-
пер) дубові хрести у тканих рушниках (другий  – на 
вигоні), які міняли до Великодня.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Школа-семилітка на 
150  учнів побудована у [19]50-х  роках. У  селі була 
ще школа, побудована при царизмі, на три класи, яка 
останнім часом стояла пусткою. У  тій школі вчився 
респондент, викладались уроки з історії, математики, 
географії, старослов’янської мови. Викладання про-
водив один учитель. Два рази на тиждень приходив 
священник вчити Закону Божого. Щодня було по три 
уроки. Магазин. У селі жили дві єврейські сім’ї, три-
мали лавку, продавали людям муку, цукерки, сіль, 
фарби (все це закуповували у Чернобилі).

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Село Че-
ревач мало кузню. За селом був паровий млин на два 
кремені, при ньому була пилорама, смолярка.

З польового щоденника Т. Зубрицької, записано 1994 р.  
у с. Зрайки Володарського р-ну Київської обл.  
від Зборовської Федоски Сергіївни, 1910 р. н.,  
переселенки із с. Рудня-Вересня колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Інформація про обрядовість у с. Рудня-Вересня, 
мешканців якого переселено після аварії на ЧАЕС]. 
Сиплять зерно на угол, де ікони стоять. Тут же немає 
і угла. Штандари роблять, стовби закопуют в землю, 
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а тоди по дереву кладут, і там сиплять уже шо і воду 
посвящену ллють. По дереву в угол гроші кладуть, 
ладану кладуть, шо в кого є. Зведення даху. Зверху 
«вєлце» – квєтку таку ставлять. Входини. Котя чи пєв-
ня не пускають. Першу ікону заносять! Перший Бог 
 переночує.

с. Лобачів
Записала З. Гудченко 1994 р.  

у с. Лобачів Володарського р-ну Київської обл.  
від Москвіної Єлизавети Петрівни, 1909 р. н.,  

та Печури Ганни Романівни, 1926 р. н.,  
переселенок із с. Черевач колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЖИТЛО Планування. [Інформація про практики бу-
дівництва у с.  Черевач, мешканців якого переселено 
після аварії на ЧАЕС]. [Хата у діда яка була? Одна кім-
ната в хаті?] Одна. [Й сіни?] Ні, сінець не було. [Отак в 
хату прямо з вулиці?] А того, шо там такий родич був, 
шо встановив плота до самих його дверей, так йому 
не було де й сінець зробить. Он багатий був. А вже як 
став колгосп, то дід мій ту хату продав і виїхав стуль. 
Стіни. І хата у нас – кругляки.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У дворі було 
у діда: коровка да коні, да, мо’е, четверо яких овечок. 
Корові сіно у клуні. [Скільки воріт було у клуні?] Од-
нії. [Ворота на бігуні?] Ні, на вісь. [Клуні з чого зро-
блені?] З дерева. Кругляк, а в кого розколено. [Хліви 
були?] Хлів один там, а  в хліві перегородочки: там 
корови, коні, овечечки да і все. [Які ще будівлі були 
на дідовому дворі?] Коморка. [Вона стояла на каменях 
чи на пеньках?] На пеньках. [Біля коморки не було га-
лерейки на стовпчиках?] Нє, боронь Боже. [Піддашок 
такий, навєс?] Коморка і всьо. Криниця. Колодязь у 
дворі був у діда?] Ні, не було колодязя. Огорожа. Ого-
рожа – жердками да дошками, ворота.

Записала Т. Зубрицька у с. Лобачів  
Володарського р-ну Київської обл.  

від Семенюк Євдокії Федорівни 1930 р. н.,  
переселенки із с. Іванівка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЖИТЛО Підвалини. [Інформація про практики бу-
дівництва у с.  Іванівка, мешканців якого переселено 
після аварії на ЧАЕС]. Закладають, вони у нас назива-
ються пудваліни, з дуба, ще з немолодого, зі старого 
дуба, щоб крепкий дуб був. Тей дуб, которого повали-
ло, примєром, вєтер, гром, ніхто не бере його, не по-
ложено, на дрова не положено. Бо колись стариє люди 
казалі, що єслі возьмеш того дуба, которого гром, 
молнія це ж як збила його, ніззя палить, бо хата зго-
рить, бояліся колись, що згорить хата. Там у нас такіє 
лєса, у нас там лєс, Хабадец, один дуб був, і здоровий, 
який хочеш. Купілі вони хату, стариє булі пудваліни, 
заваліни. Батько ції стариє [підвалини] повикидав. 
Поєхалі, нарезалі собє дуба, якого схотєлі, старого, 
гарного, крепкого, і  так, кладут на шипи завалини. 
З осики тоже крепке сильно дерево. У нас только було 
таке, як нарубаєш дров, дак нема духу, ничого, така 
вона слаба. Стіни. Подогналі вони зруб, поклалі вони 
венок, називається «связь», на замки. Становить бать-
ко бутилку і випивають на цьому вуглу. Випили вони 

і пішли по домам. Назавтра вони приходять і знову 
роблять оцю хату. А  стени беруть щикатурат гли-
ною зсередини. Стеля. Стелю уже, у  нас називаєть-
ся «столь», дехто каже «потолок», столь вони стелють 
уже з досок. Дах. Тоди роблять уже крокви. Крокви 
начинають робить із етого кутка. Тоди криють. Ко-
лись шиферу не було, соломою житньою, кулями [дах 
покривали]. А мама моя, батько жита насіє, серпами 
жали, пожнуть, помолотять, цєпом молотили. Ще я 
колись мала взяла цєпа, в лоб як жахнула. Да, в лоб... 
Це вони помолотят снопи пов’яжут, і  вже крийом. 
В нас дядько такий був, шо гарно крив «пуд щотку». 
Подбивали ровненько, накривали хату.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Заклали вони хату, поклали по цих подвалинах ве-
нок дерева такого, що женуть уже вверх його, кладут 
вони венок цього дерева і ідуть додому. Пили вони 
по чарці на цьом углу, і ушлі домой. Йдуть вони наза-
втра і кажуть: «Хозяїн, іди побач, що в тебе на углу?». 
Іде батько з маткой до цього угла, которий централь-
ний угол, і цапає. На цьой закладіни, не на пудвалі-
ни, лежить така маленька рукавичка м’якенька. Так 
вон цапнув, лежить маленька рукавичка. «Лежить, – 
каже,  – хлопци, значить будем робить хату». Єслі 
нема цієї рукавиці на венку, значить, розбирай і йди 
в друге місце. То рукавичка жива. Як ми колись го-
ворили, і тепер так – домовой, вон хазяїн дому. Вон 
собі льог на уголку і лежить, ето його мєсто. І  так, 
мужики побачили, значить вони роблять хату. Як 
зробили пудвалини, потом послали венок дерева, 
тут вони випили, поклали вони сюди гроші і ушли. 
Сиплют по всьом. Гроші кладе на пудвалини, а потом 
на циї гроші ложать венок дерева. А ції гроші оста-
ються под цим венком. А жито по всьому. Зведення 
даху. Тоді ставлят вєху, як зроблят зруб, – «борода» 
стоїт на углу. Отаку жменю жита немолоченого бе-
рут, гладишку, молоко цедили, туди становлят в тей 
угол, столі ще нема. Всьо, хазяїн целу ноч їх буде поїт. 
Поставили жито, обжинки, «борода» стоїт в їх, п’ют 
уже. А на завтра кровлю [роблять] уже. На те жито 
начипляют всього – на той угол. За столю уже батько 
платит. Платили грошами. Входини. Як вже пощика-
турили, помазали, матка батька занесла хлєб на стул. 
Вже пол є, столя, тоді хазяїн заходить задом. Батько в 
хату ішов перший і задом. Казала моя баба Софія, та-
кий обичай – передом ніколи не йти в хату. Баба дає 
кота. Хазяїн іде і кота несе. Мого батька матка дала 
кота і каже: «Сину, на тобі цього кота, іди в хату і 
пусти цього кота. Єслі цей кот не буде мавкать, у хаті 
буде твой хазяїн, єслі буде мавкать, бегат, вишвир-
ни його, то не його мєсто». Казала матка, таку гарну 
кошку дала йому. Календарна та родинна обрядо-
вість. На Тройцю хату вбирали в зелене. В нас нази-
ваєцца «холодок» – таке зелене дерево, зєллє. І потом 
ждем, це на Тройцу должне перецвісти, і такіє ягоди 
зелениє на йом, разниє. Воно только росло на Попо-
вом лузі, пуд дубом. І це вже Тройца, ходєт, нарвем 
холодку. Це вже ми пойдем, понариваєм того холод-
ку, вбирали хату в холодок. І  у нас називаєцца «га-
вел» – така трава, як ото плюшняк. Понад речками, 
як ото плюшняк, так і гавел, пахуче. Сокирами по-
нарубаємо березок, коло порога понастиркуєм у два 
ради, на берозки понакидаєм зелля всякого – русал-
кам, шоб вони колихалісь. В  Сухий четвер пересу-
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шували одежу в скринях. Скрині були такіє – ящикі 
здоровиє, красниє, бо в моє мами скриня була. Вона з 
цієї скрині вєшає. Була бодня і скриня. У бодні мелка 
одежа, в скрині – больша, бо скриня, ого – метров за 
два. Вешає на жердки.

с. Мармуліївка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  

у c. Мармуліївка Володарського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата середини ХІХ ст. Терлець-
кої Явдохи Максимівни розташована в глибині дво-
ру рівнобіжно вулиці. За типом – «хата + сіни + ко-
мора». Сіни перегороджені навпіл (пізніше), за раху-
нок чого утворена «хатинка» з входом до неї з «хати» 
понад піччю. Загальні розміри хати  – 520×1020  см, 
тобто майже два квадрати в плані. Стіни. Стіни 
каркасні, в  стовпи, обмазані й побілені, в  верхній 
частині – 2 зрубини. Стеля. Перекриття «хати» – по-
здовжній сволок, на ньому поперечні, потім очерет і 
глиновальки. Дах. Дах – 4-схилий, на кроквах, кри-
тий соломою. Крокви врубані в ощіп. З причілку дах 
має розвинений звис (122 см), частина якого заховує 
невеликий прихалабок. Інтер’єр. «Хата» освітлюєть-
ся трьома вікнами – двома на чолі, одним на причіл-
ку, а комора маленьким віконечком – щілиною. Діл 
глинобитний.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Дерев’яна церква Свя-
того Михайла ХІХ ст. розташована в центрі села над 
річкою Россю, біля головної вулиці на невелико-
му підвищенні. Від дороги дещо віддалена, можли-
во, колись перед її північним фасадом був майдан. 
В плані споруда являє собою хрест з привівтарними 
прирубами. З  заходу колись існувала дзвіниця, слі-
ди якої збереглися на західній стіні бабинця. Стіни 
церкви дубові «в  замок», ззовні вертикально оша-
льовані. В 50-ті роки ХХ ст. під них був підведений 
підмурок. Дах зазнав переробок  – зруйнована баня 
середохрестя,  яка увінчувала церкву. Тепер дахи ра-
мен хрестового плану двосхилі, утворюють трикут-
ні фронтони на торцевих фасадах. В  церкву ведуть 
троє дверей для парафіян (з заходу, півдня й півно-
чі) і одні зі сходу для попа. Унаслідок використання 
церкви як зерносховища після Другої світової війни 
всередині був зроблений настил на сохах, утворивши 
таким чином другий поверх, що існує й нині. Церква 
досі не використовується за своїм призначенням.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
Млин водяний кінця ХІХ – початку ХХ ст. Стоїть біля 
греблі через р. Рось на високому підмурку торцем до 
дороги, що веде через греблю. Стіни дерев’яні, каркас-
ні – в стовпи з розсішками. Ззовні стіни вертикально 
ошальовані. Верхню частину стін складають дві зру-
бини. Несуча конструкція перекриття – 1 поздовжній 
і 5 поперечних сволоків. Зверху – дошки. Дах – 3-схи-
лий, на кроквах, врубаних в ощіп. На торцевому фа-
саді ощепини виступають вперед за межі стіни, забез-
печуючи утворення звису даху. Кінці ощепин колись 
спиралися на стовпчики по кутах (не збереглися), від 
яких залишилися гнізда в ощепинах. Нині дах під ши-
фером. Лутки вікон і дверей дубові. Двері широкі, дво-
пільні. Вікон четверо на довгому південному фасаді, 
по одному на торцевих. На головному фасаді, де двері, 

План церкви Св. Михайла. ХІХ ст.  
c. Мармуліївка Володарського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати Я. М. Терлецької. Середина ХІХ ст.   
c. Мармуліївка Володарського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План млина 
водяного. 
Кінець ХІХ – 
початок ХХ ст. 
c. Мармуліївка 
Володарсь-
кого р-ну 
Київської обл.  
1992 р.  
Рисунок 
З. Гудченко
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перед схилами даху утворений трикутний фронтон 
з малим вікном для освітлення горища. Вікна млина 
заґратовані. План млина прямокутний з загальними 
розмірами – 673×844 см. В інтер’єрі, який складається 
з одного приміщення, збереглося усе внутрішнє на-
чиння, усі млинарські механізми.

ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Аркадіївка
Записала З. Гудченко 1994 р. 

 у с. Аркадіївка Згурівського р-ну Київської обл.  
від Подакальчука Василя Савелійовича, 1924 р. н.,  

переселенця із с. Роз’їждже  
колишнього Чорнобильського р-ну  

Київської обл., родом із с. Іллінці колишнього 
Чорнобильського р-ну

ЖИТЛО Планування. [Інформація про практики будів-
ництва у с. Іллінці, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Хата стояла причілком на вулицю, 
одним окном, але далеко від вулиці. З боку дверей був 
провулок, а  з причілка сусіди. [За планом хата дво-
зрубна. За рахунок сіней вигороджена комора. В хаті 
3 вікна]. Призьба. Призьба з шиляги (лози), плетена, 
засипана остріцею з льону, конопель, зверху доски, 
без глини, щоб низ хати не гнив. Стіни. Стіни рублені 
з кругляків, шпари обмазані глиною і побілені. Все-
редині стіни обмазані й побілені. Стеля. [Перекрит-
тя хати  – дощане на трямі і 4-х  балочках]. Про це є 
загадка: «Чотири сини батька душать». Дах. Хата під 
двосхилим дахом, кулями крита. У селі були покриття 
з дранки [у багатших]. Інтер’єр. На трям застрикали 
«гребні» і різні документи. Соснові лави були широкі і 
товсті, на поленах [стоянах]. У кажній лаві дірки про-
бивали для гребеня по одній біля вікна, щоб освітлен-
ня було. Вікна на 4 шибки, без кватирок. У хаті була 
земляна долівка. Система опалення. Був лежак наго-
рі, через нього дим ішов у комин.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Народився у 
бідній сім’ї на дідівському подвір’ї. У  діда була хата, 
хлів, стебка, клуня (стояла окремо на току). Клуня 
називалася «ток» – на сохах. Ток мав одні ворота [ко-
ворот], казали: «Відкривай коворота!». По боках – за-
сторонки для полови. Город з током був окремо, з кі-
лометр від хати. І в людей так. [Тобто токи складали 
ніби окреме «село»]. Хлів  – з  кругляка, під соломою, 
з одними дверима, а всередині відгороджено для сви-
ней. Утоку двері на бігунах, в інших будівлях – на заві-
сах. Стебка – з кругляків, земляна долівка. Картоплю 
й буряки закопували в яму. Огорожа. Огорожі були 
плотяні з лози, рідко в кого – з дошок, а та частина, 
де коворот, з дошок. Коворот – на бігуні. Від городу – 
жердяні огорожі. Криниця. Колодязь був спільний – 
дерев’яний зруб з «журавлем».

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У  с.  Іллінці до [Другої 
світової] війни була дерев’яна чотириверха церква ра-
зом з дзвіницею кінця ХІХ – початку ХХ ст.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Олійниці  – 
клинцьові, дерев’яні, дві-три на село. Олія  – лляна. 
Пасік було мало. Вуллє ставили у лісі або у дворі на 
деревах.

Записала Р. Свирида 17 листопада 1994 р.  
у с. Аркадіївка Згурівського р-ну Київської обл.  

від Чалої Ольги Савівни, 1918 р. н.,  
переселенки із с. Роз’їждже колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с. Роз’їждже, мешканців якого пере-
селено після аварії на ЧАЕС]. Село наше ділилося на 
кутки: Велика Роз’їжжа, Пескова, Детироувка. Болота 
називали Гало, Чорна річка, Стебне. У лісі виділяли за 
назвами такі місцевості: Ясокор – ліс, що близько коло 
села; Грузка – там були гори, казали: «Піду в Грузки»; 
Корогодщина. На основний ліс казали: піду в Мох. 
Під горою в лісі називали місцевість Бабанове стой-
ло. Там віками випасували худобу. Колись там жив дід 
Бабан – знахур. Як загубиться корова, дід вийде, по-
молиться, і корова прийде.

З польових щоденників К. Ковтун, Т. Зубрицької  
та Р. Свириди, записано1994 р. у с. Аркадіївка  

Згурівського р-ну Київської обл.  
від Нинько Галини Євтухівни (Н. Г.), 1918 р. н.,  

та Кривеног Анастасії Іванівни (К. А.), 1918 р. н.,  
переселенок із с. Рудьки колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с. Рудьки, мешканців якого переселено після ава-
рії на ЧАЕС]. [Н.  Г.] Прізвища: Гунченко, Небесний, 
Приходько, Сокіл, Савенок. Прізвиська: тільки по 
батьку або по матері (Йовтухови, Мар’янини). Топо-
німи. Село Рудьки ділилось на два кутки: За болотом, 
Вігон. Посеред села було велике болото. Поля: Лубєні-
ци, Поруб, Старіна покоси, Глініще, Мох покоси, Скі-
бінове. Козаченкова рєчка впадала в р. Сохан, Сохан – 
у р. Прип’ять, літом висихала, а на місці були добрі по-
коси. Ліси: Довга Волока, Мосток, Бугайов, Йовжина 
Гора, Крупіка, Секіра, Вершина, Рубежне (багато жу-
равлини), Ліствєнніца, Маріїна Гора, Коржакова Гора 
(ягоди), Плоскі лєс, Поплаві.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [К.  А.] Не становлять хати на межі і 
там, де віхор ісхвачувався, не ставили на пожарищах, 
на капєжах. Як на «домовіковому мєсці» поставлять 
хату, то щось товчеться. Було, що й розкідалі хату і на 
друге місце переставляли. Пудвали положілі, ще й по 
вєнцу, становлять стола на ноч, хліб і соль кладуть. 
Рано поглядають, як солька суха, то місце добре для 
хати, а як мокра, то тут не становлять, пересувають на 
інше місце. Закладини. На покуті у нижній підвалині 
видовбували ямку і кладуть житні зернини, гроші  – 
копєйки не до пари, мєдниє, а колісь крєпкий хазяїн 
ложив золото. Після того гонять стєни. Зведення сте-
лі, даху. Покладуть бальки  – ставлять могорич. На 
крокви ставлять квєтку. Входини. Колісь святілі хату 
[на уходщини.] Перва неділя по месяці. Як сонейко 
вгору йде, хазяїн заносить стола. На першу ніч пуска-
ють кота, собаку. Народні уявлення. На хату не можна 
було брать громове дерево і виворотне. Є  такії люді 
нехорошії, можуть усипать землю з могили в подвалі-
ну. Як бусол [на обійсті] селіца, так громобою нє буде. 
Як був огонь, округом села горіло, і  тільки осталась 
одна хата, де бусол був.

ЗГУРІВСЬКИЙ  РАЙОН
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380 КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

с. Пасківщина
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у листопаді 1994 р. у с. Пасківщина 
Згурівського р-ну Київської обл.  

від Туманенко Параски Василівни, 1903 р. н.,  
переселенки із с. Рудня-Вересня колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. [Інформація про с.  Рудня-Вересня, меш-
канців якого переселено після аварії на ЧАЕС]. Са-
диби були вільно розкидані по місцевості. Кутки 
села: Хвойняк, Хутор.

ЖИТЛО Планування. Рублена хата складалася з трьох 
частин: «хата + сіни + комора». Інтер’єр. Вікон четверо: 
по два на причілку і чолі. Двері поверталися на завісах. 
Підлога в хаті – мост. Спали на полу, на лавках і ще стіль-
ця ставлять. На покуті стояло 2 ряди ікон – 9 штук.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  дворі сто-
яли такі будівлі: хата, сарай, стебка. Клуня була да-
леченько. На господарстві були овечки, коні, корови. 
В саду росли яблука та груші. Огорожа. Садиба батька 
була огороджена жердками та «штакетами».

З польового щоденника Л. Орел,  
записано 17 жовтня 1994 р. у с. Пасківщина  

Згурівського р-ну Київської обл.  
від Хоменка Івана Нестеровича, 1944 р. н.,  

Хоменко Марії Матвіївни, 1948 р. н.,  
Гаращенко Євдокії Григорівни, 1924 р. н.,  

та Шевель Єфросинії Василівни, 1925 р. н.,  
переселенців із с. Стечанка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 

про с.  Стечанка, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Село налічувало 360 дворів. Топоні-
ми. Кутки: Село, Скопич, Слобода, Хутор, Слободка, 
Вербівка, Стечанка. Ліси: Бураковські, Чистогаловські, 
Товстолєсскі, Роз’єжджі, Вербовські, Березняк, Шепе-
лицькі, Харамещина, Роз’їжджий ліс, Гало, Бобровиця, 
Дудіна Гора, Шевельова долина (колись був Шевель, 
його долина була). На Березняку до [19]40-х років ще 
були хати, де жили батюшки. Хати згодом розібрали. 
Сінокоси: Бобли, Шатайлов рог, Горенков рог, Малін-
ний груд, Дякове, Ткачове, Шкапин вижар (там лікар-
ські трави збирали), Чорна річка, Довгиє лози (багато 
калини росло). Сінокоси – 15 км до лугу біля р. Уші. 
Уша – за 7 км від села. Болото – Чорна Річка. Пасови-
ща – На Погон до Роз’їжджої, на Погон до Бураковки. 
Поля: Гундарева гора, Лежковиє, Копці, Брод, Степина 
долина, Милогайщина, Рудькова долина, Чобот. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Була дерев’яна церк-
ва, храм на Першу Пречисту. Придорожні хрести. 
Хрести стояли біля кладовища, на початку села від 
Роз’їжджої і на кінці села від Чистогалівки. На хрес-
ті був один рушник. Як не було дощу, приходили до 
хреста і молились. Як не було дощу, вибирали дівчин-
ку 10 років, брали нового горшка, йшли до криниці, 
дівчинка набирала воду, гола йшла на кладовище і 
поливала могилу утопленика або вільшаника. Як був 
батюшка, брали ікону, ходили кругом села і навколо 
землі, що належала селу і молились. Як батюшки не 
було, то ходили самі.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Хату будували там, де розтає раніше. За-
кладини. Закладини: як звели підвалини, то в кутку, де 
ікони, видовбують ямочку, туди кладуть мох, сиплять 
жито, гроші, щоб хліб родив, щоб гроші водились. В той 
вечір готують вечерю, кличуть плотників, жінок, рід-
них, гуляють. Зведення стелі, даху. Як поклали столь-
ку [стелю], то ставили вєху на кроквину, голю [гілку]. 
Входини. На входчини запрошують рідню і плотників 
з жінками. Господиня дарує плотникам хустки.

З польових щоденників З. Гудченко, К. Ковтун  
та Т. Зубрицької, записано 1994 р.  

у с. Пасківщина Згурівського р-ну Київської обл.  
від Андросенка Павла Григоровича, 1919 р. н.,  

та Овсієнко Ольги Миколаївни, 1936 р. н.,  
переселенців із с. Стечанка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-

ція про с.  Стечанка, мешканців якого переселено 
після аварії на ЧАЕС]. Через село протікала річка 
Мар’янська, що впадала в Ушу. Тут водились карасі, 
щуки, окуні, лини, йорші, в’юни. Добрим майстром 
по дереву був Швидченко Давид. Робив ложки, цебрі, 
бочки, ражки, ночви, ночов’ята. Майже все з виробів 
забирали дома, бо якість була високою. Навчив цьо-
му ремеслу синів і коли-не-коли їздив з виробами на 
базар у Іллінці. Прожив 105 років. Майже всі дорос-
лі чоловіки села займались грабарством, возили (там, 
де наймались) пісок, ліс, орали. Прізвища: Андрієн-
ко, Ющенко, Потапенко, Сковпня, Скопич, Захарен-
ко. Прізвиська: Дурі, Козли, Мошки, Коньки, Бебехи, 
Корчомні. Топоніми. Кутки: Андрусовий, Скопичан-
ський, Вербовка, Гундарева гора. Поля: Лєшкові, Ан-
датки, Кружок, Грєбєлька, Хорєва (хаділи). Сіножаті: 
Хілістов, Островки, Загальє, Хороши, Берег. Ліси: Ясо-
кор, Котов Хвойняк, Хілістов, Гать, Люшкови лєс, Ха-
рамищина. Велике болото під назвою Гало. Урочища: 
Широка, Копци, Пєль, Кріница, Парня.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У  Стечанці була 
дерев’яна церква на три бані. У Стечанці «мєд» (храм) 
на Першу Пречисту. Церкву у [19]50-х роках розібра-
ли, перевезли у Новошепеличі і побудували з неї клуб.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Школа побудована свя-
щенником Покосовським у 1913  році. Побудували 
після [Другої світової] війни і нову школу-семилітку, 
а зі старої, добротної зробили склад. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Два вітряки 
(повертався верх), паровий млин. Кузня збудована ко-
штом громади (ковалями були цигани, а після колекти-
візації научили місцевих). Товсте сукно валяли у Коро-
годі; глиняний посуд різноманітний з червоної і білої 
глини робили у Роз’їжджому; сплавляли ліс у Бичках. 

с. Стара Оржиця
З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 

записано 1994 р. у с. Стара Оржиця  
Згурівського р-ну Київської обл. 

 від Стута Івана Сергійовича, 1912 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Стара Оржиця добре пам’ятає часи Кочу-
бея; у селі є залишки Кочубеївського будинку, майже 
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знищений парк. За словами оповідача, назва села по-
ходить від річки Оржиці, що тече селом. Прізвища: 
Ступак, Медуниця, Ковальчук, Дибань, Стрикун, 
Панченко, Костриця. Прізвиська: Селехи, Гелевери, 
Джмелі. Топоніми. Кутки: Гуназівка, Ступанівка, 
Гусятниця, Грушківка, Новоселиця. Поля: Стари-
ківське, Перевід, Лісок, Катериничеве, Кириличеве, 
Лан, Прогон.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Мурована церква, побу-
дована близько двохсот років тому, перетерпіла чима-
ло змін, але вижила. Храм у селі на Першу Пречисту.

Записала З. Гудченко 1994 р. у с. Стара Оржиця 
Згурівського р-ну Київської обл.  

від Лутченко Пелагеї Гаврилівни, 1913 р. н.,  
переселенки із с. Рудня-Іллінецька колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с. Рудня-Іллінецька, мешканців яко-
го переселено після аварії на ЧАЕС]. У  нас село ма-
леньке, усього сємдесят дворов. У нас наче поля нази-
вались. Песчане радом, називалось Казиміровка – ко-
лись такий князь був Казимір чи що, а там називавсе 
Остров, которой Попов Остров, там наче на том ост-
ровє хат три чи чотири було хуторов – потом вже роз-
селяли їх. А там речка – у нас казали Уша. То в нас за 
тою Ушою були поля другії, називалися Осові, такіє 
врочища булі. А в нас тамечка радом, дак у нас казали 
Казьоний лєс, а радом коло нас, просто коло нашого 
села, дак ставочок був – називали Став. Просто як хто 
вікопав котлован – гектаров, може, три чи, може, гек-
таров й п’ять. Усє там худобу віпасали, там і паша, там 
і водичка, там Бабськая дорога, казали, Олешня, рос-
туть там і кустікі, і все. Там такі баби нещасні, дак всьо 
пользовалися. [Цей став був на краю села?] На краю.

ЖИТЛО Планування. Хата на одну хату, а  там у нас 
придєлочок  – називалося «комора». [Комора була у 
сінях?] А комора оце так: заходиш – сіні, у цю сторону 
комора, двері, а в цю сторону хата, де жили. [У сінях 
були одні двері надвір?] Одні. [Двері хати були од ву-
лиці?] Од вулиці. Підвалини. [На що ставили підва-
лини?] А пудваліни ставілісь, просто у нас називалось 
дерево, дуб, дак у нас, значить, такі товсті вирізують 
з того дуба, казали, то [штандари], закопували по 
вуглах і клали пудвалини. Призьба. [Призьба була 
у хаті?] Це як закон був. [Як її робили?] Закопували 
такі, значить, стовбіки, а потім закладали деревом і за-
сипалі піском. Стіни. Із дерева була хата. [Із кругля-
ків чи брусів?] Ну, такії, наче дерева товсті, дак розрі-
зували їх наполам. Стеля. [В сінях у вас була стеля, чи 
горище видно?] Ні, стеля була. [У сусідки в хаті була 
стеля?] Ні, только була криша видна, а стелі не було. 
[У хаті сволоки були?] Були, у нас казали «трями». По-
довжнього ж у нас у хаті не було, а так – поперечні. 
[Поперечних трямів скільки було?] Дивлячись, яка 
хата. А у нас – два було. Дах. [Хату крили соломою?] 
Оте в тиє врем’я все соломою було. Інтер’єр. [Підлога 
дощана була?] У других була підлога, а у других – про-
сто глиною вибивали. У батьков була подлога. Там, гдє 
піч, там глиною вибито, а сюда вже – подлога. [Лави 
теж були?] Лави, просто лави із дерева, із досток зро-
блені. [Вони спирались на що?] У нас казали – нотки. 
[На чому спали?] Дак кровать була, токо ж деревляна 

кровать... У  нас усе прали і ткали, потім у нас каза-
ли «радове», шо дуже вже товсто ткали, а потім вже 
ізшивають широко, напіхали сіно і такий матрас ро-
біли. [Зверху матраса що стелили?] Отакі-от прости-
ні – постілкі. [Як освітлювали хату?] У нас лічно, у нас, 
у моїх батьков лампа була, просто лампа, казали на нєї 
«восьмиріт», така блимала. А в других, дак воно ше й 
зроблено, його називають «мешок». І беруть його гли-
ною із теї сторони, з теї сторони наліплюють глиною, 
пробивають там потолок і туда як-то встановляють, 
не знаю, і потим чотири дротіки, а тут таке, наче як 
решоточку зроблять дротиком, чотири дротіка. І так 
освещали хату. Лучину клали і так освещали. [Як оцей 
пристрій називався?] Казали  – пітель. [Я  чула, що 
лучник або комин кажуть]. Комінець у моїх батьків, 
як у дєтстві коло печі, да так ізроблено. Скажем, у нас 
кажуть, коли закрівають коміна, як в печі топити, то 
в нас казали і ношки, закривати ношками. Це закрива-
ють комин. А це вже називали комінок і тутечка клали 
лучину, і так освещали. Система опалення. Дим ви-
ходив із печі – просто в стелі вирізується, і у нас ка-
жуть «на потолок» чи «на хату». У  нас як виходить, 
то вже кажуть «комин». Знов з кирпича робилося, дак 
казали «лежак», а потім з того лежака знов такий стов-
бур виходить... [Не було такого, щоб у когось з глини 
це робили?] Так оце ж з кирпича. [«Кирпич»-сирець?] 
Ага, кирпич. А потім туда аж до криші, а там уже із 
гліни якось ізліплювалось, тії труби ставили, і  воно 
угорі виходить. [Не пам’ятаєте, щоб напівкурна хата 
була?] Я знаю, шо у нашої сусідки інтєресно так було, 
шо я, як пойду, шо я аж задивлялася: просто п’єч із-
роблена, і в сіни труба, у сєні дирка і так ото йшов дим 
в сєні. Як воно, двері відкривали чи як вже вони там 
жили, я не представляю.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Степочка ка-
зали – там картошка була, капуста. Значить, коло хати, 
радом так пристраювалась з хатою. [Такої ширини та 
стебка була, як і хата?] Ні. З половини, так уголочок 
одбивали. Ну, там же отдєльно і двері там були, захо-
дить, а там яма викопана, і туди вже картоплю зсипа-
ли. [Стебка у дворі стояла чи у хаті?] У дворі просто. 
До стєнки просто, до стєнки [хати прибудована]. А, 
окрім хати, стояв сарай для коровки. А там у нас так – 
коли вже там убереш урожай, то там снопки лежать, 
сіно для корови. [Стіни з чого?] То все дерев’яне. [Чим 
все покрите?] Соломою. [Клуня чи ток стояли далеко 
від хати?] Ні, недалеко. А хлів пошті радом. Так у двор 
уєжджаєш, дерев’яні ворота і двор обгорожений та-
кими бровнами, і  так уєжаєш, дак сарай радом. Вже 
коровка там, порося там. Ворота. [Ворота високі 
були?] Ні, не дуже. Із дощок ворота. [Дашка не було?] 
Ні. Прості. [Вони на бігуні?] Просто одкриваются, 
у нас казали «завіси». [Завіси які були?] Залізні. А як 
уже в’єждаєш, ворота одкриваються. Ворота невисо-
кі і забор невисокий. Хвіртка – само собою. Огорожа. 
[Двір чим був огороджений?] Штакетами. У нас так із 
дерева все: і хати дерев’яні, і забори дерев’яні. [Жер-
ді?] Просто так, у нас казали «у шулах», а потім заки-
далися такі стєнкі.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. На росход-
ній дорозі стояв хрест великий як хранітєль села. На 
хрест вішали рушники, коли прийде кому. А  потім 
його були викопали і в могилках так со сторони сна-
чала закопали. І в нас одне літо ніяк дощу нема – про-
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План монастирських келій. Тип І. 
с. Бички Іванківського р-ну Київської обл.  

1986 р. Рисунок З. Гудченко

План монастирської дерев’яної трапезної. 
с. Бички Іванківського р-ну Київської обл.  

1986 р. Рисунок З. Гудченко

План будинку священника. 
с. Бички Іванківського р-ну Київської обл.  

1986 р. Рисунок З. Гудченко

сто все засихало. І ми, отакії так-от женщини у літях, 
самі собі зговорилисе, і  тоди ше в нас прали, ткали: 
«Давайте витчем одноденний рушник!». Як оце од-
ноденний – тут сіли, напрали, тут те праде, а те вже 
снує, а та вже веретче. І так, одна хата була в сторонє, 
і ми вже в тій хатє, щоб менш хто бачив, і ворота тії, 
коториє на вулицю, одкривається. Одкрили ворота і 
поставили станок, шо ткать, і давай ткать. Тут, де та 
хмарка найшла, і пішов дощ. От ми перейшли в ток. 
Доткали того рушнічка (метра 3–4) і так собрали дє-
вочок таких, ну, скажімо, годіков по дванадцять чи 
менше, цвіточков нарвали і до того рушника і с пєсня-
ми (пєсні – псалмі), і тим проводом однєслі того руш-
ніка і на цей хрест повєсілі. І Ви знаєте, Господь по-
слав благодать – із неба став дощик іти. Наверно, Богу 
угодно було... [Скільки жінок робили обиденного 
рушника?] Багатенько, хто охоту мав, хто прийшов... 
[Чи була в с. Рудня-Іллінецька капличка чи церква?] 
Ні каплички, ні церкви не було, бо це у нас село мале, 
дак в Іллінцях була.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Школи ще за моєї 
пам’яті не було. Як отут вже, значить, розкулачували, 
дак тамечки одного вже, значить, хата на 4  комнаті, 
і там вже стала школа в тій хаті. Магазин. [Чи був ма-
газин у селі?] Нє, не було. Уже як прийдеться солі чи 
шо – у Іллінці ходимо. Криниця. Общий колодязь був. 
Дерев’яний. [Із «журавлем»?] Раньше, дак тако у нас 
казали  – крук. Така палка, гарненько верьовку наві-
шали, і туда забивався гвозд у товщий конець, і так на 
той конець відро чіпляли і туда... А тоді вже постепен-
но «журавель» робили.

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Бички *
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1986 р. у с. Бички  
Іванківського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями 
 з використанням літературних джерел

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Монастир. Миколаївський мо-
настир середини ХІХ  ст. зведено на вододілі річок 
Ужа й Вересні в оточенні лісів та боліт. [Відомос-
ті з історичних джерел]. Час заснування монасти-
ря не виявлено, проте відомо, що до 1779  року він 
вже існував, був досить багатий, володів старовин-
ним начинням. Із забудови на 1805 рік в ньому була 
дерев’яна церква, каплиця, 50  окремих хат, що слу-
гували келіями для ченців, господарські споруди. 
Терени монастиря оточував дубовий частокіл до 2 м 
заввишки. Наразі збереглося лише кілька будівель 
кінця ХІХ  ст.: цегляна церква 1882  року, спорудже-
на поряд з місцем, де була дерев’яна (спалена під час 
Другої світової війни); трапезна; чотири хати, одна 
з яких  – житло священника, решта  – келії. Церква 
являє собою однонавну базиліку з двома невелики-
ми прибудовами на західному та північному боках. 
Фасади будівлі вирішені аскетично, площини стін 
оживлюються лише наріжними вертикальними ло-

* Село потрапило до зони безумовного відселення після 
аварії на ЧАЕС, офіційно зняте з обліку 1999 року.
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патками та віконними й дверними прорізами. Двері 
влаштовано з усіх боків, окрім східного. Як і вікна, 
вони підкреслені профільованими обрамленнями. 
Під деякими вікнами  – неглибокі ніші. Вікна осно-
вного обсягу церкви мають лучкові перемички, а  в 
прибудовах  – прямі. Первісне перекриття споруди 
не збереглося, наразі вона під двосхилим, критим 
шифером дахом. Трапезна – видовжена (31,2×7,5 м), 
рублена, з галереєю вздовж чільного фасаду будівля. 
Близько третини її площі займають келії, решта при-
міщень призначена для приготування та споживання 
їжі. Входи до всіх приміщень влаштовано з галереї, 
а блок з келіями має наскрізний прохід. Окремо роз-
ташовані хати-келії кінця ХІХ ст. – це рублені з якіс-
ної деревини будівлі. Дві з них мають розміри в пла-
ні 8×5 м, одна – 8×4 м, житло священника – 8,5×8 м. 
Планувальна основа хат  – спільна: поперечний на-
скрізний прохід-коридор поділяє будівлю навпіл. 
З  кожного боку коридору дві однакові кімнати. Бу-
динок священника відрізняється від решти більши-
ми розмірами і неоднаковими приміщеннями. Крім 
того, з обох боків перед входами були ґанки, з яких 
зберігся один. Чільний (західний) фасад будинку де-
коровано різьбленими елементами у вигляді фриза 
під дахом і наріжних пілястр. Цей фасад раніше був 
звернений до вівтаря колишньої дерев’яної церкви, 
що згоріла. Архітектурне рішення хат характеризу-
ється лаконічністю та функціональною доцільністю. 
Широкі двопільні двері посередині довгих фасадів, 
розміщення вікон чітко відповідають планувальній 
структурі будівлі. Первісний вигляд деяких хат змі-
нено – прибудовано тамбури, перероблено дахи або 
покриття. Одна з найбільше збережених хат ченців 
перекрита двосхилим дахом, фронтони якої декоро-
вано різьбленням під звисом даху, різьблена також 
лобова дошка.

с. Кухарі
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1974 р. у с. Кухарі  
Іванківського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма. Корчма 1881  року 
стоїть на підвищеній ділянці біля майданчика, утво-
реного в місці перетину двох вулиць. Займає площу 
(15×9) м2. Стіни будівлі дерев’яні «у варцаби», тобто 
«в  стовпи», недавно обкладені зовні цеглою. Дах  – 
2-схилий, критий бляхою. Планувальна схема являє 
собою ускладнений варіант «хати на дві половини». 
У  поздовжньому напрямі будинок членується на дві 
нерівні частини, з яких більша звернена до майдану. 
Дві поперечні стіни поділяють кормчу на ліву і праву 
частини, а  також менше приміщення, відповідне до 
сіней сільської хати. У лівій половині, що складаєть-
ся з двох кімнат, жив «сидельщик», тобто корчмар, 
з родиною, у правій – відбувалася торгівля: ближче до 
вулиці була зала для відвідувачів, а в глибині – стой-
ка для продажу напоїв. Середня частина будівлі при-
значалася для складських приміщень. Двері займали 
асиметричне положення. Зовнішніх дверей було усьо-
го троє: двопільні на чільному фасаді вели в залу для 
відвідувачів, а з однопільних дверей тилового фасаду 
одні вели до апартаментів господаря, а другі – у служ-
бове торгове приміщення.

План монастирських келій. Тип ІІ. 
с. Бички Іванківського р-ну Київської обл.  

1986 р. Рисунок З. Гудченко

Схема розміщення збережених 
монастирських будівель. 

с. Бички Іванківського р-ну Київської обл.  
1986 р. Рисунок З. Гудченко

Колишній функціональний розподіл приміщень:
1 – торговий зал, 2 – стойка, 3 – склад,  

4 – житлові кімнати «сидєльщика», 
5 – сіни, 6 – кладовка

План будинку колишньої корчми. 1881 р. 
с. Кухарі Іванківського р-ну Київської обл.  

1974 р. Рисунок З. Гудченко
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с. Оране
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1974 р. у с. Оране  
Іванківського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. В  с.  Ораному збереглася досить 
стара забудова на вул. Шевченка. Одній з хат близь-
ко 150  років. Загальний принцип постановки хат  – 
торцями на вулицю, або безпосередньо, або через 
вузенький палісадник. Більшість хат  – з  кругляків, 
дахи  – 2-схилі, криті зараз очеретом або соломою, 
а  раніше  – дошками. Хата XIX  ст.  – має традиційну 
планувальну схему «хата + сіни + комора». За раху-
нок частини сіней зроблена стебка. Підвалини. Грубі 
підвалини надають споруді монументального харак-
теру. Стіни. Кліть власне хати  – зруб з залишками, 
сіни ж і комора зроблені «у стовпи». У хаті троє ві-
кон. Стеля. У сінях стелі немає, а в хаті вона доща-
на, сперта на два сволочки і поздовжній сволок. Дах. 
Дах – 2-схилий, критий очеретом. Особливість хати – 
досить значний для двосхилого даху звис покрівлі на 
причілку (близько 1,5 м), крокви з «крючками», зруч-
ні для кріплення лат.

МАКАРІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Великий Карашин
З польових щоденників К. Ковтун  

та Т. Зубрицької, записано 1994 р.  
у с. Великий Карашин  

Макарівського р-ну Київської обл.  
від Охріменко Марії Андріївни, 1908 р. н.,  

переселенки із с. Новошепеличі колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с.  Новошепеличі, мешканців якого переселено 
після аварії на ЧАЕС]. Село Новошепеличі велике, 
розкидане. Відстань від Чорнобиля  – 18  км, від ре-
актора – 4 км. У селі була простора дерев’яна церква, 
школа стара і нова, млин і вітряк (у  роботі були до 
колективізації), кузня (ковалем «до війни був жид Ге-
рашко»). Храм у селі на Другу Пречисту.

З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 
записано 1994 р. у с. Великий Карашин  

Макарівського р-ну Київської обл.  
від Сапури Анастасії Гаврилівни, 1910 р. н.,  

Йовенко Марії Гаврилівни, 1914 р. н.,  
та Романової Марії Федорівни, 1926 р. н.,  

переселенок із с. Купувате колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с.  Купувате, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Село Купувате мало більше трьох-
сот дворів, школу (спочатку на чотири, а пізніше – на 
сім класів), кузню, шість вітряків на чотири лопаті. 
Церкви в селі не було, ходили в Опачичі. Відстань до 
реактора – 3–4 км. Прізвища: Сапура, Ільченко, Пін-
чук. Прізвиська: Гнида, Жож, Кобила, Лапон, Ква-

Забудова вулиці. Кінець ХІХ ст.  
с. Оране Іванківського р-ну Київської обл.  

 1974 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент 
піддашка хати. 

ХІХ ст.  
с. Оране 

Іванківського р-ну 
Київської обл. 

1974 р.  
Рисунок 

З. Гудченко

Піч у старій хаті. 
с. Оране Іванківського р-ну Київської обл.  

1974 р. Рисунок З. ГудченкоIM
FE

www.etnolog.org.ua



385МАКАРІВСЬКИЙ  РАЙОН

совка, Баран. Топоніми. Кутки: Листвинець, Загора, 
Село, Вигін. Луги: Борова, Піщанка, Пінчуковські, 
Просеред.

ЖИТЛО Планування. Основний тип забудови  – дво-
камерний («хата  +  сіни»). Стебка для зберігання ку-
курудзи, діжок, у яких солили, квасили, була у сінях. 
Підвалини. Хати на дубових підвалинах. Стіни. Бу-
дували з осики, хвої, вільхи. Хата білилась тільки зсе-
редини. Дах. Крилась хата кулями, раніше – очеретом.

с. Гавронщина
Записав Ю. Бідношия в грудні 1994 р.  

у с. Гавронщина Макарівського р-ну Київської обл.  
від Будниченко Гафії Трохимівни, 1916 р. н., 

 переселенки з с. Чистогалівка  
колишнього Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ЖИТЛО [1940-ві рр.] Дак от вайна була, так яна нє всім 
вайна була, бо па старанам дє хронт нє прахадів, а в 
нас сюди-туди черас ту Чістагалавку. От уже Бура-
ковка – вже там нє було вайни; от уже... а там Карпі-
ловка – вже там було. От Лєльов там – там уже тоже, 
ну папалі... А черас нас хрантава паласа, сє так, як... 
Шо ні було, дак такє було. Чераз наше сєло всєй ма-
ньовр, чераз наше сєло двіженіє... чераз нашу дєрєв-
ню – кажуть жа і дєрєвня, і сєло, мі кажем сяло, кажем 
дярєвня – і мадяри шлі якісь чераз наше сєло, сє вся 
двіженія... ходіть... Як токі шо такє получаєца, дак от 
і вайна чераз наше сяло. Дак так істовклі-спалілі, шо 
люді сабою вазілі санкамі отакіє чурбанчікі да в ав-
шулкі тиє хаткі рабілі – мо, ше мєньшіє за сю, бо сє ж, 
сє вже щітаєца вєліка... Да шоб сєсті у сваюй, да... А ві-
сата яка, окєнце ж якє... Вісата яка – шо з акєнца шо 
дастать токі стуль можна, дак отака вісата... Дак шоб 
як у сваюй хаті. Падумать – па трі сєм’ї... У кого хатка 
асталась, дак трі сєм’ї туди пазалазіла, да там і мучєца, 
нє живут, а мучєца люді. Пока ано сабє натягало шо да 
зрабіло. А потім уже, як ізрабіласє зараз жітє, дак уже 
горад ізрабілі там, в тий Чістагалавці. Осьо вже в каж-
наго, уже й на два етажі дама, і вже й пуд’їзди, уже й... 
Уже, Господі, да... У мянє ж та хати билі двє, а нє дама, 
а в людєй же д... домікі, домікі, о. Та й па два домікі 
павідєлувалі, в каго вже була така сіла, значіть, от... Да 
і всє-всє покідалі, дак яґ же ж нє будуть плакать, га? 
Будуть, бо там багато чого прапала, труда бальшого 
прапало. А тут нє дуже пра нас хто й думає, паняття 
ня мають, шо мі пастрадавшиє такіє. Вабше люді тут 
пастрадавшіє; я нє кажу пра сябє – пра масу народу. 
Скулькі їх... нас відвінулі, стулькі і пастрадавшіх. Те... 
те, ка, потєряло мєнєє, те болєй... Дарма шо мєнєй, 
у мєнє мєнєй було, я мєнєй потєряла, а... а у когозь же 
було і заможно. Нє думайтє, як... 

Записав Ю. Бідношия в грудні 1994 р.  
у с. Гавронщина Макарівського р-ну Київської обл.  

від Бутрименко Марії Іванівни, 1943 р. н.,  
переселенки з с. Буряківка колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ЖИТЛО [1930-ті роки.] Бабу вігналі з хаті маю. Як дєда 
разкуркулілі, бабу вігналі з хаті. І  матка ж мая там 
жила з дєтьмі. І вігналі їх з таї хаті. І в той хаті, обшем, 
пастроїлі школу. А мая баба вже там на аколіці таку 
малєньку халупку зрабіла. Ну шо ж, уже шестєро дє-

тєй і яни вдвох – восєм душ. І така нєвєлічка хата. Як 
там же єно строїло само... Да патом уже, як стала вай-
на, батька ж забралі. І уже ж началась вайна. Школа ж 
уже разбегласє, нє було школи. Так матка с цімі дєтьмі, 
з намі, увійшла в цю хату. Таку прі... цє вже прі нємцах. 
Дак нємці прієхалі туді і занялі знов ту хату. І знов нас 
вігналі з тєї хаті, і паставілі там кухню, панімаєтє? Там 
мост згнаїлі в туй же ж хаті. Бо знаєтє, як кухня була, 
дак і мілі, і всє. Ну патом такі адагналі, прішлі рускіє і 
вігналі ж їх. Баба з маткай знов засєлілісь у ту хату. Аж 
уже як стала вже ця наша власть послі вайні, дак уже 
матку пріходілі з района па шещ чалавєк і віганялі з 
хаті із ціє. Куді ж іті? Шестєро дятєй, батька вбілі – ну 
дє дєцце? Шестєро дятєй і ана в калгоспі тялята, карові 
пасє, а дятєй укінє в хаті... Й єні пріходять віганяють. 
Куді іті? Та хата уже ж запустєла. Там малєсєнька така 
канурочка – ну шо така, як оце-о була. Дак сядім мі на 
пєчі вже всі вшестьо... ушесть... шесть нас. Це ж щі-
тайтє міні було тоді, мо’, годов трі. Отакє. А то й, може, 
й два годі було. Пріходять і віганяють: «Вібірайтєсь із 
хаті всє!» Матка й каже: «Як є вже така власть, да вже 
закон вікінуть їх»,  – каже,  – «вікідайтє ціх дятєй із 
хаті... да хай вам уже ця хата...» Дак, може, дєсять год 
хаділі пасля віганять. А патом такі уже й аставілі нас у 
тій хаті... Оце саме главне нє сказала, саме балюче. Шо 
дєда нєма, ні батька німа, нішо. Ще давжні... ага, дак 
ше ж матка паєхала в Маскву, хтось єйо пудказав... да 
Сталіна дабраласє... Хтось єє такі ж граматни чалавік 
пудказав, да вже таді атчєпілісь, аставілі нас в туй хаті. 
Отакє. Да вже сталі дєті пудростать... Там же пагнаїлі 
всє на светє. Школа була, да знаєтє, якє було... А патом 
кухня та була нємецка, дак єні сагнаїлі всє на светє. 
Дак таді вже матка... став брат мой меньши у тум у 
калгоспі на конях да на валах, да давай уже вазіть ліс 
да всє, да чініть ту хату – да вже так і асталась. А баба 
вже пашла туді. Оце такє-о. Так мі жілі. І тяпер нємає 
ніякої благодаті.

с. Забуяння
З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 

записано 1994 р. у с. Забуяння  
Макарівського р-ну Київської обл. 

від Гончаренко Євдокії Іванівни, 1920 р. н.,  
переселенки із с. Старі Шепеличі колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с.  Старі Шепеличі, мешканців якого переселе-
но після аварії на ЧАЕС]. У Старих Шепеличах було 
450 дворів, давня дерев’яна церква на три бані, шко-
ла, побудована до революції, на чотири класи (в якій 
учились тільки взимку, літом  – робили), біля неї  – 
нова, побудована на початку [19]50-х років, восьми-
річна. Церкву розібрали і побудували на тому місці 
клуб. Топоніми. Кутки: Булавецькі гумна, Рябковщи-
на, Гормони, Мурашков хутор, Балаков хутор. Боло-
та: Велике болото, Подіра. Ліси: Берник, Василевичі, 
Бучин, Перевісько. Виселяли з третього на четверте 
[травня 1986 р.] вночі. Приїхали військові і сказали, 
що будуть виселяти лише на кілька днів і щоб із со-
бою брали тільки їжу. Всі люди знали, що це не так, 
але з собою нічого не брали, хіба тільки одежу, що 
приготовлена була у старих людей на смерть. Жили 
три місяці у Бородянці по людях, а з серпня 1986 року 
переїхали сюди.
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ЖИТЛО Стіни. Будинки [у с. Забуяння], в основному, 
цегляні, побудовані на совість хлопцями зі Сваляв-
ського  р-ну Закарпатської  обл. Інтер’єр. У  кожній 
хаті [у  с.  Старі Шепеличі] ткали постілки, настіль-
ники, утиральники, рушники, зокрема й на ікони 
(«у  плашки») червоно-чорного кольору, з  перева-
жанням червоного. Постових рушників не було. На 
піст знімали на першому тижні всі рушники, прали 
їх, гарно викачували і ховали у скриню до Білого 
(останнього) тижня. На останньому тижні перед Ве-
ликоднем, у понеділок чи у вівторок, прибирали хату 
у рушники.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня сто-
яла за селом, до колективізації ковалем був циган, 
працював з підручним (з  місцевих). Робили добрі 
плуги, коси з грабками (не розкидає, а кладе рядка-
ми), сапи і все, що треба було. Валюша і дві олійниці 
були до колективізації, а як забрали овечок у колгосп, 
валюшу розвалили і олійниці вивели з ладу. Олійни-
ці були до [19]30-х років у багатьох заможніх людей. 
Олію били з льону і коноплі. У лісах багато ягід, гри-
бів. Майже в кожному селі були заготівельні пункти 
(заготівельними були євреї), куди люди здавали зі-
бране за гроші, або за інші товари, що представлені 
на вибір.

с. Колонщина
З польових щоденників К. Ковтун  

та Т. Зубрицької, записано 1994 р.  
у с. Колонщина  

Макарівського р-ну Київської обл.  
від Романенко (Овраменко) Улити Оврамівни, 
1915 р. н., переселенки із с. Залісся колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.,  
родом із с. Розсоха колишнього Чорнобильського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-
ція про с. Розсоха, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Річка Уша від села  – 5  км, Чорно-
биль – 22 км. У селі була дерев’яна церква, збудована 
ще панами, а в [19]30-х роках спалена, школа стара, 
на три класи і нова, на вісім класів, вітряк (був у ро-
боті до 1980-х  рр.), кузня. Дерев’яні круподерниці і 
ступи були майже у кожного. Храм у селі був на Ка-
занської Божої Матері. Прізвища: Кириленко, Овра-
менко, Давиденко, Кирпель. Прізвиська: Марвочка, 
Мороз, Жаренько. Топоніми. Кутки: Хутор, Лазовка, 
Японія, Село.

З польових щоденників К. Ковтун  
та Т. Зубрицької, записано 1994 р.  

у с. Колонщина  
Макарівського р-ну Київської обл.  

від Кирпель Марії Василівни, 1918 р. н.,  
переселенки із с. Іловниця колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с.  Іловниця, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Село Іловниця мало 70 дворів, від-
стань до Чорнобиля  – 6  км, до річки Уші  – 3  км, до 
школи в Рудні-Вересні – 4 км. Ні школи, ні церкви у 
селі при радянській владі не було. Село мало свою куз-
ню, крупорушку з кінним приводом, молотарку.

с. Королівка
З польових щоденників З. Гудченко, К. Ковтун та 

Л. Орел, записано 1994 р. у с. Королівка  
Макарівського р-ну Київської обл.  

від Ващенко Катерини Павлівни, 1922 р. н.,  
переселенки із с. Річиця колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Інформа-
ція про практики будівництва у с. Річиця, мешканців 
якого переселено після аварії на ЧАЕС]. Батьківська 
хата – «на дві половини», з коморою і стебкою в ній. 
Стіни. Хата була соснова. Господарські будівлі. На 
подвір’ї стояло два хліви по кілька відділень, ще одна 
стебка. За двором, віддалік – гумно для збіжжя. Моло-
ли у млині у Красниці.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У церкву ходили у Тов-
стий Ліс, там була давня церква, туди йшли люди з Ру-
дьок, Красниці, Буряківки, Старих Шепелич.

с. Липівка
З польових щоденників З. Гудченко, К. Ковтун, Л. Орел 

та Т. Зубрицької, записано 1994 р.  
у с. Липівка Макарівського р-ну Київської обл.  

від Глюзи Зінаїди Максимівни, 1901 р. н.,  
переселенки із с. Товстий Ліс колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Інформація про обрядовість у с.  Тов-
стий Ліс, мешканців якого переселено після аварії на 
ЧАЕС]. Вибирали місце під хату. На тому місці, де за-
думали будувати хату, копали по колу сім ямок [сім 
днів у тижні], сипали трохи зерна і клали мох. Уранці 
дивились  – «як розгребена хоч одна ямка, то можна 
сміло ставити хату». А як зерно і мох ніде не зайня-
ті, то це місце вважали невдалим, там не буде добра, 
бо його обминає усе живе – то «недвижимєє мєсто». 
Народні уявлення. Порядкує він [домовик] у кожній 
хаті і коло худоби. Може перетворюватись і в малень-
ку дитину, і в кота, і в дідка. Ото колись вони спали 
покотом (у дядька оповідачки) у другому селі і попро-
кидались од того, що по ногах їм ступав здоровенний 
кіт. Вони перелякались, збудили дядька, а дядько ні-
чого їм не сказав, тільки промовив: «А  цєй коут’, та 
його помаленьку “опікачем” і торкнув разів зо два». 
А то був домовик (дядько знав). Він образився з тако-
го поводження з ним, і до дня в хазяйстві віл пропав. 
Плигав на ворота, голова застріла між дощок да так, 
що гострий ріг уп’явся у тіло, і сам себе тим рогом за-
колов. Домовика треба шанувати, щоб він не розсер-
дився, тоді все буде добре. Буває, що чужий домовик 
без притулку залишиться. Так щоб він не чіплявся і не 
шкодив, то треба було спекти хлібину, взяти рушни-
ка і рубце зі старої сорочки, віднести те все на «роз-
ходниє» дороги і сказати: «Оцє табє єжа і одягало. 
Єж, адєвайсь і спакой май, а до цєго двара нє пріче-
пляйсь». Покласти це все на дорогу, хай якийсь час 
там полежить. «Розходниє дороги» – не перехрестні, 
а три. А на перехрестних дорогах дітки нехрещені бі-
гають, мами шукають. Хто про це знає, то проходячи 
перехрестну дорогу, хрест на себе кладе, й якесь ім’я 
придумує (чи там Іван, чи Петро), каже: «Даю я тобі 
ім’я...» і переходить дорогу.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



387МАКАРІВСЬКИЙ  РАЙОН

с. Ніжиловичі
З польового щоденника Т. Зубрицької, записано 1994 р.  

у с. Ніжиловичі Макарівського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Макаренко Марії Федорівни (М. М.), 1909 р. н.,  
та Захарченка Свирида Талемоновича (З. С.), 1910 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [З.  С.] Про історію заселення села оповідає, 
що тут нежиле місце, в основному, ліси і болота, земель 
мало. Інформатор пам’ятає пана Бобовського, який 
жив у лісі на Гуті в 4 км від села: «конячкою їздив, а діти 
за ним чиплялися і отримували батога». У Бобовсько-
го наймити працювали з села. Колись за непокірність 
відправили сюди одну сім’ю, а потім утворився хутір і 
село. Після Другої Світової війни вціліло тільки 7 хат, 
решта була спалена. Люди переховувались у лісі. То-
поніми. Топоніміка місцевості: «Стража на пеньках», 
«Стража Грушівська», «Стража Ковальова», «Урочище 
Бобовське». [М. М.] Кутки села звуться Багно, Селян-
щина, Петрівщина, Міжверби, вулиця Забуянська.

ЖИТЛО Планування. [М.  М.] Хата 1880  року, збудо-
вана батьком свекра Марії Федорівни. Стоїть тор-
цем до вулиці, в  глибині садиби. Хата за типом 
«хата + сіни + комора» з наскрізним проходом у сінях. 
Хата за більш як 100 років існування зазнала перебу-
дов. Первісний тип її був «хата на 2  половини». Але 
ліва «половина» була замінена коморою. В хаті жили 
2 брати. Стіни. Стіни рублені в чистий вугол, пома-
зані й побілені всередині, побілені ззовні до комори. 
Стеля. Стеля підтримується двома поперечними сво-
локами, на які покладені бруски і дошки. Дах. Дах – 
двосхилий, нині під шифером (був під соломою). На 
причілку випуски двох верхніх зрубин утворюють 
звис даху біля 70 см. Інтер’єр. У хаті долівка глиня-
на. На ближчому до покуті сволоці збереглися кільце 
для колиски і видовбаний хрест. Вікон в хаті – п’ять, 
по два на чолі і причілку, одне – напільне. У сінях до-
щана підлога, стіни побілені, стеля з нетесаних дощок. 
Двері – на металевих завісах ковальської роботи. За-
мок – дерев’яний з заверткою. У сінях збереглися дав-
ні речі – полиця на дерев’яних кронштейнах, решето з 
солом’яним днищем, глиняні горщики, мисник.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [М. М.] У дво-
рі проти затилля хати були хліви з стінами «в щули», 
під соломою. Клуня на двох сохах стояла окремо від 
садиби. Поряд – 4 людські клуні.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [М.  М.] У  центрі села 
стояла Михайлівська дерев’яна церква  – 3-банна, 
з дзвіницею в єдиному зв’язку з церквою, зруйнована 
в 1930-х роках.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [З. С.] Колодязі були 
рублені, із зводом. Зруб робили таким чином: ставили 
4 стовпи, кололи площаки і затісували з одного боку. 
У площаках робили виїмку, щоб «зачипались за стов-
пи», закладали площаки за стовпи і засипали піском 
ззовні зрубу.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[М. М.] Був 4-крилий вітряк, на товстих стовпах, оша-
льований (не зберігся). [З. С.] Два вітряки були – Пе-
тені і Завадського, каркасні, на 2 крила, обшиті дран-
ню, повертався в них тільки верх за допомогою дишла.

ПАНСЬКА САДИБА [М.  М.] У  селі і околицях було 
4  панські будинки (зберігся один). [З.  С.] У  селі на 
Міжверб’ї зберігся панський будинок початку ХХ ст., 
який належав Браницькому, пізніше в ньому місти-
лося лісництво, а  нині квартири вчителів. Будинок 
стоїть в глибині ділянки, на значній відстані від ву-
лиці, паралельно їй. Будинок прямокутний в плані, 
одноповерховий, з  анфіландним сполученням між 
кімнатами. Дах – двосхилий, з фронтонами, зашити-
ми дошками, з парою горішніх вікон. Входи в буди-
нок – з трьох боків. Перед чільним фасадом – стара 
верба.

З польових щоденників К. Ковтун  
та Т. Зубрицької, записано 1994 р.  

у с. Ніжиловичі Макарівського р-ну  
Київської обл.  

від Кравченко Олени Іванівни, 1911 р. н.,  
переселенки із с. Усів колишнього  

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с.  Усів, мешканців якого пересе-
лено після аварії на ЧАЕС]. С.  Усів мало 120  дворів, 
відстань до Чорнобиля – 20 км, до Прип’яті – 11 км. 
Річка Синиця протікала біля самого села, озеро Вели-
ке простяглось через усе село, за ним починався ліс. 
Кутки: Луг, Вігон, Рєчка. Поля: Пуста Града, За Озером, 
За Бродами, Кругли Борок, Верес, Гребля, Лосіці, Нє-
водєтки, Овсяніца, Татарське, Злужже, Коноплянина, 
В’юнщина, Луги. Болото – Гало (після осушення пере-
йшло в урочище). Луги: Мошовщина, Засторуха, Ко-
рогодські, Жовнірські.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. На розста-
нях стояв дубовий хрест з розп’яттям у тканому руш-
нику, а також колодязь. У кого яке горе, або хто хво-
рів, то вішали теж рушника на хрест, одночасно могло 
висіти до семи рушників.

с. Пашківка
З польових щоденників К. Ковтун  

та Т. Зубрицької, записано 1994 р.  
у с. Пашківка Макарівського р-ну  

Київської обл.  
від Мощенко Олександри Федосіївни, 1937 р. н., 

переселенки із с. Жовтневе  
Поліського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Інформація про с.  Жовтневе, мешканців 
якого переселено після аварії на ЧАЕС]. Давня на-
зва Жовтневого  – Святоцьке. Про походження цієї 
назви існує легенда: у селі на горбку біля озера сто-
яла церква. У переказах не виголошується причина, 
з  якої церква пішла під воду, але це таки сталось 
уночі. Ще довго по тому випливали ікони і коло-
ди... З тих пір село стали звати Святоцьким, а воду 
у тому озері  – святою. Храмове свято у селі  – на  
Здвиження.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ У  селі було 
два чотиригранні вітряки, валюша, олійниця (олію 
били тільки з лляного сім’я), кузня, чотири ставки, ви-
копані ще за пана Горвата, де розводили аж до колек-
тивізації рибу.
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З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 
записано 1994 р. у с. Пашківка  

Макарівського р-ну Київської обл.  
від Петренко Марії Павлівни, 1919 р. н.,  

переселенки із с. Тараси Поліського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. [Ін-
формація про с.  Тараси, мешканців якого переселено 
після аварії на ЧАЕС]. Село розташоване за півкіломе-
тра від річки Вуж, налічувало більше трьохсот дворів. 
Урочища: Лядо, Борсуковщина, Грушки, Плотки. Ліси: 
Матейковське, Ступітське, Грєзєльське, Казьонне. Боло-
та просто називали болотом. Коло Тарасів було двоє бо-
літ, які висушили під час повальної меліорації і засіяли 
буряком («житкі через той бурак нє було»). Бурак добре 
родив, але всі трави, всі ягоди, що росли на болоті і біля, 
зникли, зникли і птахи, що водились на болотах.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Була до [Другої світової] 
війни велика церква на три бані. «Як зайдеш, було, дак 
наче в рай». Але під час війни, як німців гнали, вона 
була спалена своїми ж. Після  – ходили до церкви у 
с. Ступичі. Храм у Тарасах на Михайла – 21 листопада.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. На 
річці стояв млин, у ньому були встановлені колеса для 
тіпання льону. Мололи муку, крупи, кияхи, мельнику 
платили зерном, залежно від земеленого об’єму.

с. Плахтянка
З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 

записано 1994 р. у с. Плахтянка  
Макарівського р-ну Київської обл.  

від Гапієнко Марії Йонівни, 1919 р. н.,  
та Зінченко Ганни Іванівни, 1912 р. н., 

переселенок із с. Товстий Ліс колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с. Товстий Ліс, мешканців якого переселено після 
аварії на ЧАЕС]. Село Товстий Ліс раніше належало до 
Радомишльського району. У с. Товстий Ліс було більше 
двохсот дворів. Крім українців, жило багато євреїв, але 
перед [Другою світовою] війною майже всі вибрались. 
Відстань від села до Прип’яті – 30 км, до станції Янів – 
4 км, до с. Буди – 2 км. Озер, річок близько нема, най-
ближче – ліс, широка канава, Боброве болото. У селі – 
давня дерев’яна церква на три бані (після аварії на 
ЧАЕС ікони з церкви вивезли поляки). Храм у селі – на 
Здвиження. Село мало школу, стару і нову, лікарню, куз-
ню, три млини (валюша при млині). Недалеко – були бо-
лота Примірне і Корольове. До колективізації був млин, 
два вітряки, валюші, олійниці (у заможніших людей).

с. Соснівка
З польових щоденників К. Ковтун та Т. Зубрицької, 

записано 1994 р. у с. Соснівка  
Макарівського р-ну Київської обл.  

від Рогаль Ольги Панасівни, 1922 р. н.,  
переселенки із с. Опачичі колишнього 

Чорнобильського р-ну Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про с. Опачичі, мешканців якого переселено після аварії 
на ЧАЕС]. Село налічувало 400–500 дворів. Кутки: По-
дол, Козиний Рог, Хутор. На узвишші стояла дерев’яна 

церква на три бані, серед села – школа, побудована ще за 
панів, а також друга, побудована вже в [19]60-му році. 
За селом стояв паровий млин і кузня. Ковалями і мель-
никами були місцеві чоловіки. За колгоспу на полях, 
в основному, сіяли пшеницю, льон, коноплі і мак.

МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Тулинці
З польового щоденника З. Гудченко, записано  
у с. Тулинці Миронівського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями  
з використанням літературних джерел

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Різдва Богоро-
диці кінця XVIII ст. Церква стоїть на високому заліс-
неному пагорбі, над долиною невеликої річечки. Була 
побудована на місці давнішої (1740  р.) і посвячена 
1784 року [Літ.: Похилевич А. Сказания о населенных 
местностях Киевской губернии. Киев, 1864. С.  588]. 
У первісному стані церква являла собою дерев’яну на 
кам’яному підмурку споруду – тризрубну та тривер-
ху. До її центрального 8-гранного зрубу зі сходу й за-
ходу долучаються 6-гранні зруби вівтаря та бабинця. 
Кожний зруб увінчується 8-гранним верхом з одним 
заломом та декоративною маківкою. В ХІХ ст. до ба-
бинця з заходу була прибудована дзвіниця з намето-
вим 8-гранним завершенням, що порушило первісну 
гармонійність архітектурних форм храму. Тоді ж сті-
ни споруди зовні були вертикально обшальовані. Усе-
редині ж залишається чистий зруб, складений з пів-
метрових дубових плах, завтовшки 15  см. Бабинець 
з’єднаний з навою двоярусним прорізом. На 2-му по-
версі розміщено хори. Оскільки простори бабинця й 
вівтаря майже не відкриті до центру, нава концентрує 
в собі композиційну напругу храму. М’який перехід 
від нижнього восьмерика до верхнього створює вра-
ження безперешкодного злету вгору. Це враження 
загострюється в переході з бабинця до нави, завдяки 
несподіваному контрасту між затисненістю бабинця і 
просторістю нави, яка вдвічі ширша в плані за при-
леглі зруби. Зовні велике художнє враження справляє 
динаміка архітектурних форм, що нарощується до 
центру, гармонія ліній та пропорцій храму. Церква 
Різдва Богородиці в Тулинцях  – один з довершених 
взірців культової архітектури Правобережжя.

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Мала Вільшанка
Записала З. Гудченко 1999 р.  

у с. Мала Вільшанка Обухівського р-ну Київської обл.  
від Василенко Ганни Дмитрівни, 1912 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Давні назви кутків села Мала Вільшанка: Марціненки, 
Федченки, Залізнюки, Заяча (того, шо там рядом ліс), За-
лісся, Вовкова гора, Кавказ, Курдиха, Погребці, Курник.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календар-
на та родинна обрядовість. [Як прикрашали хату 
до найбільших свят?] У  хаті був сволок, на тім сво-
лоці мотовило. Там біля богів рушники, колкові на-
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зивались, такі червоні, наче півні по них, на сволоці 
навішаєм. А вікони – так цілий ряд тоже [обвішано] 
рушником. А ше квіток таких наробимо. Квітки, шо 
на городі ростуть, повисихають, а тоді бумаги пона-
різуєм, поналіплюєм, позатикаємо на ті вікони кру-
гом квітками сухими. Васильки, було, називаються. 
На сволок вішали 4–5 рушників. Висять, поки святки 
одийдуть. На Великдень яйця в тісто повипускаєм, 
а  те [саму оболонку] покрасять, і  мотузочки туди  – 
підвішували до стелі. Красили і розовим, і  синім, 
і  жовтим, і  зеленим, і  цибулею  – лушпайками. І  пи-
санки робили. Листочки ложили. Зелене чи червоне. 
Його вішали рядочком перед віконами. Такі маленькі 
гвоздочки, бумажки, а тоді пускаєм в крашанку. Воно 
там наче задержиться, а  тоді на гвоздочок. Скільки 
хто хоче. Перед віконами ряд. Ходили на досвітки, 
сходяться в яку там хату. Та бере прядку, гребінь. 
Тоді те на полу, на діжі каганець. Посідають кругом. 
Те шиє, а те коноплі стоїть, мне. А хлопці полягають, 
бесєдують. А дівчата прядуть. Каганець на діжу ста-
вили, шоб видно було.

ПЕРЕЯСЛАВ‑ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
РАЙОН

м. Переяслав
Записала І. Коваль-Фучило 21 червня 2019 р.  

у м. Переяславі Київської обл.  
від Гич Софії Ігорівни, 1947 р. н., переселенки  
із с. Підсінне Переяслав-Хмельницького р-ну,  

що затоплене у 1974–1976 рр.  
водами Канівського водосховища

ЖИТЛО Казали, шо сови кричать: «Це не перед добром, 
це шось не перед добром! Це буде война!». Ну, була 
война – виселення ж оце. Так це тоже таке воно нам 
було страшне, це виселення, що це страшне! Бо кож-
ний: руйнуй своє гніздо і переселяйсь бозна-куди. Дак 
це воно... Да безгріш’я тоді було таке. Грошей немає! 
Люди... Бєдность така! Нема про шо балакать. Ну, 
а мусило: кожне тяглося, кожне будувалося, і гуртом. 
Ви знаєте, село – гуртом! Оце будують хату – толоки. 
Кожний день толоки, через день толоки! Люди – все 
село сходиться, мажуть хати, помагають одне одному, 
бо іначе ж не виживеш, сам же ж нічого не потягнеш 
і нічого не зробиш. А за тіми ж матеріалами як ходи-
ли в райвиконком?! Виділяли: шіфер – 140 листів, там 
якийсь куб дерева, там цегли скількись штук, де під-
еш осюди в район. А  скільки ж сіл в районі пересе-
ляються! Да такі очередя, шо стоїш-стоїш, да й не до-
стоїшся до того начальства! Це ж і Андруші, і... Тому 
виділили, тому не хватило, тому не дали  – оце таке! 
А це все нерви були! Це ж усе нерви були людські. Це 
було страшне! Це тільки так воно зараз кажеться: це 
нема нічого, шо й Андруші переселилися, і  Підсінне 
переселилося. Переселились, да з якими ж утратами! 
Кожне тяглося, із шкури всі вилазили! Ні, грошей не-
має. Дали тисячу, тисячу гривень за хату дали. Ну шо 
ти за неї купиш? Ну, цеглу купили, якісь там деревини 
купили. А так – шо хочеш бери, де хочеш бери! Дуже 
важко було. Може, кому було легше, а де не було хазя-
єнів, де самі жінки жили – то дуже було важко, дуже 
важко було.

Записала І. Коваль-Фучило 21 червня 2019 р.  
у м. Переяславі Київської обл.  

від Гича Петра Архиповича, 1926 р. н.,  
переселенця із с. Підсінне Переяслав-

Хмельницького р-ну, що затоплене у 1974–1976 рр. 
водами Канівського водосховища

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-
ція про затоплене с.  Підсінне]. Я  прийшов з армії у 
[19]63-му году, і начали оце переселення. І ми як по-
женились із Сонею, я кажу: «Ми стороїться тут не бу-
дем». І таких хлопців і дівчат багато було. Молодьож 
не схотіла. Не було там нічого гарного, перспективи: 
дороги нема, транспорт не ходить, нічого не було. Ну, 
шо? Ну, клуб старий такий, завалюха, остався, танцю-
вали в йому трохи, а більше нічого. Магазін один. [Де 
спочатку люди жили одразу після переселення?] У са-
раях жили. Де хто жив.

ЖИТЛО Фундамент. [Які були етапи будівництва на 
новому місці?] Зразу закладали фундамент, робили 
фундамент. Тоді в нас клали дерево на спід, тоді вистав-
ляли «шули» – такі стояки на углах робили. Це основа 
хати. Стіни. А тоді стіни з дерева. Оце в нас дерев’яна 
хата! Хата дерев’яна. Обмазана з тої сторони і з тої 
сторони обмазана. [Чим стіни обмазували?] Глина із 
соломою. Мішанка така. Сіра глина, солома – місили і 
все замазували. [Те місиво як називали?] Заміс. Заміс. 
Ми построїли оце цю хату, обмазали. Ну, мазали ж... 
Ми як мазали оце селом – це кажний четвер і субота 
ідеш помагать людям. Четвер і субота. Ще і вівторок. 
Тоді і вівторок, тоді і в неділю вже стало. Сходиться 
оце уся родня, і все: «Я в тебе робив – ти должен в мене 
одробить». І оце таким побитом мазали. Саме трудно 
було мазать хату. А тоді ше й обклали кірпічом, а це 
ще оббили ото сатіном  – вже трохи прихорошили. 
Оце таке. Цілий вік живем і цілий вік строїмося, бо те 
вже поламалося, а те ще треба строїть. Ну, вже ж ми 
тут живем п’ятдесят год. Ми перейшли 18 листопада 
[19]69-го року. Оце якраз п’ятдесят год. Ми три годи 
строїлися. Начали в [19]66-му, а в [19]69-му вже пере-
йшли. Інтер’єр. Ну, перейшли ми в хату так: ні полів 
не було, зробили одну піч, ні веранди ше не було, не 
було нічого, і це вже ми перейшли. Не так, як тепер: як 
построяться, то треба і коври послать, і все зробить. 
А ми ото так перейшли, тоді достроювали: то веранду 
достроїли, тоді сарай почали строїть, то погріб. Скіль-
ки то вже в хаті, і  все то стороїли, строїли, строїли. 
І цілий вік оце строїм.

с. Вінинці
Записала К. Ковтун 8 вересня 2009 р.  

у с. Вінинці Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Канівець Катерини Григорівни, 1922 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. У  старий хаті на печі лягали під-
ряд троє дітей, ні, не так, лежить чоловік, лежу я, за 
мною – троє дітей, свекруха, а дід уже отам, у ногах, 
така була подушка поздовжня, і нехто його ногами не 
достає – така була велика піч у нас.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
У  селі один водяний млин був і три вітряки отуто 
стояло, село ж велике. Ми вже не застали, як водяний 
млин робив, а вітряки – то ось кажда з нас носила туди 
жито чи пшеницю, частіше жито. Мати пиддадуть 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  РАЙОН
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клуночок (ще дівчатьми невеликими) і несли, змели, 
бо матері ніколи. Пидем, було, а  покататься на тих 
крилах як хочеться, ну так, шоб мірошник не бачив, 
бо буде пугою бить. Він, бідний, мав багато таких, як 
ми... А воно поволі так крутиться, учепимося за кри-
ло, трохи проїдем, а тоді «бух» на землю і оглядаємося, 
шоб мірошник не біг. Він матерям тоді жалівся, а ма-
тері страмили нас: «Безстрамниця, дівка вже, а толку 
нема, шоб в отакий стид матір уводить». Стоїш, очі 
потупила, мовчиш, бо винувата. Ферма. Построїли 
комплекс на сім тисяч голів. Такий комплекс був, наш 
колгосп на весь район постачав скотину, корів. До нас 
привозили дводенних теляток манюсіньких, діток ма-
леньких, сто сорок голів, я  пальцем усіх випоювала 
як соскою. Молока трохи лину, воно палець ссе, поки 
смокне того молока, да це ж всіх сто сорок треба на-
вчить і виростить до корови.

с. Вовчків
Записала З. Гудченко 15 вересня 2009 р.  

у с. Вовчків Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Проценко Параскеви Ільківни, 1922 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Батьки жили на хуторі Опанасівський. [Це ніби з 
хуторів складалося село?] Ну, да. Отам колись жили 
Опанасенки, і це там був хутор Опанасенків. Мовча-
ни, Катренки – отакі хутора були.

ЖИТЛО Планування. [У старій хаті Ваших батьків був 
у сінях наскрізний прохід?] Да. Наскрізний. Було, в ті 
двері входиш, а в ті виходиш. [Другі виходили у двір?] 
Не в двір, а там, шо наша оця хата, дак тут сусідська 
хата була. Ну отаке пространство тут од тоєї хати. 
[Близько сусідка?] Ага. [То Ви ходили до них?] Ну, я, 
то виходили туди [У гості до них?] Да. По-сусідськи 
жили, дак по-харошему. Кладовочка. [Може, «комо-
ра» називали?] Комора. [Як було вигороджено в сі-
нях?] Поперек. [Там хатинка була?] Ну, да. Поперек – 
«хатина». Та сама хата, тіки комора. [Комора була на 
одну сторону, хата – на другу, посередині приблизно 
сіни. У сінях вигороджено щось?] Не було. Ну, оце ж, 
щитайте, хата. Сюди двері  – оце сінці, а  сюди  – ко-
мора. Комора, а тепер із тої, прямо із сіней веранда. 
Підвалини. Викопували пні дубові і ставили на тор-
чах дерев’яних. [Що таке торчі?] Ну, стовпчик по 
углам. Були пенькі ото або сторчі. На сторчах. Стіни. 
Стіни дерев’яні. У зруб. [Стіни з дерева ставили на-
йняті майстри?] Ну, да, майстри. Стеля. [У  Вашого 
батька чи діда сволок був поздовжній?] Поздовжній. 
Поперечні були два [сволоки] і подовжній. Стеля в 
розвєску давалася. А  потім же вставляли очеретом, 
а  тоді глиною. А  вже пізніше сволоки начали на го-
рищі стикати, не в хаті. [Чому?] Та лишнє ж займає 
місце тіке в хаті. То наверху сволок, підтягував ці по-
перечні на болтах... [У яких роках так стали робити?] 
Та чуть заможніший – уже сволок нагорі. До [Другої 
світової] війни. [У  Вашого діда був знизу сволок?] 
Ага, було знизу. [У Вашого діда в сінях стеля була?] 
Не було. [У хаті один був сволок великий?] Ну наго-
рі ж один. [Лежав зверху на сволочках підв’язаний?] 
Болтами зв’язаний. Раньше були знизу, а в нас нагорі 
йдуть. І зараз нагорі. Дах. Дід Хведор був – дерев’яна 
хата, вкрита соломою. Соломою [хата] вкрита, отака. 
Інтер’єр. [Підлога яка була?] Глинобитна. Спеціаль-

но заміс робили круто, глина і утрамбовували. Заміс 
на соломі. [Робили підводки кольорові в хаті?] Нічо-
го не робили. Це як празники, як тоді ото Ордань, то 
на комині писали. Піп ходив. [Він хрестик малював?] 
Ну, да. Христос Воскрес! Намальований хрест з копь-
йом. Копья оті по обидва боки. Ордань. Вона і тепер 
осталася. [Квітки не малювали?] Нє. Це не було. [У сі-
нях одні двері були зовнішні?] Ну, з одного і напро-
тів. [Тут уже двері були?] Були збоку. [Збоку в хату 
і в комору?] Да. Одні двері в сіни. [Бачили у когось 
двері не на завісах, а на бігунах?] Були, були. Були на 
дерев’яних, у  бідніших. [Як вони називались?] Так і 
називали – бігуни. У заможних таких, то вже були й ті 
[двері] на завісках, а в бідніших – на бігунах. [Вікон-
ниці на вікнах були, щоб закривати їх наніч?] Нє, не 
було. Нєкоторі в селі, там, може, де багатший був, так 
у тіх, може, було. Система опалення. Димар прохо-
див же із сіней. [У ньому можна було піднятися на го-
рище?] Драбина стоїть схилена на «хату» чи на комо-
ру, туди. [Можна було туди поставити її?] Да. Потолка 
не було. Це на село був один спеціаліст у нас, який 
робив печі. [Не казали, що пічник може так зробити, 
що погано буде цій в хаті?] Нє, курітиме. Чи курітиме, 
чи ще що. Що він може на добро, а може на зло, от, 
покласти. Може, по ошибкі, от. Якось переводи там 
поміняє, шо курить. То мучиться ото людина. [Стара-
лися майстра задобрити?] Шоб не куріло.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. В клуні моло-
тили. Як клуні не було, так у сінях. Була клуня – сіно 
було, а  з другого боку складали снопи. [Скільки сох 
там стояло посередині?] Дві. Дві сохи. [Стіни у клуні 
були які?] Стіни лозяні, лоза. Заплетено лозой. [Клу-
ня була під соломою?] Під соломою. [Під очеретом 
не було ніяких будівель?] Не було. Все під соломою. 
[У  діда були повітки, саж для свиней?] Були. Було 
для корови. [Як ще називали приміщення, де корова 
була?] Корівник. Була і конюшня.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи підкладали під підвалини щось свячене, гроші?] 
На покуті клали гроші. [Зерно не клали?] Нє. Нічо-
го не помню. Зведення стелі. [Рушником сволок 
не піднімали?] Ні, вірьовками. [Для мазання стелі 
влаштовували толоку?] Да, а  як же. Мазали толо-
кою. Обов’язково. Іззивали селян і мазали. Родичів і 
близьких. Робили заміс, кіньми місили. Коли уже за-
місили, розносили носилками до хати. А тут мазни-
цю мазали. [Як вже помазали, кидали господаря чи 
господиню у заміс?] Було, було. Хазяйку обмазували 
тоже глиною. [Вона супротив не чинила, не тікала?] 
Ні, обід строїла. Після толоки обід. Збиралися. [Піс-
ля толоки був лише обід чи ще й вечеря?] Обід, один 
обід. За один день обмазували все. Всередині і снару-
жи білять. І там, і там разом воно. Входини. Ну, вже 
воно висохло, то вже треба вхідчини робить. Та пе-
чуть хліб, випікають – перва піч, у печі. І готовлять 
там, шоб гарний стіл. [Не заносили вугілля зі старої 
печі у нову?] Може, й заносили. Не знаю такого. Печі 
робили, в  печах топили. [Хто першим заходив і що 
заносив до хати?] Діжу. Ікони ж і діжу. [Що спочат-
ку?] Ікону. [Хто перший – чоловік чи жінка?] Жінка. 
Хазяйка. [Освячували хату?] Нєкоторе, було, освя-
чували, а  такі бідніші, то не освячували. Свяченою 
водою бризгали. [Хто бризкав: чоловік чи жінка?] 
Більше жінка.
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с. Єрківці
Записала З. Гудченко  

30 жовтня 2009 р. у м. Києві  
від Бацан Катерини Петрівни, 1945 р. н.,  

родом із с. Єрківці Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с.  Єрківці]. Хутір і Озера  – [місце-
вості] по трасі. У нас як їдеш по трасі, то таке вели-
ке озеро наче, внизу. Бабуся мені розказувала, шо то 
було панське озеро. Там була панська хата, і  велике 
таке озеро. Там пан був такий Герасько, то куток один 
звався Гераськове.

ЖИТЛО Планування. Здоровенні сіни, справа була 
«хата», прамо – такі сіни були і комора з цієї сторо-
ни, усе це з сіней було. І сіни були замісто сарая. У їх 
не було сарая, клуні. Просто була така велика хата, 
тут були двері за хату, наче получалося ще і так за-
городжено – корова стояла в сінях. [Виходило, що в 
сінях був наскрізний прохід?] Да. Видно, для хазяй-
ства, я так розумію січас. [Одні двері парадні?] А то, 
видно, двері для порання, бо воно за хату виходило. 
Бабуся розказувала, шо як була голодовка і все, то ху-
доба стояла тут. Там була просто загороджена заго-
рода: для поросяти, теляти, а корова була прив’язана 
до ясел. Стіни не було, не було ніякої комори. Просто 
так жолоб для корови, для поросяти... Це все було ще 
довго. Не знаю чого, но так воно було. Стіни. Це була 
рублена «хата», а сіни – в закидку. Дерев’яна, здорова, 
рублена, бо дід у нас був небідний. Бабуся казала, шо 
було багато землі, воли. Зруб був гарний такий, до-
бротний. Обмазане там, де «хатина», і там, де «хата». 
Комора і де сіни – там було не обмазане. Стеля. Був 
один довгий, великий такий, товстий сволок і три 
було ще поперечних, бо хата була дуже велика. На 
сволоці хрест був вирізаний насередині звичайний. 
Бабуся моя народилася там 1891 року. [Тобто, хата до 
1891 р. вже була?] «Хатинка» зразу була так, [як части-
на сіней]. Інтер’єр. Зайшов – с правої сторони посуд 
стояв, це судник великий бабин. А із лівої сторони піч 
стояла здорова така. Вхідна стіна – всередині хати. Так 
само ікони були на причілковій стіні. Затильна стіна. 
В  нашій хаті гарні були вікна: два на передній стіні 
стояло, одне, де ікони стояли, і  одне, де піл. Скрізь 
здорові гарні вікна, як на той час. Долівка мазалася, 
а це не прибиралося. А потім уже прибралось. Долів-
ки глиняні були у тій і тій хаті [тобто, і в с. Єрківці, і в 
сусідньому с. Дівички]. [Не було малювання в хатах?] 
Ні. У нас там був звичайний комин, а тут у бабусі був 
виложений узором. З цегли, шо клали комин, отак по 
краях узор був виложений, з глини випуклий із цьо-
го кирпича, не кахлі, бо раньше ж робили з кирпичів 
цих сирцевих. Просто узор був. Він так надоїдав в 
дитинстві, бо його ж треба мазать. Така бабуся була, 
шо як некрасиво, ше й наганяй буде, а зате було кра-
сиво. Воно наче вугличок, отак ободочка, а тоді вугли 
отак-отак. [Такий профіль?] Да. А тут наче так само – 
квіточкою. Дивитись гарно було. Може, воно колись і 
малювалось оце все, но за моєї пам’яті – ні. [Підводку 
робили?] Ого, тут уже велика проблема була. Канєш-
но, долівку об’язатєльно, шоб рівнюсєнько було, шоб 
рівно-рівно було, не дай Бог не так, получиш добре. 
У нас в деяких місцях була темна, така рижа глина, так 

спеціально ходили до глинянки. Тут же ж надовбать 
треба було, така темна, шоб було красиво. Всю долівку 
мазали. [Це на свята?] А як же, не кажного ж дня ма-
зали долівку. А якщо й мазали, то так до підводки, а те 
не трогали, шоб було ж красиво. Система опалення. 
[Дим з печі куди виходив?] В сінцях стояв бовдур здо-
ровий. Бовдур і затукало було. Оце з вулиці заходиш, 
і з трапок таке зроблене, заткнув, закрив ляду у цьому 
бовдурі. Він зроблений був – наче на косячок ляда за-
кривалась. [Ця ляда була над головою?] Да. У нашій 
хаті бабусиній теж був такий самий, в  Єрківцях. Це 
була теж стара хата, де бабуся моя жила. Це її чоловіка 
батьків, видно, хата.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Здоровенний 
такий сарай був, клуня. Всередині сохи здоровенні. 
Один з двора був великий в’їзд для воза і шоб захо-
дити. Як заходити  – одна ворітниця відкривалася 
або дві.

с. Лецьки
Записала З. Гудченко 8 вересня 2009 р. у с. Лецьки 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 
 від Анастасії Луківни, 1936 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Чи проживали колись у селі пани?] Якісь 
були, бо моя мати дитину гляділа у них. І  чого? Бо 
прийшла моя мати до їх, а собака не гавкав на неї. Дак 
вони кажуть, шо козаки... На тій горі, кажуть, був пан і 
тут. Там ліс був посаджений, то кажуть, шо був якийсь 
пан на окраїні села. За мосточком була церква, школа. 
З  церкви зробили клуб, а  тоді обратно. Перестроїли 
новий клуб і той розтягли Казали, колись була корч-
ма. [Які прізвища розповсюджені?] Барани, Лисенки, 
Юрченки, Левенки – багацько. Топоніми. Старе село 
вже щезає. Отут – старе село. Раніше село було розки-
дане і на ту сторону, і на ту. Воно йшло далеко. Річку 
звали Супротивкою чогось, вона вузенька і йде неві-
домо куди. Хтось хотів покопать ставки, та ніхто нічо-
го не зробив. Населення було українське. Назви кут-
ків: Беребендя, Беренда, Закуток, Центральна. Тепер 
нове село утворилося, так тепер мішане населення, 
понаїждяли. А це нове село построїли, як Чорнобиль 
зірвався. Поселились тільки 8 сімей чорнобильських, 
а то позаймали хати якісь люди і сільські.

ЖИТЛО Така хата була построяна, шо оце де хата, шо 
живемо, там потолок є, а де сіни і кладочка, там і по-
толка нема. Таке устройство хати було. А  тоді давай 
перестроювать одну хату. Перестроїли, почали жить, 
чось мій чоловік із батьком не змирилися. Так ми давай 
другу хату будувати. Кинулись, а в колгоспі нема горо-
да. Де ми не ходили. Колотились, колотились, а коли 
прийшли з роботи, у нас тут, де стара хата була, побиті 
колочки на хату. Почали строїть на цьому ж подвір’ї. 
Ту хату забрали, в  неї дерево було сильне, вона була 
рублена, і  перестроїли. А  тоді перейшли ми туди і 
осталися там жити. Вже троє дітей було. Планування. 
Зліва «хатина», а  справа  – «хата» від сіней. Маленькі 
сіни. В кого як, там перестроювали. У кого були кла-
дочки, а у нас не було. А у батьків – кладочка біля сі-
ней. Стіни. [Ваш батько будував теж дерев’яну хату?] 
Дерев’яну повністю. Тут ліс недалеко. Оце, де Циблі, 
кілометрів  7  були ліси. Тільки їх багацько вирубали 
лісів, дуже багато. А тепер небагато, але є. Отам внизу 
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було. А тоді, як газ проводили, вибралися вони на гору. 
[Тобто у вас старі хати були рублені?] Да-да, і побілені. 
Знадвору мазали, шеретівка, а тоді так, білили, усе бі-
лили, і де комора. [Не було митих хат?] Ні, у нас такого 
не було. [Чи будували хати без дерев’яного каркасу?] 
«Топтанки» топтали, було таке, шо немає дерева [і сті-
ни глиняні], дак «топтанки». [У  яких роках?] Десь в 
[19]54-му. До войни багацько людей жили по хатах, бо 
нема де зачіпиться. А після войни потихеньку почали, 
хто «топтанку», хто деревця достане, да так і строїлись. 
[Як часто мазали стіни хати?] У нас мазали і 4 рази на 
год: од «Храму» мажемо, од Великодня мажемо хату, бо 
тоді ж коноплі трьопали, до така ж курява, од Різдва, 
од Зелених. Стеля. Були великі сволоки. Тепер малень-
кі сволочки! Поздовжній сволок, а на ньому сволочки, 
а тоді вже дошки, а на дошки – очерет, а там вже маза-
ли глиною. Стелю білували. Дощечки урозбєжку. Дак 
оці розбєжки – це ж очерет, його замазували глиною. 
Бувало, що й суцільні дошки. Дах. Мій батько вкри-
вав соломою по всьому селу. Як вмер, то люди плакали 
за ним, скільки він піддержував людей. Дуже ж воно 
курява велика. Це ж скинь стару солому, тоді нову на-
стели. Од куряви він погиб, дуже ж там пиль та курява. 
Ловко було вкривав, саме луче на все село. Ряд пройде, 
тоді обратно... [Так він нижній ряд проходив повніс-
тю?] Ні. Поклав снопик, тоді на його, на його, нагору, 
до самого верха. Тоді другий... Так пригладить... Звер-
ху пригинав на той бік... Не текло ніколи. Довго сто-
їть. Система опалення. Печі робили з глини, з цегли, 
непалений кирпич – на комин. Дим виходив у димар. 
Бовдур ми називаємо той, шо зверху. А тут димохід – 
вивод [по якому дим іде]. Піч доходе до потолка, а тоді 
вже димохід іде аж до верха, а тоді вже бовдур. Прямо 
іде дим, на чардаку бичок такий [лежак]. Черінь, де ла-
зить, а то комин, внизу – підпіччя. За комином – че-
рінь на печі. Це мажуть черінь, там можна лежать. Як 
газів не було, дак ото у войну, да після [Другої світової] 
войни бур’янцю підем десь назбираємо, да протопить-
ся, як попало, да на піч... Ото таку мазь робили. Куди 
хліб ставили, то піч називається. А в «хатині» – полу-
грубочок називався, там їсти варили. Як прийдемо з 
роботи, да вранці ж піч топиться, а ввечорі там [груба] 
в «хатинці». Інтер’єр. Лежанки у нас не було. [Чи роз-
мальовували стіни в хаті?] Ні. Рушники вішали. Ото 
до празників переперемо рушники, і вішали рушники 
на празники новіші. Але й так вішали у будні. Картини 
вішали. У [сусідньому селі] Малій Каратулі був такий 
[маляр], шо малював там таке, «Три богатирі...» пере-
мальовував. Тепер і вишиваєм картини. Фотографії в 
рамках під склом – ото така краса.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що стояло 
на садибі діда, крім хати?] Сарайчик поганенький. Те-
пер вже ж сажі, а тоді шо воно? [Клуні були?] У людей 
були, а в нас не було. Рідко було по селу. Із тину, з ло-
зин заплітали, колосочки поставлять і з тину запліта-
ли. Не мазали. У кого великі були, а в кого невеликі. 
В клуні був один заїзд, бо тоді крали все, і вони робили 
одні двері. У середині було 2 або 4 сохи, по багацтву, 
у багатого могло бути 4, а в бідного 2 сохи. Під соло-
мою. А скільки туди соломи треба було!

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Були 
вітряки. На цьому кутку був вітряк, на тому  – 3  ві-
тряки. Вітряки обшиті дошками. Самі робили. Крил 
четверо. По східчиках треба було лізти. Поверталася 

за вітром тільки голова. Мельники були сільські. Но-
сили зерно молоть мішками на плечах або тачечкою, 
хто як сам зробить.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Раньше казали, шо є таке тепле місце, як і 
те місце літом розтає, дак ото на тому місці треба ста-
вить хату. У нас оце у батьківській хаті на такому місці 
построєно. Дак у хаті однаково топимо, шо вони, шо 
ми, дак у нас холодно, а в їх тепло... [Чи чули таке, що 
уникали мокрих місць для будівництва?] А шоб не мо-
кре місце було – не чула. [Чи чули, що на розмічених 
кутах зерно сипали?] І про зерно не чула. Закладини. 
Закладали гроші якісь, шось, я не бачила. А як у кого, 
дак було в ощепини закладають шось, бо тоді як роз-
бирали хату, гроші давні знаходили. Так в підвалини 
закладають, а тоді ж закидають... Ото тіки «святого» в 
підвалини або хоч в ощіп, дак ето якусь шерсть клали 
і гроші... Зведення стелі. Як сволок клали, не вішали 
нічого на нього. Обрядові та розважальні аспекти 
толоки. А  тоді як построять усе, скликають толоку 
мазать. Як робили хату – душ 5 чи 4. Помазали перший 
раз, а тоді, як висохне, другий раз. В кого як, я сама 
дома мазала другий раз, перший раз люди помогли. 
Мазала в хаті і зокола. [Людям платили?] Ні-ні-ні. Та-
кий порядок був, шо сьогодні в того, завтра в того. Так 
одне одному помагали. Обід був. Снідання і обід. На 
толоці кидали хазяйку, обливали водою. Набовтают 
там таке, а тоді, як мнуть, так страшна й сумна. Тоді 
[хазяйка] перебереться, вийде, поштує горілкою, і все. 
Або і ями ж тоді робили. Як кіньми, так посередині 
круг, шоб стоять, так коні ходять. А ні, люди ходять, 
місять ногами. Зараз ніхто не строїться... тікають у 
города. Раніше у ланці в буряках робили, а приходить 
неділя і на толоку, на толоку ціле літо. Намажемся... 
А тоді вже в Переяславі почали хати строїть і на то-
локу. А  їхали, помагали один одному, бо це таке, шо 
треба. Входини. Вхідчини хто робив, хто не робив. Ну, 
треба було вхідчини робить. Хто святив хату, а хто не 
святив. Водою посвяте...

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 8 вересня 2009 р. у с. Лецьки  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Іваненко Наталії Іванівни

ЖИТЛО Планування. Ця хата побудована в [19]60-му 
році, але в традиціях старовинних. За планом це  – 
«хата + сіни + хатина». З руїни хати за типом плану 
«хата і сіни» зруб  – та частина, де «хати», а  де сіни, 
можливо, там комора була вигороджена. В  Лецьках 
хата на випаленій ділянці, ділянка огороджена жер-
дям, хата займає острівне положення. Це такий тип 
житла, у якому ліворуч власне «хата», праворуч комо-
ра, яка займає тільки половину належного їй просто-
ру поперечного і ще є «хатина», утворена за рахунок 
приблизно половини сіней і половини комори. Стіни. 
Хата рублена, обмазана. [Стіни сіней] у заміт, по зру-
бу пеньковані, обмазані глиною і місцями кілковані. 
Стеля. Тут є хата стара – там традиційна різана стеля. 
Це коли дошки на сволочки покладені. На сволочки 
кладуться через одну доска й очерет кладеться, і ма-
жеться з того боку  – з  горища. Замазується горище, 
а  тоді з того боку очерет мажеться рудою глиною, 
а  тоді трошечки досочкою, а  тоді ото білять. У  хаті 
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дуже товстий поздовжній сволок, на ньому сволочки, 
тоді вже стеля. Інтер’єр. Збереглися давні піч, лави 
і мисник. Система опалення. Опалення  – з  «хати», 
грубка від якої виходить ще й у «хатину».

с. Пологи-Яненки
Записала К. Ковтун 12 вересня 2009 р. у с. Пологи-Яненки  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Бицюри Олени Семенівни, 1927 р. н., 

 Сніжка Василя Івановича, 1928 р. н.,  
та Сніжко Галини Гуріївни, 1936 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Кутки села: Гора, Громи, Болото, Низина. У  нас вода 
близько, і копанок дуже багато, каждий собі може ви-
копати копанку і прать там, чи рибу розводить, чи ку-
паться. Оце в нас красота. Колись як полотно білили 
чи коноплі мачили, багато було таких, шо кажди собі, 
у себе у конці города, де низина, а большенство було 
таких, шо до води ішли. А отуди до болота, де я жила 
дівчиною, до там у багатьох була своя копанка. Як 
ішли до води, дак брали на коромисло по два шматки 
полотна, а тоді по воді його, по воді, а тоді праником-
праником, і як висохне – любо, біле і гарне.

ЖИТЛО Інтер’єр. Столи колись були довгі, на всю сем-
ню, і трохи вужчі од теперішніх, стояли пид образами, 
у тому кутку, де покуть. На піч, на черінь, колись си-
пали і просо, і овес, шоб пидсохли, і полежать на йому 
добре, кажду косточку прогріє, і солому клали житню 
і овсяну. Я знаю, шо я парилась на овсяній соломі, як 
поперек болів. А тоді мати брали віхоть із конополь, 
умочали в глину, тоді на таку попіночку, обкладали 
поперек, як болів і низ живота, як із мочовиком не 
слава Богу, і ото воно дуже помагало, це дуже лічебне. 
Білили хати усередині і знадвору двічі – перед Велико-
днем і восени, отам послі Первої Пречистої, у вересні. 
До Покрови нехто не тягнув, бо там часто-густо вже 
сніг лежить. У мене моя хатка стояла як яєчко, як пи-
саночка, така біленька да чепурненька, а це вже годів 
з п’ять я вже не подужаю, дівчатка білять через год.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Гамазей. Був у нас отут недале-
ко. Туди звозили зерно люде, хто скілько мав лишньо-
го. Це як загашник на сьогодняшні день, знаєте таке 
слово? Це гамазей був до колгоспу, до [19]30-го  году. 
Там хранилось зерно, а громада села тоді рішала, кому 
дать: вдовам, у кого нема, чи на посів у кого не хватає. 
Колгоспи всьо знічтожили, і громади не стало, як кол-
госп став, тоді вже совєцька власть кругом заправляла. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Тоді, як ми строїлись, ні в яких кутках нічого не за-
мазували – ні грошей, ні хрестів. Це тепер стали дуже 
одкриті хрести, а тоді таке врем’є було, шо не дуже ті 
хрести були розповсюджені. Бо як при Сталіну забили 
людям у голови, шо Бога нема, витравили у душах усе 
Божествене, так люде і збайдужіли. Еге, стойте, гроші 
замазували, навєрно в оцей [кут хати], де стоятимуть 
ікони. Обрядові та розважальні аспекти толоки. 
Самі не йдуть, ждуть приглашенія і хочуть, шоб при-
гласили, бо знають, шо й собі колись прийдеться при-
глашать. Хто по-дружеські хоче помогти, той сам іде, 
як знає, коли там. Кого кличуть, той іде – родина, су-
сіди, з роботи, бо разом роблять. Насходиться повно 
люду. І зроблять, і погуляють. Тоді тому, кому робили, 

треба одробить – оце така плата. Гроші, спаси Боже, 
ніхто ні з кого не брав. У мене було таке, шо я замєсто 
себе дочку посилала. Буває така робота, шо нейзя по-
кинуть. От, і в мене було так, а дочка якраз приїхала 
додому, бо пошла вже із дому вчиться, я послала її за-
мєсто себе, кажу до неї, шо люде будуть робить, те й 
ти. На толоці люде мішають глину з соломою, тоді но-
силками підносять, викидають, на риштак знімають і 
ляп, ляп на стіни, часто бува так, шо чоловіки ляпа-
ють, а баби розглажують. Тоді обід добрий з горілкою. 
Як закінчували, то хазяйку купали, така придибенція 
була. На возку возили до води і «купали» (умивали 
руки, лице, ноги, як літом), а тоді назад везли. І як ма-
зали хату, ставили «квітку» – букет на гору хати. Вхо-
дини. Як уходили у нову хату, то брали ікону, хлібину 
на рушничку, оце первеє. Я ше дитині дала курку (це 
як я, а другі як – не знаю). А з іконою і хлібиною всі 
заходили, казали: «Господи, поможи і благослови на 
довгії і благії літа». І переступали поріг правою ногою, 
уступали у хату правою ногою, і  всі так. Ще батько 
проказував «Отче наш». І батько первим і входив.

с. Помоклі
Записала З. Гудченко 9 вересня 2009 р. у с. Помоклі 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Страдної, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які старі назви мали вулиці села?] В нас улиця Піщана 
і Жовтнева називаліся тепер. А раньше була оце в нас 
Новосельниця, то ото улиця Безульовка, туди Семе-
нухи, туди Жуки, далі Самарі, а там Петрики. І округ 
себе, а далі я нічого не скажу, бо нічого не знаю. Воно 
чьось туди звали Бурьяшки і Семенухи.

ЖИТЛО [Будували майстри чи сам хазяїн?] Батько ро-
бив, не сам же він робив. Ну, от себе ж робив, от себе й 
я робила. Тіке я за єї платила, люди робили, а я плати-
ла. В мене трудові вивернули. Так щитай од колгоспу 
гольова у нас Шульга був, так він пошти все сельо пе-
рекидали, [перебудував] його так у [19]57-му. [Бо рані-
ше] хати такі стояли під соломою, слабенькі вже. Дак 
тут хат три тіке осталось неперестроєними. Ось отам 
на [кутку] отак стоїть хата. [Чия то хата?] Греця Ми-
колі [Веніславовича] сама крайня хата, туди стьожка 
веде, то є там дві хати. А то всі поперекривали. [Ті хати 
ще довоєнні?] То ще щитаються куркульські хати. То 
не куркульська хата, я не знаю, хто в ній жив. Тут жили 
в посліднє врем’я те, шо я знаю, дак жили такі самі, 
як і ми, а то щитається куркульське... І дерево дубове 
гарне. [Ви народилися отут, на цьому ж місці чи ні?] 
Оце тутечки родились, тут і доживаєм. [Це хата ким 
будована?] Лічно своїми ручками. [В якому році збу-
дували?] П’ятдесят сьомому. [Але по-старовинному 
вона будована?] По-старовинному. Не зовсім, так. 
Первинна хата – ото батьковська хата натуральна. Їх 
було чотири хлопці, так вони жили в оцій хаті, ну вони 
перестроїли... А  це батько строїв, так оце, а  в якому 
году я не буду казати. [Від старої хати щось залишило-
ся?] А ото хата стоїть така ж сама, дівчата перестроїли. 
[Дуже перестроїли, чи основа лишилася якась?] Ну, 
все перестроїли. Вона стояла туди, вони перенесли її 
на цю сторону. Стіни. Дерев’яні в нас тут хати скрізь. 
У зруб. Є й «у шулі». Я не понімаю, де в зруб, а де шулі. 
[Шули – це коли у стовп?]. Ну, через шо й кажу. Оце 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



394 КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ

через дорогу, та й буде з шулі хата, а моя хата у зруб 
клалася і ця в зруб, тіке перекладали. В нас старе дере-
во було гарне, шашель не била. А в мене хата добавки 
багато було, ну, треба було строїти. [Яка добавка?] Та 
все: і підвалі, і стеля, й свольочки. Ну, в общєм, усе це 
вже добавка. [З  якого дерева будували?] З  соснового 
дерева підвали не кладуться. Дубові вікна, якшо є дуб, 
то вікна будуються дубові, як нема, то з сосни. Стеля. 
[Які були сволоки в старих хатах?] Отакі самі. Оце ось 
два поперечних. Він був, той на гориші, був він отак-о 
[поздовжній]. Він і є, тіке нагорі, на горищі. До його 
підбили ці [поперечні сволочки], до його прижимали, 
їх бульо чотири, видно отам, больтами. [Він товстий 
був?] Сволок? Да. Товстий. [Дубовий чи сосновий?] 
Оце Ви мене питаєте, я Вам не скажу.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що у бать-
ковому дворі було збудовано, крім хати?] Мати каже, 
шо туди якісь загати, а  шо за загати, я  не знаю. Чи 
худоба там стояла... Клюня стояла, це я знаю, а більш 
нічого. Стіни плетені. Тоді два [сусіда] верх там ото 
складали, звозили звідти, а там складали. [Проїзд був 
наскрізь, чи одні тільки ворота були?] Оце вже я не 
знаю. Я мала ж була. Клюня пропаля давно. Бо як по-
діліліся моїх чотири брати, да один ото іще за моєю 
хатою був, а два, оце ж мій, і оце хата, тоді через три 
хати ще один брат жив. Дак я не знаю, де та клюня ді-
лась, не буду казать. І оце колісь придумаля, шо знаю, 
шо стояля отам. В їх, навєрно ж, їздилося на двоє две-
рей, бо як возилися снопи, то їздили, не розвертали-
ся, напряму так. Тіке це дуже давно було. Криниця. 
[Колодязі копали майстри чи кожний сам собі?] Єсть 
люди, [майстра] наймають. Да осьо і ми ж копалі, дак 
уже ж круги началіся. Один: «Ви викопайте круг», за-
копалі. Отак ми копалі. В нас строїлися тут коло поро-
га, а тоді Іван каже: «Да нехай, мамо, сюди, на обніжку, 
і їм ближче ж, і нам». І попала вода, та вже й родник 
добрий попав. По цей же час води мальо, а вокруг води 
ж. [У вас вода не дуже глибоко?] Та ні, глибоченько. 
[Цей «журавель» дістає?] Ну, так. Ну, як, щитать оце 
на степу, то там же ж, конєшно, далєко вода. [У бага-
тьох такі колодязі-«журавлі»?] Да, по селах є. Да більш 
тепер напорні ж оті [свердловини], і ручком качається 
[тобто, корбові колодязі].

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. В нас церква буля, такої 
не бульо і по району. Це я чую од старих людей, як бу-
льо, їдем з поля, дак балякають, шо Лявра, яка там у 
Києві, пидходила до нашої церкви. [Ваша церква була 
цегляна чи дерев’яна?] Дерев’яна. Вона й січас стоїть. 
Отам, де церкву строять. [Так це ж построїли вже су-
часну.] Це построєна, а то будинок довгий стоїть – ото 
церква буля. Тоді там шось приробилі, а то оте все вся 
стара церква. Я ще такою невелікою буля, повелі мене 
мати. [Скільки було там куполів?] Зверху? Не скажу 
я. В мене це в гольові не бульо. Я тіке те запомнила, 
шо усередині бульо. Оце внизу, це тут співають са-
мий старійший [хор], тоді підняти, як воно зветься ж, 
вище підняти, це молодиці співають, общим молодші, 
а  саме вище третій, співають дівчатка такі. Тут отак 
як махнув рукою, співають всі, тут махнув, а дзвони 
як задзвенять, дак я ж маля, да я отак за матір ухва-
чуся... «Да не крутися, людей багато, ну не крутися». 
Куди там не крутися. А я як гляну – угорі позольоче-
ні зорі, зорі просто горять. І дзвони і великі, й малі. 
У нас чьольовік був, дак батько його ото видзвонював 

вже. Ну, я матір питаю, хто там співає. Воно ж людей 
багато. Там і тітка співає, кажуть. Оце в замітку мені. 
Як я мала, я його нічого не бачила, а замітку. [Дзвіни-
ця була при церкві чи окремо стояла?] Я Вам сказать 
не скажу, бо я чуть, чую, а де воно – не знаю. Маля я 
ще буля. А церква буля, ото діди балякалі, шо кажуть, 
такого престолу ніде не бульо, як у Помоклях. [Як 
церква звалась?] Покровська. Так як оце й цю тоже на-
звали. [Коли її знищили?] Ото як началі розтой..., і її 
найшлі такі дуракі, дак я казаля: «Да й не кінульо гада, 
шоб він в землю загруз, шоб її не скидали». У Стро-
кові ж не розкидалі, дак і досі ж церква стара стоїть. 
Коли вона строїлась, я не знаю, дак вона стояла, щи-
тай, піввойни. А в нас розкидана, розтягли... Там було 
все гарне, помальоване. Я думаю, хтозна, як цю тепер 
уберуть. Ну, ця скромна така церквочка, невеличка. 
Ну, уже нема нікому ходить.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузні були, 
і навіть в ті часи цигани ходили. А це як уже кольгосп 
став, дак у нас буля своя кузня в кольгоспі зроблена. 
[Вітряки були?] Булі. [Багато?] Та багато. Оце ж на [По-
мірках] бульо три мліни, дак їх розкидалі. А тоді на полі 
бульо, на полі стояв [вітряк], цей довго мольов, а тоді за 
пунктом, сюди на Виповзки, цей [вітряк] стояв довго.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Хто поніма, дак становлять хату не на «молодики», 
а щитать, у «другім кварталі» [місячного циклу]. Бо на 
«молодиці» ми заклади не робили (ну, обсновували, 
дак вона [хата] все времья мокра), а кладуть на другій 
[чверті], або на послідній. Оце хто шо знає, і оце кла-
дуть. Ото ж і дерево так само, як на «молодиці» ріжеть-
ся, або третя [чверть], дак шашель б’є. А як ріжеться 
на «другій квартелі», воно ж по календарю, по парній 
квартелі, і на «послідній квартелі» оце ріжуть дерево, 
шоб шашель не била. [Тобто, на повний місяць?] Не на 
повний. На «ущерблення». А на «ущерблення» – щоб 
ніяка твар не розмножувалася. Ну, як закладають хату, 
як у гольові у кого що є, то кладуть якого году, коли 
ти строївся, то копійку кладуть десь у вугол. Ну, я не 
буду казать, я не бачила, бо я ходила на роботу, а мати 
коло них [майстрів з будівництва]. Вобше кладеться, 
копійки кладуть, а для чого, я не знаю. [Клали в який 
кут?] Я в один, ув оцей вугол, головний для неї [хати]. 
Ну, ми звемо «уголь», або як у хаті  – покуть. На по-
куть. Зведення даху. Це знаю, як хата кончаляся, шо 
вже кончіли майструвать, дак роблять хрестик і на хаті 
прибивають. [Де саме прибивають?] Ну, на гориші. На 
оконці, шитай, там хрестик прибивають. [Він там весь 
час?] Так. Кончили хату, хрестик били. Й прибилі – ко-
нєц [будівництва]. Вибір місця для криниці. [Як визна-
чали місце, що там має бути вода?] Я не знаю, де, ну, 
в нас ніхто не визначав. Ходилі-ходилі, ходилі-ходилі... 
Ну, є, кажуть, кожух кладуть, да чи роса на вовні бе-
реться. А є, кажуть, десь якась трава росте, шо по траві 
[визначають], шо должна [бути] вода.

Записала З. Гудченко 9 вересня 2009 р. у с. Помоклі 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Болілий Катерини Мартинівни, 1928 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. [Село дуже розкидане окремими кутками. 
Один з кутків – Піски, попід лісом на піщаних ґрун-
тах. Тому, мабуть, і  назва така. Тут зовсім розрідже-
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на забудова, окремими осідками була. Часом, вулиці 
утворюють декілька садиб хвилястих окреслень, де 
садиби не підпорядковуються лінії забудови, а відсту-
пають, то наближаються до проїжджої частини. А де-
які садиби зовсім окремо у вигляді хуторів розкидані. 
Забудова вільна, переважно у глибині садиб, перед 
нею двір господарський. В деяких випадках хата дуже 
заглиблена відносно вулиці]. Топоніми. [Як частини 
села називалися?] Куток. У нас я не знаю, як оце він в 
нас називався, куток. Козлиця, Козли... Там Бур’яшки 
були, Буряки. Буряки  – це сюди, а  то туди дальше  – 
Жуки називалось, фамілія моя така, Жуків багато. 
Жук хвамилія, і  ото так називалось. Це воно здавня 
таке. Я колісь у Переяславі буля, давно вже давно, і на 
автобусній станції мене така жіночка стара вже питає: 
«А Ви от Поміров далеко живете?». Кажу: «Та так, да-
леченько». – «Ото я на Жуках була». Оказується, вона 
якась наша родичка. Еге. І вона ото питала за Жуки. 
Вона каже: «Я на Жуках жила».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Господарські будівлі 
були біля хати розміщені?] Біля хати близько не бульо, 
а ось до оцієї хати клюня стояла, в городі. А як у горо-
ді, тіке, бач, воно неблизько коло хати. [Хати були да-
леко від вулиці?] Раньше було, шо огорожа така стоїть. 
Городу багато було. Воно ж таке позаростало, і воно 
ж не пахальося. [Хати стояли від вулиці далеченько?] 
Да, ну, не так. Не на вулиці ж прямо стояли. Ну то ж 
Ви бачили ту стару хату. Господарські будівлі. [Які 
споруди були на садибі?] Буля і клюня в самом конці 
города, туди далєко бульо, і сарай отам був. Ну, а те-
пер же воно поперестроювано все. [Називався сарай, 
повітка чи хлів?] І  повіткою називальось, і  хлів. Бо 
раньше, знаєте, держалі і овечку, і скот і все, дак оце 
як хлів, дак це должно ж овечки [там], я вже забуля. 
[На покинутій сусідській садибі збоку то курничок чи 
саж?] Ото ж курничок. Порося держальося – ну, може 
ж, воно саж називалось, чи я не знаю, шо називальось. 
Те, шо порося держали, та те, шо кури,  – повіточка. 
[В одному приміщенні були і кури, й поросята?] Угу. 
Ото таке. Єсть комори. І зараз єсть комора, ота давня 
рублена. І там же біля тієї хати комора осталась. Пасі-
ки були отакі шо як. Отакі ящики, понімаєте, як ящи-
ки. [Довбаних вуликів Ви не застали?] Ні. Та, може, 
у діда Федотка й був. Так воно вже у музеї. Криниця. 
Був кольодязь. Кольодязь оно там, дак уже воно зсу-
нулось, завалилося, це вже ми построїли, тепер осьо 
качаєм воду отут.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Це одна криниця, то 
весь куток ходить. Це ж, дивися, у того, у дядини ж, де 
ото стара хата, дак там же колодязь був наперед хати, 
і всі ходили по воду. А де оце в них колодязь дівся, чи 
він завалився?

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Хати будували майстри чи зводили толокою?] Чужі 
люди, майстри чужі булі. А майстри, чи сім душ, чи 
шість, чи скіке хльопців, так мости рили. І ото ж, ну, 
обклядалі кругом дубовими там дручками. [То як на-
зивалося воно, шо вони обкладали?] Я  вже забула. 
[Підвалини, може, ні?] Може, я вже позабувала. А то-
лока ж іззивається в нас багато людей, шоб за день 
помазалось усе. Так ото. А мазали толокою. Входини. 
[Як вхідчини робили раніше, хто першим входив до 
хати?] Я не знаю. Кота первого кидали. [Півнів не ки-

дали?] Про півня не чула я. [Не було звичаю із старої 
хати в нову жар переносити?] Не замітила. Я  такого 
не знаю. Його не було. Носилі жар із хати в хату, дак 
це під [Другу світову] войну, як не було чим огню за-
палить. Курить із бовдура, топиться там. За чавунець 
якийсь чи [листочок], і пішов у ту хату по жар, шоб 
топить дома в печі, бо нема чим запалить. Дмухали, 
дмухали, да-да. 

Записала З. Гудченко 11 вересня 2009 р. у с. Помоклі 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  

від Канупер Ольги Іванівни, 1937 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. В  нас дуже веліке село було. Оце, навєрно, 
на всю область Київську. Такого села нігде не бульо. 
[Скільки жителів було?] Я  жителів не знаю, скільки, 
ну, знаю, шо село дуже веліке і землі дуже багато. Це в 
нас у Помоклях дуже багато землі. А скільки її було, не 
знаю. [Скільки дворів було, теж не знаєте?] Хіба його 
можна придумать? Оце, як тут оце пощитать, скіль-
ки було дворів, дак оце в одніх за хатою ще хата була, 
а там же нема нічого.

ЖИТЛО Стіни. Як строїлися, тоді ж дубові хати булі. 
А так комора, казала мати покойна, березова. [Комо-
ра при хаті?] Да. Та, шо при хаті. [То окремої у них не 
було?] А  нашо їм? Їм не нужна була та [окремо збу-
дована] комора. Комора й сіни в чистому дереві, але 
сіни були обмазані. Власне «хата» обмазана й побі-
лена. Стеля. Сволоки в хаті поперечні: два попере-
чних сволоки, а на них вже покладено повздовжні, і не 
знизу, а зверху покладено, а далі вже дошки. І дошки 
не щільно, а в проміжках очерет виглядає. Інтер’єр. 
В  хаті чотири вікна: на чоло два, на причілок одне і 
з затилля одне. Це з правого боку хати, а  з лівого  – 
комора. Нас бульо шестеро [дітей у батьків:] чотири 
хльопці і дві дівчини. Самий старшенький ото вмер. 
[Як батьки господарство ділили між дітьми?] Та хтоз-
на, як вони бідні ділили. Оженився, і доски покладені 
там [тобто, настелений піл], і уряд усі лежять: і діти, 
й батьки, і  мольодий, і  мольода, мольодожьони, всі 
вмісті лежали.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Садиба досить об-
ширна. Взагалі, в Помоклях великі садиби на цій час-
тині, що називається «Піски». І видно тут звід такий, 
колодязь зі зводом. Зруйнована садиба, від неї зали-
шилась хата, причілком до вулиці, десь на відстані 
метрів вісім, а також повіточка на два відділення на 
лінії забудови. Хата за типом «хата + сіни + комора, 
рублена]. Огорожа. [Деякі садиби оточені жердяною 
огорожею. Навколо ліс. Низинна територія].

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[Млини тут були, вітряки?] Булі. Аж чотири, навєр-
но. Були, були вітряки. Я ще на плечах носила [зерно] 
у вітряк молоти. [Скільки крил було?] Четверо. [По-
вертався лише верх, чи весь вітряк повертався за ві-
тром?] Не знаю, я його не повертала. Я носила на пле-
чах, дали клумак [зерна] на плечі, я несу.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Як кончили строїть хату, оце зроблять такий 
хрестичок, і ото там примостять, на причілкові тому. 
[На горищі чи зверху?] Ні, зверху отак. Хрестичок 
щоб видно, що це кончена постройка.
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Записала З. Гудченко 11 вересня 2009 р. у с. Помоклі 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  

від Нешви Софії Іванівни, 1922 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Ото ж і Шевченко там жив, у Репніна ж був, 
кажуть. В  Яготині. Я  ж то не знаю, балакають. Так-
так, був-був. І  дружив з дочкою тією. [З  Варварою?] 
З  Варварою, так, так. Вона допомагала йому багато. 
Ми чули таке. [Сюди Шевченко не заїздив?] Не бував, 
не чули. [Чули щось про історію села?] Ну, оце ж ка-
жуть, шо ото економія буля там. І козаки тут були. Бо 
в мого брата самого старшого був батько хрещений, 
козак. Він на нашій [сільській дівчині] тоді женився 
і виїхав на родіну. [Він не місцевий був?] Нє-нє-нє. 
Вони чого-то були тут, чи служили... [Пана ніякого не 
було тут? Ото лише економія і все?] Не бульо, не бу-
льо. [Був управитель?] Да-да. Ото ж там якийсь там 
Лісовскій був, хто його зна. [Це він управитель був?] 
Да. [Тут колись ярмарок був, мабуть?] У нас ярманку 
не було. В Яготині ярманок був. [Були тут базари?] Не 
було в нас і базарів. І оце в Яготині були базарі, і на 
станції Яготина. Кажуть, шо волость у нас була Сту-
дениковською, бо ми ж Переяславського [р-ну]. Да ми 
і були Яготинського району, перейшли в Переяслав-
ський, тоді знов з Переяславського в Яготинський ми 
переходили. Ми дітьми їздили з батьками ж на ярма-
нок. Там качелі були разні, да ото таке. Топоніми. [Де 
давній центр села був?] Оце центр села. [Люди так і 
«центр» казали?] Хутор. Казали: «На Хутор!». Ну, це 
в нас Хутор, то Новоселиця  – то вже строїлися, дак 
Новоселицею звали. Ну, оце кажуть «Центр», оце 
якраз центр села. [Які кутки були?] Ну, Гора назива-
лась. А ото Гора, оце на Хутор було. Оце центр, а тоді 
там Рокитне чо-то звали, а тоді улиця була Берегова 
і Садова. Це дві Новоселиці. Це уже нове построїли. 
[Найстаріші кутки які були?] Оце, оце найстаріший – 
оце центр. Ото вже ж [трохи далі] Рокитне називалось 
воно, улиця Сидоренка тепер називається. Рокитне, 
Новоселиця буля, Садова, Берегова, дві Новоселиці... 
Кажуть, шо оце там економія буля, де оце Новосели-
ця. Система забудови. [Садиби раніше були щільно 
одна до одної чи вільніше?] Нє, не дуже, оце воно, щи-
тай, те шо й було.

ЖИТЛО Погорілі ми в сорок третьому, [під час Другої 
світової війни] згорілі, тут нічого не бульо. Оце у нас 
у [19]43-му весь майдан згорів. Оце прийшли підпа-
лили, горіло все. [Німці підпалили?] Наши підпали-
ли ті, що в німців робили. А те, шо німці відступали, 
їх заставили  – паліть. Прийшли хвакелом... Я  заміж 
виходила із цього дворища, тіке отуди далі. Дак чо-
ловіка в Германію забрали, а я осталась. Батьки ж, ті 
батьки його побігли до озера, зако берег, а ми оста-
лись. А вони прийшли, ми купою сиділи, добре, шо 
нам нічого не зробили. Хвакел отакий і оце під стрі-
ху, хати ж тоді соломою крилися. Підпалили і пошлі. 
Оце ж все горіло. Ото майдан був, оце хати і ото через 
усе туди хати. [Величезний такий був майдан?] Да-да. 
Оце весь майдан горів. Наші солдати, бо наші ж, вони, 
як німці тут булі, так вони в німцях робилі. Есесовці 
вони називались. [Тобто це не солдати?] Нє-нє, на-
йманці наші, преданики. Планування. [«Хижа» у Вас 
де в хаті розміщена?] Через сіни. [Тобто у Вас «хата» 
була і «хижа» через сіни. Сіни були вздовж?] Да, да. 
[У сінях не була комірчина відгороджена?] Нє-нє. [Чи 

були такі хати, щоб у сінях були наскрізні двері, через 
які можна було зайти і вийти?] Були. У моєї тьотки 
така [хата], шо оце заходе і через усі сіни перейдеш 
і другі двері напротів того. [Як ті двері називались?] 
Я  не знаю. Я  знаю, шо були двері. У  тьотки були і 
тут у нас по-сусідськи були у людей таки. Призьба. 
[Призьба була?] Була і призьба. Кругом хати надво-
рі. [Запільна стіна теж з призьбою?] Ага, ото кругом. 
Стіни. [З чого робили стіни хат?] Із дерева, з очерету. 
Оце в нас так стари. В нас рублених хат з дерева не 
було так, як ото ж єсть хати рублени, бо в нас дерева 
ж не було. [У вас тут лісу немає?] Немає. Ото був там 
паганенький ліс той, так той, тоді ж не давали його 
різать. То як німці попалили, то вже й не відновлю-
вався він. [Мабуть, як каркас для стін сохи закопува-
ли?] Да-да. Сохи. А тоді присохи вже, тонші сохи, да 
отаке пространство, а тоді очерет туди заплітали да 
мазали. У нас такі хати. [Стіну передню як називали? 
Не казали «причілок»?] Да, причілок. Ото ж причі-
лок і був у нас. Ну, називають же, шо ото на причілку 
хати. Ну, то ж ціла стінка. [Оця довша стіна як нази-
валась?] Стіна да і все. Стеля. [Сволоки були у Вас?] 
Да-да. Отак-о, у хаті отак-о був сволок великий, так, 
а тоді отакий меньший на ньому. [Як вони називали-
ся?] Сволочки. Сволок і сволочки. [Як на стволочки 
стелю устеляли?] Очерет же знов клали там, і зверху 
мазали, і  тут мазали. [На горищі як робили?] Отож 
мазали, на горищі мазали і звідсіля мазали, і все. Дах. 
[Підстрішшя оце велике було?] Не дуже. [Не можна 
було під ним щось сушити?] Нє-нє, не можна. [Це 
Ви про цюю хату розказуєте, що дід будував?] І дід, 
і  дядько жив з дідом. Так, в  основном, і  було таке 
саме. Інтер’єр. [Яким було внутрішнє облаштування 
хати?] У нас стіл був, піль був, ікони були, рушники. 
[Не було скрині?] Була скриня, дак у «хижі» стояла 
скриня. [Скрині мальовані були?] Були. У нас не було 
такого. Це куповане. [На ярмарках?] Да-да. Були такі 
скрині, ну, в нас таких не було. [Сволоки в хаті були 
миті чи побілені?] В нас побілені були. Ну, побілені і 
я не бачила, шоб де крашений був. [У чистому дереві 
залишали сволоки?] От, не бачила я. [Ніяких узорів 
ніхто не вимальовував всередині хати?] Ні, не було 
такого. [Скільки вікон було у «хижі»?] Ну, одно вікно 
тіке. А  у «хати» було вікон чі чотирі, чі три. Чотирі 
[вікна]  – одно там та одно було од уліци, двоє отак 
було, і отут одно. Четверо було вікон. [Тобто на чоло 
одне вікно?] Друге – воно на причілку ще, а тут одно 
і там одно. І напроти одно. На полу якраз було. На-
пільне окно. [Яка підлога була?] Долівка. [Підводки 
робили?] Да. [Яким кольором?] Красним. [Де брали 
червону глину чи фарбу?] Да глина була. Було ото в 
нас так глини, шо копали, і  тут, шо мазали так усе. 
Ну, з кізяком, з усим. А то було, шо десь красну до-
вбали. [Не купували?] Нє-нє. І як колодязь копають, 
дак тоді красна глина є. Бо то як кончав колодязь ко-
пать, то тоді люди йдуть по глину по красну туди, до 
того, де копає колодязь. Глибоко, глибоко  – ото там 
десь красна глина. Система опалення. [Як називали 
пристосування, через яке з печі дим виходить?] Бов-
дур у нас кажуть. [«Верх» – у вас так дах називають?] 
Да-да-да. [Ви пам’ятаєте, яка піч була?] І тут була, да 
вже нема. Тіке ж меньша була. Там здорова була, хата 
здорова була. [Як називались окремі частини печі? 
Може, припічок, запічок, комин?] Дак припічок – це 
ж комин. Чирінь – це ж то, куди ми їсти сунемо, й то 
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казали «чирінь». І то, куди лягали спать уже зверху, 
і то казали «чирінь». І припічок, і комин був. [Закри-
вали піч чим?] Юшки ж були такі круглі, шо закри-
вали, шоб тепло не виходило. А то заслонка була, шо 
закривали туди, куди дрова клали, шоб горіли, да тоді 
як перегорить, так заслонкою закривали. [Якщо за-
кривали піч заслонкою, то що ж таке тоді «юшки»?] 
А куди димоход іде. Так тоді там отакі дві юшки: одна 
менша, друга більша. [Металеві?] Да, куповані з мага-
зіну. Шоб тепло не виходило. [Простір під піччю як 
називався?] Підпіччя бульо. Ми колісь дітьми батюш-
ки боялися тоді, дак батюшка ходить по селу, дак ми 
з однією подружкою полізли під піч і поховались од 
батюшки. А батюшка: «Ану вилазьте!».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які будівлі 
на дідовому дворі були, крім хати?] Ну, у  діда, у  нас 
така ще клуня була здорова. [Стіни плетені?] Да-да. 
А тоді мазали, в нас мазана була. [Мазана зсередини 
й зовні?] Да-да. Тіки стелі ж не було, а здорова клуня 
була в нас. Хата була, коло хати ще й сарай був рядом, 
под однією кришею сарай і хата була.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Церква була у селі?] Ні, 
не бульо. Оце аж тепер сталя церква, як уже [за часів 
незалежності України]. [У  церкву куди Ви ходили?] 
Оце ми ходили, оце наша хата, у  Яготин, а  оті вже 
сусіди ходили в Панфили [село Яготинського  р-ну]. 
І там тоді, там поділено бульо. [Це парафії?] Ага, ага. 
В  нас зроду церкви не було. Мати ж моя не з цього 
села, з другого села була, казала, шо не було церкви, 
але були Яготинського приходу.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Раніше мало коло-
дязів було в селі?] Ну, не так же, як тепер, шо чуть 
не в каждого у дворі. Да тепер і вода. Ну, правда, на 
нашому краю чогось води нема, не йде вода чогось. 
Оце од нас аж до кінця отуди ж кладовища, три коло-
дязі бульо, на углі ці ж колодязі. В нас [на кутку] гли-
бокий колодязь був. [Зі зводами не було колодязів?] 
Нє-нє. Ми найбільш отак тягали. Не так, уже ж тепер 
поперестраювали. [Яким був пристрій, що ним воду 
витягували?] А то було таке колища, і вірьовка така, 
і  ми ото тоді. [Волочок такий.] Еге. Оце, січас кра-
ще ж, як тоді бульо. Дак три колодязі оце бульо. А це 
скіке там хазяїв? Це ж тепер кольца. Тіке аж унизу 
робили кольца так, як і тепер роблять, і опускають. 
А тепер уже з конца до конца кольца ж лежять [від 
дна і доверху]. [Тоді ж, мабуть, зруб був, не було бе-
тону?] Не було. [То зруб був там?] Був зруб. [Він був 
не до верху?] Ні-ні-ні. Ото поки там вода, ото поки. 
А тут кольце було. [Волочок на чому був влаштова-
ний?] Так лежало оце, дрючок же тут, чи деревина, 
і  кольце це прироблене до його, шоб волок тягать. 
У нас глибокі колодязі.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[Млини тут були?] Були млини. Оце ж отут у центрі 
були у нас, два млини бульо. Отут один млин, він отам 
був, де Ви у сільраді були, а один отут, де школа. Це я 
вже знаю ці млини. [Водяні?] Нє. Вітряки були.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як починали хату будувати, як місце для 
неї вибирали?] Ну, так ото вибрали... Оце тут стара 
хата була колись. Оце німці спалили, отак хата сто-
яля, а тоді батько построїв протів тієї хати. Напро-

тів, а той уже заняв це старе місто. В нас було хто й 
вибірав даже. [Може, перевіряли, де раніше сніг роз-
тане, то там тепле місце?] Нічого, нічого. Обрядові 
та розважальні аспекти толоки. [На мазання хати 
людей на допомогу скликали?] Ну, а  як! Куди ж са-
мому помазать її... [У кінці толоки кидали хазяйку в 
глину?] Да чого доброго. Обливали. [І Вас обливали, 
коли будувалися?] Ну, а як! Це ж закон. Іди приймай 
роботу, а тоді обіллють тебе. Зведення даху. [Чи за-
кладали у кути хати гроші, зерно, проскурки шмато-
чок?] Дак це вже як верх клали, як верх, шось клали. 
[Що саме клали?] Не знаю. Знаю, шо іконку стано-
вили зразу, а тоді ж як прибрали вже її, іконку зра-
зу чіпляли. [Де чіпляли іконку?] На углі отак, у хаті, 
тіки на углі, усередині вже клали, як верх постави-
ли. [Хрестика не робили, не прибивали десь там?] 
Не бачила, не знаю. Букет квітів в’язали. Знадвору 
прив’язували. отут спереду, ото на углі. Входини. Як 
уже построїли – ухідчини справляють, уходини. [Чи 
запускали вперед кота або півня до нової хати?] Та 
нічого ми не робили, їй Богу. [Ікону несли наперед, 
як входили?] Ну, да, ставили ж ікону у хату. Народні 
уявлення. [Були якісь заборони, що через поріг щось 
не можна робити?] Ну, ото ж не можна давать через 
поріг, треба стать ногою, кажуть. Не брать в когось 
із рук нічого через порог. Календарна та родинна 
обрядовість. Ото батюшка ходив на Ордань, шось 
писав на комині, було. [Не на сволоці він писав?] Нє-
нє, на комині, в нас на комині.

с. Пристроми
З польового щоденника К. Ковтун,  

записано 14 вересня 2009 р. у с. Пристроми  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  

від Шостак Ольги Павлівни, 1931 р. н., 
 та Колодяжної (Гордієнко) Мотрі Яківни, 1927 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [У  селі 
900  дворів, населення  – 1618  душ, є  переселенці з 
Чорнобиля. Окремим поселенням живуть не з Чорно-
биля, а з різних районів, із сіл. Окремим поселенням 
живуть переселенці з території, затопленої Київським 
морем (с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну)]. 
Топоніми. [Кутки: Гордії, Андрухи, Макарі, Козаки, 
Андрійці, Гречоновка, Остапи, Мукали, Волохи, Вов-
ки, Кириковка].

ЖИТЛО Інтер’єр. Іконів у каждий хаті було цілий ряд. 
Рушник такий довжелезний, тканий, червоний, і ото 
стояло іконів 8–10, обгорнутих тим рушником. Зра-
зу хата наче прибрана святково. На будень на іконах 
висів рушник буденний, сірувато-білий, з узенькими 
перетинками на кінцях (в основному, по одній). А на 
празник, на Паску вже чіпляли такий гарний черво-
ний, висів той рушник ціле літо, а тоді восени, як ма-
зали хату, знімали його, і  до Роздва знов накладали 
буденний, ото таке. Ікони купували ще наши батьки 
у Переяславі. Там щомісяця був ярмарок, привозили 
все звідусіль і ікони привозили. В каждий хаті є Божа 
Мати з маленьким Ісусом і сам Ісус Христос, дальше 
Миколай, Панталимон, Григорій (на коні змія побо-
рює). Оце такі [ікони], шо в каждий хаті у нас були. 
Ще казали старі люде, шо ікони возили по селах і про-
давали. Ще були святиї Харлантій і Власій, ціх празну-
вали, шоб скотині добре було.
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с. Ташань
З польового щоденника Т. Зубрицької,  

записано у с. Ташань  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Редьки Софії Григорівни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Планування. Житловий будинок кінця ХІХ ст. 
Будинок споруджений дідом господарки. Будинок 
розташований чолом до великого майдану, де до 
70-х років ХХ ст. відбувалися торги і ярмарки, відомі 
далеко за межами Ташані. Колись він мав розміри в 
плані 10×16 м, складався з двох «половин», розділених 
сіньми з наскрізним проходом. В  одній частині жив 
господар, в другій була «монополька», тобто продаж 
горілки. Ліва «половина» в 1974  році була одірвана, 
залишилася права «половина» і сіни. Ліва частина пе-
реборками поділялася на 2 кімнати і сінці. Права яв-
ляла собою цілісне велике приміщення. Стіни. Стіни 
будинку рублені, на стоянах, планковані й обмазані з 
двох боків та побілені. Дах. Дах 4-схилий, на кроквах, 
критий бляхою. Інтер’єр. В лівій «половині» і в сінях 
була дерев’яна підлога, в правій – земляна.

с. Хоцьки
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 14 вересня 2009 р. у с. Хоцьки  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  

від анонімної респондентки

ЖИТЛО Планування. [В селі Хоцьки збереглася напів-
зруйнована стара хата, рублена. Та частина «в зруб», 
де власне хата, а далі – сіни. Обширні сіни, половина 
сіней у поздовжньому напрямку поділена, і  за раху-
нок цього вигороджена комора. Це вже конструкція 
«в шули»]. Підвалини. [Основою для зрубу хати були 
пеньки чи камені?] Якісь пеньки. [Як їх називали?] А я 
забула. [Може, стояни?] Ну, он стоять. Призьба. [На-
вколо хати призьбу робили?] Робили. Присьба була 
кругом. Навколо хати. Тоді ж хата згоріла, й усе. [Ви 
одірвали комору від хати до того, як вона згоріла?] Це 
вже пізніше. Ця хата згоріла, а тоді вже построїли ми 
хату. Таку саму построїли. Стіни. З дерева вона була. 
З  дерева, з  дерева. В  зруб. [Тут у селі більшість лю-
дей раніше будували дерев’яні хати?] Більшість. Тіки 
дерев’яні. Ото застали, знаєте, а  тоді тіке дерев’яні. 
[Зруб клали майстри?] Майстри. [Зовні хата обмаза-
на і побілена скрізь, усі її частини]. Стеля. [У хаті по-
здовжній сволок, на ньому два поперечних сволочки, 
а на них вже дошки «в розбіжку», і на дошки покла-
дено очерет] Інтер’єр [У Вашій хаті ото так само піл 
був, як зараз?] Да. [В хаті збереглися стовпчики гли-
няні під лави. Три стовпчики: на кутах і посередині]. 
[Піч розмальовували?] Ні. Нічого. Оце і в нас були, 
так не малювали. Може, в кого й малювали. Система 
опалення. [Дим з печі куди виходив?] Прямо туди, 
в той бовдур. У бовдур виходив. [Бовдур був у сінях 
чи над піччю?] Над піччю отам нагорі, ото таке воно, 
шо дим іде нагору, а тоді уверх – ото бовдур. [Може, 
спочатку дим через лежак іде?] Да був і лежак, отак 
звідси, а тоді лежак аж туди до груб. [З чого робив-
ся бовдур?] Ну, так, як зараз, навєрно, і зараз такий 
стоїть. Такий купувалі. [Не плетений був?] Ні. [Не об-
мазаний?] Ні-ні. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що у Вашого 
батька у дворі було збудовано?] Та сараї були, маши-
на-молотарка (жала, молотила). В  общем, батько се-
редній був, не куркуль і не бідний. [Комори окремої не 
було?] Сарай же такий був. Клуня вона звалась. [Клуня 
велика була?] Велика. [Її стіни які були?] Плетені. [Об-
мазувалися глиною?] Ні, так. Тоді пожар як був, так 
як зайнялося, дак горіло, сорок хат згоріло. Отам на 
тій вулиці зайнялося і докотило аж осюди. [Повітка – 
була така будівля?] Да, була, була. [Як Ви казали – по-
вітка чи клуня?] Ми – повітка. А там стояла і корова, 
і свині. [Повітки які були?] Дерев’яні да із лози попле-
тені. Із лози поплетені і обмазані. [Окремого примі-
щення для свиней не було?] Саж. Шоб на відгодівлю 
вже свині. Оце не знаю. Да, мабуть, були, да забуля. 
Криниця. [Не в кожного у дворі був колодязь?] Не в 
кожного. В мене хата в селі тамечки, колодязь – добра 
вода в мене була. А через дорогу – там вже зовсім не 
та вода. Там місцина яка, чи що там коли, може, було 
раньше, чи шо там... Пагана вода. Сусідка мені ради-
ла. А у сусідки з того боку колонка, дак вона трубами 
воняє, як постоїть. Дак вона не хоче той води. Геть не 
давай мені тої води. На дочку каже: «Сходи до Парас-
ки. Я в неї сарай мазала. Іди набери, добра в неї вода».

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[Млини тут були?] Були. Отам три млини у нас стоя-
ло. Ото молотить туди возили. [Вітряки?] Були вітря-
ки, еге. [На річці Трубіж були млини водяні?] Ні, водя-
них не було. Вітряки. Такі, на полі стояли три млини. 
Ото туди їздили, мололи там.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Обрядові та 
розважальні аспекти толоки. Це ж хату строїли – то-
лока була. [Скликали людей, чи вони самі приходили 
допомогти?] Гукали. Гукали, хто такий, знакомиє був, 
а  більше  – [сходився цілий] куток. Да тоді ж, знаєте, 
це ж тепер і посуд є, а тоді ото в колгоспі залізні такі 
миски були, алюміньові. Так в колгоспі, було, тих мисок 
наберемо, бо своїх же не накупиш, і не було. Тепер оце 
ж і свої купують, і все. А тоді не бульо. Тоді з колгоспу 
брали. Льожки... [По скільки чоловік збиралося на то-
локу?] Душ двадцять. [Що вони робили?] Місили ото, 
хату ото пообмазують. На те, шоб мазать. Вибір місця 
для криниці. [Як дізнавалися, де треба колодязь копа-
ти?] Не знаю, як вони. Може, яка трава там росте, чи де, 
кажуть, абрикоса росте. Ото так коло деревини копать.

с. Циблі
З польового щоденника К. Ковтун, записано 2009 р.  

у с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від Сорокової (Коробки) Софії Федорівни, 1937 р. н.,  

родом із с. Зарубинці Канівського р-ну  
Черкаської обл., затопленого у 1974–1976 рр.  

водами Канівського водосховища

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Село Зарубинці разом із дванадцятьма інши-
ми населеними пунктами було затоплене Канівським 
восоховищем. Нині Софія Федорівна живе в селі Ци-
блі Переяслав-Хмельницького  р-ну Київської  обл., 
за п’ять кілометрів від їхнього села, на іншому березі 
Дніпра. У Зарубинцях були правічні гори – Зарубина, 
Шипина, хрести на могилах предків тесали з каменю, 
люди такі в селі були, займалися каменетесним про-
мислом (дід Михайло, дід Федір). Софія Федорівна 
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двадцять років керувала сільським драматичним гурт-
ком (уже тут, у Циблях), здавна збирає духовну, мате-
ріальну культуру свого села Зарубинці]. Село наше до 
сих пір не тільки мені, а всім людям сниться. Загадали 
вирізать садки, хай хати порозбірать, ладно, а садки... 
[плаче]. У нас трошки людей і на горі жило, бо ранше 
село Зарубенці було все на горі, це ше до революції, 
але на гору возили воду бочками тоді, і уявляєте, як це 
було? І люде потроху-потроху почали переселятись на 
низ. До [Другої світової] війни на горі вже не так бага-
то людей лишилося. Ранше Дніпро, нам діди розказу-
вали, текло попід самою горою, а тоді русло змінилося, 
і  утворилася долина, яка почала заростать лозою чи 
верболозом. Почали люде ото тую сушу, шо утвори-
лась, корчувать і на долину переселяться. І вже перед 
війною на горі осталось хат дванадцять, а  то всі вже 
були на долині. Покопали колодязі, і вже добре було, 
бо вода була, скільки хочеш. І ото так би й жили, якби 
не ця ГЕС. Протягли б і електрику, і жили б гарно на 
своїй землі, де все таке рідне і дороге. Нам же телефо-
на вже протягли з Переяслава, од пристані по Дніпру 
проклали кабеля, так би й електрику протягли. Од Ми-
роновки ж далеко тягти, а з Переяслава можна. Ну, як 
уже почали балакать за ГЕС, то вже нам ніхто нічого 
не робив. Найбільше наших [колишніх односельців] 
осіло в Циблях. Плакали, дуже плакали і за хатами, 
і  за садками. У  нас такі родючі садки були, до трид-
цяти сортів груш одних було, отих давніх, найкращих 
сортів. На пів Києва груш у нас було, возили у Київ 
продавать. Яблука тоже в нас були добрі, ну, груші на 
тих ґрунтах особливо росли. Звичайно, цього всього 
шкода було. Пасіки багато людей тримали, такі ж тра-
ви кругом були, і ковила росла там у нас, така довкіль 
краса була. Так шкода всього, шо й тепер, як надума-
єшся, дак серце ниє. Тут у Циблях, щитайте, шо все є, 
і електрика, і газ, дровами не треба топить, а всеодно 
така туга, так туди тягне, там же всі наші пупи закопа-
ні. Ми ж усі дома родились, були у нас такі бабки-по-
витухи, баба Вулита, баба Олександра, по всьому селу 
приймали діток. Вже після війни прислали нам лікаря, 
не нам, а у Григоровку, за сім кілометрів, і ото як хто 
заболіє, їздили по його, а родили діток при своїх бабах. 
Як уже стали ці розговори про ГЕС, то ми стали клопо-
татися, щоб виселили нас на гору, але комісія сказала: 
«Хочете на гору – за свій рахунок! Держава вас на гору 
не виселяє!». І стерли нас з лиця Землі. Вже на картах 
1972–73 років нашого села вже не було. Ви тільки поду-
майте, страшно як! Свій уклад життя, який століттями 
шліфувався, свої традиції, культура – все стерто одним 
помахом, як і не було.

ЖИТЛО Стіни. У  нас кажда хата була білена зсереди-
ни, і  зовні. Призьба. Призьба підведена червоною 
глиною. Стояли хати як писаночки, одна до одної. 
Дах. Верхи міняли одиниці, вже перед виселенням у 
1967 році у нас було тільки чотири хати під шіфером, 
а то всі солом’яні. Ага, і колгоспні стайні були ще під 
шіфером. Інтер’єр. У селі багато і мальованих скринь 
було. Якось був такий період, шо в Переяславі на ба-
зарі їх повно було, це розказували мати. І в нас була 
[скриня] мальована – такі квітки великі і дві пташки 
посередині на деревці такому. Як витягли ту скриню 
із землі, цей малюнок трохи злущився, а тоді ще трохи 
з часом стерся. Як пошла мода на шифон’єри, скриню 
оддали у Переяслав, у музей.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Церква в селі була побу-
дована 1905 року, дерев’яна, простора, але свого попа 
не було, возили з Трахтемирова. Храм був на Возне-
сіння Господнє].

Записала І. Коваль-Фучило 22 червня 2019 р.  
у с. Циблі Переяслав-Хменьницького р-ну Київської обл.  

від Чиркової Ольги Павлівни, 1969 р. н.,  
родом із с. Кип’ячка Миронівського р-ну Київської обл.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [У 1974–1976 рр. більшу 
частину с. Циблі було затоплено Канівським водосхо-
вищем, а  мешканців було переселено за кілька кіло-
метрів на вищу околицю населеного пункту. Від ста-
рого села залишилися лише руїни мурованої церкви 
Святого Іллі Пророка, що була побудована на узвиш-
ші і після затоплення місцевості опинилася на неве-
ликому штучному острівці]. Іменно переселення я не 
пам’ятаю, но знаю, що люди [його сприйняли] дуже 
болісно, дуже були такі збуджені, і всі казали, що буде 
великий гріх, що церкву ж затоплять, Божий храм. [Бо 
в вас церква була, а в багатьох селах вже й не було цер-
ков]. Да. А в нас вона кирпична, то якби там дерев’яна, 
то вони б там чи переносили її, чи як. А вона ж була 
кирпична, як її було можна [перенести]?! Вона в нас на 
такому пагорбі стоїть. Щитайте, Дніпро залило, а вона 
ще вище. То представляєте, на якому підвищенні вона 
стояла тоді! Мама каже: «Ми йдемо до церкви, то ми 
отак вверх піднімалися до церкви». Тоді люди такі 
були, всі казали, що церква повинна бути на возви-
шенії, вона повинна стояти високо, щоб всі її бачили.

с. Чопилки
Записала З. Гудченко 11 вересня 2009 р. у с. Чопилки 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  
від анонімної респондентки

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Осьо, де магазин, – це Майдан. [Там, де церква вниз, 
туди Гулак?] Тоді туди із гори прямо, то Село. А з Села, 
то вже туди до Супою [р. Супій] – це Лука. [«Лука», бо 
там луки?] А Лука того, шо воно аж там, далеко із села. 
А  ото в нас ліс називається Лука. Та там у нас лісок 
такий, Лука називається. А тоді Хутор називається – 
ото в другий конець села. [Це – вулиця Шевченка?] Та 
Шевченка вона вся тут по селу. Беївщина називаєть-
ся тут по селу. Бей якийсь жив. Так Беївщина, а тоді 
Хутор. 

ЖИТЛО Стіни. [Стіни хат із якого матеріалу будували?] 
Хто з чого попав, будь з якого. Якшо в кого дерево було, 
так було, і це приміняли таке, шо очерети в’язали. Оце 
основу таку зроблять, шоб «на шули» ощепина, а тоді 
в’язали такі кулики, і щиталася «закидка». Закидалось, 
а тоді мазалося. І ці «топтанки» робили – топтали сті-
ни саманні. [Саманні пізніше робили?] Пізніше. Оце 
вже у нас хата саманна. Обкладена цеглою десь у [ти-
сяча дев’ятсот] п’ядесят сьомому році. [Чи знаєте, як 
«топтані» хати будували?] Міні було сімнадцять років, 
як оце хату в нас «топтали». Копали ями, викопували, 
завозилася глина, солома завозилась. Тоді воду заво-
зили, заливали, туди глини накидали, наколочували і 
солому слали. Такі жолоби були із досток кругом, яка 
хата спланувана, так скрізь. А тоді застилали солому і 
заливали глиной. Тоді люди, душ п’ятдесят, ходили по 
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ціх коритах, утоптували. І так підоймали тоді ті доски, 
потоптали, підняли, обратно застилали. І до верху, на 
яку висоту. [Рублених хат не було?] Були. Оце в нас по 
сусідству дачники тут живуть. Тут баба Мотря жила, 
Паламарка називали її. Така чудна баба, інтересна. Так 
в неї рублена хата була. Вона в неї рублена, а тоді об-
мазали уже. А тут, де сіни, кладова, так видно. Довго, 
поки й розкидали, вона в неї рублена була. І тут іще 
були другі хати. Стеля. [Основою стелі був один голо-
вний сволок?] Був, тоді раньше головний сволок був 
тоже. Потому шо тоді ні з чого було строїть, дак оце ж 
і в нас у хаті сволок. Ось іде у нас хата стара сусідська, 
так там січас такий сволок по центру лежить. Здоро-
вий, такої ширини, такої товщини. А тоді вже допо-
міжні сволоки – сволочки – клалися вже на його й на 
ощепину. [Чим настеляли стелю?] Настеляли – доски 
у нас ще «стелимки» були, називались, такі завширш-
ки чи отакі. [Чому ці дошки так називаються?] Того, 
шо стеля, стеля ж називається. І називали «стелимки». 
Од сволоків до стіни встеляли такі проміжуткі ось, від 
доски до доски. І очеретом [встеляли] вже зверху, на 
потолку. На дошки очерет застилали. [Його стелили 
упоперек дошок?] Да-да, конєшно, шо впоперек до-
шок. [Шоб не провалювалось?] Да. Застеляли зверху 
потолок глиною оце ж тоді, як толока. Залазять туди 
всі люди, глину подають і змазують. Так, як на чет-
верть, оце глини накладають. І  з середини тоді оце, 
де міжду досточками, шо їх же очерет видно, тоже і 
зсередини в хаті, вже тоже замазують глиною. Мож-
ливо, й до [тисяча дев’ятсот] сімдесятого року це в нас 
були «стелимки». Та мазать же ж так, білувать важко 
було. Воно ж там ті уголки, виямки ті коло стін. Так 
ми тоді вже купили – така пресована бумага. Поїхали, 
привезли листки здорові. [Як вона називається?] Кар-
тон. Ні, не картон. Така бумага, як картон завтовшки, 
тільки вона вродє з бумаги зроблена, і  такі листки 
здорові. І підшили. Інтер’єр. [Чи малювали щось на 
печі чи всередині на стінах?] Да хто шо хотів. Бувало, 
і на цьому, на комині. Тітка моя на Луці, тітка, мате-
рина сестра там жила, тоже з вісімнацятого року. Так 
вони построїлися оце десь у [році тисяча дев’ятсот] 
шістдесят восьмому. Так там такі вазони на комині 
понамальовували. А в давніших хатах тоже ж малю-
вали на коминах усякі півники. [Просто по побілці?] 
Да-да. Якоюсь синькою чи там червонім чимсь. Десь із 
чогось якусь краску візьмуть... [Всередині стіни були 
обмазані завжди?] Да, у хаті обмазані. А оце де сіни та 
кладова [вигороджена] у баби була, дак та не мазана 
була. А в основному, мазали ж хати.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. В того пана не було жін-
ки, а в його було кілька гектар землі. А дід ходив да 
винаймав землю. Так він держав за гроші. У пана була 
земля погана, а йому гроші дай. Сім’ї не було в його. 
І за ті гроші він взяв і зробив церкву. Сам, за свої гроші, 
люди робили. І городили там. Красота така. Каштани 
посадив кругом. А церква тут така красавиця була – 
на всю округу. Німці строїли, красили її, тут така кра-
сота була. Дзвіниця на їй така була. Огороджена, ще й 
я пам’ятаю, дерево кругом тії церкви, каштани були. 
[Церква цегляна була?] Ні, дерев’яна повністю. Кра-
савиця, така була красавиця, шо! [Коли це німці мо-
гли її будувати?] У [роках тисяча] дев’ятсот третьому 
чи сьомому строїлася. Там написано. Оце таке. Мати 
розказувала, шо там фундамент як робили під церкву, 

так там його, того фундаменту, і зразу не вколупите. 
Роствор робили на вапну і яйцях. І окраска вся була, 
мати казали, шо тут у їх були на квартирі, та ото осло-
ни й лави. Раньше ж лави, ослоні були в хаті. Стульєв 
же ж не було. Так ото так пошпаклювали, покрасили, 
шо я вже здорова була, дак ці ослони були – не вгруз-
нути ніде, так красіво. І в церкві ж ото красили. А в 
період окупації церкву откривали, правилось. Німці 
відкрили. Тут у нас один пацан помер, заносили і в 
церкву. Капітально було в ній все. І запакували. Оце 
аж тоді, як колгосп став, уже закрили цю церкву. Тут 
валяли хрести, вилазили на церкву, валяли ті хрести. 
А тоді коморю открили, була коморя тут у нас. Зерно 
хранилося. І довго вже ж, ми женаті були, так та ко-
моря була там. А тоді, як з’єднали нас із Горбанями, 
коморя туди – там на кінці села гараж такий зробили, 
а тут закрили, і вона начала текти. І в общем, не було 
кому подєйствовать, шоб, якби були перекрили ши-
фєром, аби там би її не звалили. Ну, саме главне, шо в 
нас чужі голови були колгоспні. Чужі, не свій... Один і 
собіравсь [перекрити дах церкви]. Так, значить, центр 
получалося шифєром, а краї, там закалатки такі, так 
нада желізом. Ну, желіза не було. І  так зачали, зача-
лось, так воно і затялось. Ото церква вистроїлась, тоді 
два-три доми були, хати такі, «попівські» називалися. 
Одна, уже її немає, там протів церкви Калашники, так 
там була хата. Так там училися діти оце ж од церкви 
[у  парафіяльній школі]. А  тоді оце ж як іти на гору 
туди, до церкви, так оце дворище єсть. Живуть і досі 
там. Вчителька жила, їхня мати вмерла, а вони живуть. 
Так ото й досі та хата стоїть, і їй і віку не буде. І на цю 
сторону протів того двора сарайчик построїли, в тому 
дворі, тоже хата та стоїть попівська. Попи там жили. 
[Дві хати попівських?] Да. І  ото третя  – школа була. 
Оце од церкві. Разом тоді строїлося. Каплиця. І камп-
личка була оце ж коло церкви. [Її уже давно немає?] 
Давно, каплички давно нема. А  потім як до церкви, 
згори до церкви, а потім туди вниз, там якраз назива-
лося воно і Село через те, там в центрі капличка сто-
яла. Ото як село заснувалося, церкви ше не було, ото 
капличка там стояла. І через дорогу зразу, тут близько 
хата, вона і досі стоїть, там ніхто вже не живе, там баба 
жила і дві дочки. І оце ця баба управляла тією каплич-
кою. Вона ото читала, туди вони сходилися. Правила, 
оце й похорони справляла оце ця баба. [Там є якийсь 
знак, де ця капличка стояла?] Знаку ніякого немає сі-
час, ніякого.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Затягають сволочки, оце шули, це ощепину і 
сволочки, і туди клали гроші, клали пряжу, коноплю. 
Витіпане вже волокно, воно називається «коноплі», 
клали. Тоді шось, якийсь шкуроток із худоби, чи ове-
чина, чи оте... Оце все клали, шоб жилося. [Клали 
волокно під головний сволок?] Під головний. [Були 
сволочки поперечні?] Поперечні, да. Поперечні, од 
крокви до крокви. Так, упоперек хати. [Що клали 
на ті сволочки?] Тоже ж клали, гроші клали. І я вже 
оце забула, шо ми туди ше поклали. [Гроші клали на 
один сволочок], ближче до покуті. Обрядові та роз-
важальні аспекти толоки. Скликали толоки, сходи-
лися люди, оце всі мазали або топтали. Обід готовили, 
одбували, годували людей, весело було. Співали, тан-
цювали тоді на толоках, як кінчили уже роботу ввече-
рі. Тоді оце всі люди, до ста чоловік сходилося, потому 
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шо перестроювалися. Оце в ті роки після [Другої сві-
тової] війни, шо ми строїлися, дак тут пошти все село 
перестроїлось, потому шо тоді ні з чого було. І пізні-
ше ж було дуже скупо, але якось лучше. [Після толоки 
господиню у глині обмазували?] Було таке. Було. Тоді 
ж при конці уже ж толоки цієї, уже ж мати у мене із 
[тисяча дев’ятост] первого року була, це вже їй пошти 
шістдесят років, та ще й хворіла, так мене укинули в 
яму. Мати мені, тоді ж не було, достала мені матерії і 
мати на машинку шила сама одежу. Пошили ж мені те 
плаття, я принарядилася, сімнадцять років було. Коли 
мене як вхватили та в ту яму. Я вся в глині. Ну, чуди-
ли. Чудили отакє. [Чому так робили, не знаєте?] Ну, 
оце хазяйку, я не знаю. І як толока оце ж, як мазали, 
вистроїна хата, і  мажуть, тоді вже хазяйку ставлять 
на вугол, в общем, на покуті називається, в головний 
угол. [Коли її ставили?] А то як начинали мазать. Оце 
як начинається мазка хати, всі зайшли, і її на угол, шоб 
вона перший ляпок приліпила глини на покуті. Там, де 
ікони стоять, де стіл стоїть же в тому углі. І вона ото 
як кинула декілька раз вальків глини, і зразу її в гли-
ну, обливають, глиною обмазують. Це так як хазяйка. 
А для чого воно? Ну, такий звичай був. Ото таке. Вхо-
дини. Вхідчини – ну, заносили, упускали кота у хату. 
І  хазяйка чи хазяїн шоб перві зайшли туди. [Ікони 
несли?] А як же. Ікони – це об’язательно. [Освячува-
ли хату?] І освячували, да. Ну, наприклад оце ми, то 
тоді ж із релігією дуже строго було, і він комуніст був, 
і церкви не було. Дітей хрестить, так це страшний суд 
був. Стихаря було. Так і це ж якраз [у нову хату входи-
ли] в такі роки, шо не можна. Але ж тоді пізніше, через 
декілька років, то ми привозили батюшку і освячува-
ли хату. [На Ордань] він писав на стінах. [Уже після 
того, як жили там?] Уже жили, да, пожили. По ходу 
життя нашого. Вибір місця для криниці. [Коли коло-
дязь копали, як місце обирали?] Я знаю за колодязь, 
як копать колодязь. Колодязь у нас у дворі. Да як ми 
стали обирать місце, де копать, так мати ставили гор-
щок перевернутий. Як роса на траві під горшком єсть, 
значить, там вода должна буть. [Вологе місце?] Ага, 
вологе місце.

ПОЛІСЬКИЙ РАЙОН

смт Вільча *
Записала З. Гудченко 1995 р.  

у смт Вільча Поліського р-ну Київської обл. 
 від Адаменко Марії Олександрівни, 1900 р. н.,  

та її дочки Євенок Ніни Миколаївни, 1936 р. н.,  
родом із с. Буда-Варовичі Поліського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про с.  Буда-Варовичі]. У  Буді-Варовичі 
урочища, ліси, болота. Кізелецький круг  – урочище. 
Хутора такі були в оддальоності од села Буда Варо-
вичі, були хутора. На хуторах люди жили по 5 сімей. 
А уже перед [Другою світовою] війною стали ті хутора 
вігонять і вже в наш посьолок Вільчу виселять. Сусідні 
села – Барани, Кабани, Павловичі.

* У 1999 році смт Вільча та с. Буда-Варовичі були офіційно 
зняті з обліку у зв’язку з переселенням мешканців після ава-
рії на ЧАЕС.

ЖИТЛО. ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. При хаті 
були сіни, комора і даже хліви. Дах. У батька хата була 
черепицею накрита, це в селі була лучша хата, була ве-
лика. І в свекра. Харашо жили і там, і там. 3 було таких 
хазяїни, шо в їх було багато дітей, було кому робить. 
Господарські будівлі. Купляли землі 10 десятин, свої 
коні, молотарка і олійниця, лесопильня своя, це так у 
свекра маминого і її батька. Меду, бджіл багато. Од-
дєльно [стояли] токи.

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Острів
З польового щоденника З Гудченко,  

записано 1986 р. у с. Острів  
Рокитнянського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературним джерелом

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Михайлівська церква з 
дзвіницею першої половини XVIII – ХІХ ст. Ансамбль 
розташований в північній частині села на рівній ділян-
ці, що сусідить із сучасною забудовою. Церква збудо-
вана в глибині подвір’я, а дзвіниця наближена до ого-
рожі і стоїть праворуч від входу. За Л. Похилевичем, 
церква споруджена 1740  року на місці попередньої 
одноверхої дерев’яної церкви початку XVIII ст. [Літ.: 
Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Ки-
евской губернии. Киев, 1864. С. 519]. Ансамбль репре-
зентує Правобережну регіональну школу народного 
храмобудування Середньої Наддніпрянщини. Оби-
дві споруди (церква і дзвіниця) виконані з спільного 
будівельного матеріалу (деревини) в єдиному стиліс-
тичному ключі та композиційно пов’язані між собою. 
Протягом довготривалої історії існування (майже два 
з половиною століття) споруди зазнали певних змін: 
ошальовані стіни, замінені перекриття, до церкви до-
дані прибудови, втрачено верх центральної частини 
храму. Церква первісно являла собою тридільну три-
верху рублену споруду. Послідовно розташовані в на-
прямку схід – захід гранчасті в плані зруби (восьме-

Михайлівська церква. 1740 р.  
Вигляд з північного сходу.  

с. Острів Рокитнянського р-ну  
Київської обл. 1986 р. Світлина З. Гудченко
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рик нави та шестерики бабинця й вівтаря) перекриті 
рубленими восьмигранними верхами з двома залома-
ми та декоративними маківками. Контраст високих 
зрубів і низьких приземкуватих підбанників, просто-
та форм наметових верхів, пропорційний лад надають 
храмові стрункості та монументальності. В  інтер’єрі 
особливо відчутною є ідея храму – підпорядкування 
усіх його компонентів головній центральній наві, яка 
значно перевищує інші за плановими і висотними га-
баритами. Ригелі в наві орнаментовані різьбленням. 
Верх нави був зруйнований під час Другої світової ві-
йни, а після ремонту він зовсім втратив первісний ви-
гляд. Прибудови до вівтаря та нави виконані, певно, 
в ХІХ ст., перекриті лучковими склепіннями. Проріз 
між бабинцем і навою має аркову форму. У  бабинці 
розташовані хори у вигляді балкона, що спирається 
на 2  колонки й 2  напівколонки. Дзвіниця. Дзвіниця 
XVIII  ст. двоярусна, восьмигранна, перекрита наме-
том, завершена декоративною маківкою. Нижній ярус 
поділений карнизним пояском, другий ярус різко 
відокремлюється від першого, завдяки залому і роз-
виненому карнизу з великим виносом. Той самий, що 
в церкві, конструктивний тип дзвіниці «восьмерик на 
восьмерику» з наметовим верхом складає основу єд-
ності цих споруд.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  
у c. Острів Рокитнянського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями 

ЖИТЛО Планування. Хата кінця XVIII – початку ХІХ ст. 
Киричка Івана Васильовича. Вул. Леніна, 1. Хата роз-
ташована в глибині садиби на значній відстані від ву-
лиці причілком до неї. За типом плану це «хата + сіни» 
з вигородженою в сінях комірчиною. Розміри хати 
зсередини (466×426 см) майже дорівнюють розмірам 
сіней (466×413 см). Стіни. Стіни рублені з залишка-
ми, обмазані й побілені. Стеля. Стеля – на сволоках 
(нижній поперечний, 3  верхні поздовжні, з  яких се-
редній грубший за крайні). Інтер’єр. Хату освітлю-
ють вікна – 2 чільних, одне причілкове і одне напільне 
на 4 шибки. Двері надвірні на бігунах з 2 завертками. 
В інтер’єрі велика піч, піл, поперечна лава завширшки 
35 см, мисник, виступи для жердок. Лава та піл спира-
ються на дерев’яні стовпчики, вкопані в ґрунт. Деякі 
з них (під лавою) мають вигляд розсішків. Підлога– 
глинобитна (діл). На чільній стіні проти печі 2 кілки 
для полиці. Знизу стіни, піч, стовпчики, підведені ро-
жевою смугою (ширина – близько 5 см).

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  
у c. Острів Рокитнянського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХІХ  ст. Діренко 
Ганни Федорівни. Вул. Садова, 56. Хата розташована 
зачілком до вулиці на відстані близько 10  м від неї. 
За типом плану це «хата + сіни + комора» з вигоро-
дженою в сінях комірчиною. Стіни. Стіни складені 
з дубових зрубин з залишками, обмазані й побілені. 
Стеля. У хаті стеля з дощок, очерету та глини спира-
ється на нижній поперечний, верхній поздовжній сво-
лок і поздовжні ощепини, що виступають в інтер’єрі. 
В сінях і коморі стеля – на слижах. В сінях, ближче до 
хатньої внутрішньої стіни покладено балок, на який 

Розміри вхідних дверей хати І. В. Киричка.  
Кінець XVIII – початок ХХ ст.  

с. Острів Рокитнянського р-ну Київської обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко

План Михайлівської церкви. 1740 р. 
с. Острів Рокитнянського р-ну Київської обл.  

1986 р. Рисунок З. Гудченко

План хати І. В. Киричка. Кінець XVIII – 
початок ХХ ст. с. Острів Рокитнянського р-ну 

Київської обл. 1992 р. Рисунок З. ГудченкоIM
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спирався комин (перероблений). Дах. Крокви даху 
врубані в верхній вінець зрубу. Дах – 4-схилий, під со-
ломою. Інтер’єр. У хаті 3 вікна – два на чолі, одне на 
причілку. В коморі на чолі горизонтальне невелике ві-
конце. Підлога – глинобитна.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1992 р. у c. Острів  

Рокитнянського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Комора не 
пізніше 1912 року Соболевських, розташована в гли-
бині садиби входом до вулиці. Стіни по кутах спи-
раються на камені. Стіни складені з 10 вінців грубих 
плах. Зруб в замок з залишками виконано сокирою. 
Стеля дощана на двох взаємоперехресних сволоках. 
Дошки стелі спираються на стіни між 9-ю і 10-ю зру-
бинами. В верхню зрубину врубані крокви 3-схилого 
даху, критого нині шифером. На чолі між схилами 
даху утворено трикутний фронтон, вертикально за-
шитий дошками з двома маленькими віконцями-щі-
линами. Приміщення ж комори освітлюється двома 
віконцями завширшки 25 см з ґратами. Двері комори 
мають широкі лутки (25–26 см), з’єднані «в ус». Ручка 
дверей – фігурна, ковальської роботи. Загальні розмі-
ри будівлі – 470×564 см.

Записала О. Таран 17 липня 2008 р. 
 у с. Острів Рокитнянського р-ну Київської обл.  

від Халіної Єви Олександрівни, 1937 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ [Обряди по-
в’язані з купівлею-продажем житла]. Я хату купляла, 
то мене баба навчила: хай оставлять стола, якогось 
хоч маленького столика, ікону, і  щоб хлібина була в 
хаті. А то все чисто хай забирають. А щоб оте у хаті не 
забрали. Щоб на столі покинули хліб. І я їм так сказа-
ла. І вони [залишили хліб та ікону]. Ця ікона – [Усік-
новіння глави Іоанна Хрестителя, дерев’яна дошка, 
олія]. Я вже тут живу 50 год...

СКВИРСЬКИЙ РАЙОН
с. Горобіївка

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р.  
у с. Горобіївка Сквирського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  багатих 
були шатрові клуні на трьох сохах з чотирма брамами. 
Стіни більших за розмірами клунь робилися «в закид-
ку» до 1870-х років. А взагалі зустрічалися дерев’яні, 
глиняні і навіть солом’яні стіни клунь. Двері були 
двопільні на бігунах або на металевих завісах. Комори 
були «в закидку», обмазані. Курники окремо не буду-
вали, для цього використовували горища хат.

СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН
с. Брилівка

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  
у c. Брилівка Ставищенського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями старожилів

ЖИТЛО Планування. Хата 1881 року розташована чо-
лом до вулиці в глибині двору. Первісний план «хата + 
сіни» був пізніше ускладнений за рахунок перегоро-
дження будівлі у поздовжньому напрямку, внаслідок 
чого утворилося 2 кімнати з «хати» і невеликі сінці і 
комірчина з сіней. До зачілкової стіни пізніше при-
будовано прихалабок. У 30-ті роки ХХ ст. в хаті була 
олійниця. Стіни. Стіни в стовпи, обмазані й побілені, 
зверху 2 вінці зрубу. Заміт стін хати – з дубових обапо-
лів. Стеля. В сінях перекриття: 2 поздовжніх сволоки, 

План хати Г. Ф. Діренко. Початок ХІХ ст.  
с. Острів Рокитнянського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План комори Соболевських. Початок ХХ ст.  
с. Острів Рокитнян ського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати. 1881 р.  
c. Брилівка Ставищенського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко
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слижі, стеля. Перекриття «хати» спирається на 2 по-
здовжні сволоки, далі настелені дошки, зверху очерет 
і глина. Дах. Дах – 4-схилий, на кроквах, врубаних у 
верхній вінець (ощіп). Спочатку дах був критий со-
ломою, тепер – під шифером. Інтер’єр. Хата освітлю-
ється чотирма вікнами – по двоє на «чолі» і причілку. 
Комірчина має маленьке віконечко. Вікна перероблені 
з 4-шибкових на 6-шибкові. Діл глинобитний. Систе-
ма опалення. Піч повернена черінем до чільної стіни, 
підвісний комин розташований в сінях.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуня почат-
ку ХХ  ст. з хлівом розташована затиллям до вулиці 
поряд з огорожею. Це двокамерна споруда з ворітьми 
(до клуні) і дверима (до хліву). Стіни почасти дильо-
вані (переважно в клуні і суміжна стіна між клунею і 
хлівом), почасти заплетені вертикально між горизон-
тальними жердями. Обмазані ззовні і зсередини. Дах 
4-схилий під соломою, на кроквах, врубаних в верхню 
обв’язку стін. Висота стін  – 195  см. Загальна висота 
клуні  – 541  см, загальні розміри 500×969  см, тобто 
майже 2  квадрати. Повітка 30-х  років ХХ  ст. розта-
шована в глибині садиби торцем до вулиці і до хати, 
яка своїм затиллям наближена до вулиці, за 5–6 м. Сті-
ни – «в закид», обмазані. Дах – 4-схилий під соломою, 
на кроквах, які врубані в платву, що спирається на 
випуски поперечних сволочків. Повітка двокамерна 
з загальними розмірами 394×613 см. До лівого торця 
споруди прибудований прихалабок.

с. Попружна
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  

у c. Попружна Ставищенського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Степник Антоніни Іванівни, 1918 р. н.

ЖИТЛО Планування. Хата 60-х  років ХІХ  ст. (власни-
ця – Степник Антоніна Іванівна, 1918 р. н.) належала 
до міцного селянського господарства, яке розкурку-
лили під час колективізації. Хата стояла чолом до ву-
лиці в глибині двору. Перед нею дещо ліворуч була 
повітка на два приміщення і клуня (не збереглися). 
Під час розширення вулиці садиба була зменшена, від-
повідно і огорожа таким чином наблизилася до хати. 
За типом плану споруда у первісному вигляді була три-
дільна «хата  +  сіни  +  комора». Пізніше, в  30-ті  роки 
ХХ ст., в сінях була відгороджена комірчина, двері до 
якої на бігуні перенесені з зовнішнього входу, а  туди 
поставлені нові. Унаслідок підгнивання стовпів, хата 
дуже вгрузла в землю. Зараз висота стін в сінях 240 см, 
а даху – 408 см. Характерно, що довжина комори (406 см 
зсередини) перевищує довжину хати (379 см). Загальні 
розміри хати – 413×1097 см. Стіни. Стіни хати в стов-
пи, обмазані і побілені. Стеля. Стеля в хаті підтриму-
ється поздовжнім сволоком, зверху дошки, очерет, гли-
на. У сінях стеля існує частково – можливо, спочатку 
її не було. Дах. У  верхній частині стін 2  зрубини, на 
випусках яких покладена платва для створення звису 
даху причілка. Крокви врубані в ощепину. Конструкції 

План повітки. 
1930-ті рр. 
c. Брилівка 
Ставищен-
ського р-ну 
Київської обл.  
1992 р.  
Рисунок 
З. Гудченко

План клуні. Початок ХХ ст.  
c. Брилівка Ставищенського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати А. І. Степник. 1860-ті рр.   
c. Попружна Ставищенського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план двору А. І. Степник.  
1860-ті рр. c. Попружна  

Ставищенського р-ну Київської обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко
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закріплені тиблями. Дах  – 4-схилий під соломою, на 
кроквах, врубаних в ощіп. Інтер’єр. У хаті було троє 
однакових, майже квадратних вікон на 4 шибки (двоє 
на чолі, одне на причілку), з яких причілкове замаще-
не. Крім того, було мале напільне віконце (замащене). 
Цікаво, що віконні рами, наближені до зовнішньої 
поверхні стіни, знаходяться з нею майже в загальній 
площині. У хаті збереглося багато архаїчних рис: двері 
на бігуні з кованими цвяхами, завертка біля зовнішніх 
дверей, в сінях у правому кутку муроване підвищення 
(присьба) для цеберки з водою, малі квадратні вікна з 
ґратками на 4 шибки, в інтер’єрі кільце для колиски з 
лози, лава на мурованих стовпчиках, жердка над полом 
з різьбленими елементами, піч і піл, діл; відсутність 
стелі в сінях (первісна). Піч має вивід в сінях.

ТАРАЩАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Калинове *
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  

у c. Чапаєвка Таращанського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями старожилів

ЖИТЛО Планування. Хата Куци  А. 1930  року (напів-
зруйнована). Хата, хоча й була збудована відносно 
недавно, але зберегла основні місцеві традиції народ-
ного будівництва, розповсюджені тут в значно раніші 
часи, принаймні в другій половині ХІХ  ст. За типом 
плану це «хата  +  сіни  +  хатина» з відгородженою за 
рахунок сіней комірчиною. Хата розташована вздовж 
вулиці затиллям до неї на відстані 5–6 м від вуличної 
огорожі. Загальні розміри будівлі  – біля 4,4×9,5  м. 
Стіни. Стіни в стовпи, «в  заміт», оббиті драницею, 
обмазані й побілені. Стеля. У  хаті стеля спираєть-
ся на стіни і два поздовжніх сволоки, поверх яких 
вкладаються рідко дошки, далі очерет і глина. В  ін-
ших приміщеннях сволоків немає. Дах. Зверху стін 
дві зрубини, з  яких у верхню врубані крокви 4-схи-
лого даху, критого соломою. Інтер’єр. Діл глиняний. 
У «хаті» 3 вікна (двоє на чолі, одне на причілку), в «ха-
тині» двоє вікон  – по одному на чолі і зачілку. Над 
зовнішніми дверима  – видовжене віконце. Система 
опалення. В обох житлових приміщеннях печі, коми-
ни яких з’єднані з лежаком. Через нього дим виходить 
в бовдур.

* До 2016 р. – с. Чапаєвка.

ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Бурківці
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  

у c. Бурківці Тетіївського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями старожилів

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Повітка по-
чатку ХХ  ст. (фрагмент) стоїть на підвищенні попід 
вулицею, затиллям до неї, чолом до колишньої хати. 
Колись це була дуже довга споруда на 3  приміщен-
ня, від яких лишилася ліва половина. Стіни на сохах, 
в  них закладені горизонтальні перемички, між яки-
ми вертикально заплетений пліт, обмазаний ззовні і 
зсередини. Крокви врубані в ощіп, який спирається 
на випуски балок. Дах 4-схилий, на кроквах, під со-
ломою. Конструкції з’єднані тиблями. Ширина пові-
тки – 368 см, можлива довжина – біля 10 м.

ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Кожанка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1986 р.  

у с. Кожанка Фастівського р-ну Київської обл.  
за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Покровська церква 
1758  ро ку розташована на ледь помітному пагорбі, 
оточеному старими липами, серед житлової забудови 
села. За об’ємно-просторовою композицією та про-
порціями церква є прикладом народного культового 
будівництва середини XVIII  ст. з класицистичними 
мотивами декору та прибудовами ХІХ  ст. Це зрубна 
на кам’яному фундаменті триверха споруда  – спо-
чатку тридільна в плані, пізніше  – хрещата за раху-
нок прибудов до нави та бабинця. Кожний зі зрубів 
первісного обсягу храму має восьмигранне завер-
шення, тобто «восьмерик на четверику». Нижній 
чотиригранний зруб без проміжного підбанника за 
допомогою трикутних «парусів» переходить у вось-
мигранний верх перекриття, завершений маківкою з 
хрестом. В інтер’єрі м’які лінії верхів разом з невисо-
кими нижніми зрубами четвериків створюють дуже 
спокійний, інтимний простір. Прибудови ХІХ ст., вла-

План хати А. Куци. 1930 р.  
c. Чапаєвка Таращанського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План фрагмента повітки. Початок ХХ ст. 
c. Бурківці Тетіївського р-ну Київської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко
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штовані з 4-х боків, перекриті 2-схилими дахами. Зо-
вні стіни храму вертикально обшальовані. Карнизні 
дошки декоровані двома-трьома низками різьблених 
поясків, що оживлюють площини стін грою світлоті-
ні. Подібний мотив декору повторюється в інтер’єрі 
на різьблених затяжках над парусами. Приземкуваті 
пропорції храму через відсутність підбанників, ма-
ленькі первісні віконечка надають йому своєрідного 
архаїчного вигляду, який, проте, порушують пізніші 
добудови з трикутними фронтонами, дерев’яними 
стовпчиками, напівкруглими вікнами. Сліди первіс-
них вікон проглядаються лише в інтер’єрі. Покров-
ська церква – одна з небагатьох збережених пам’яток 
культової дерев’яної архітектури Наддніпрянщини 
середини XVIII ст.

ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Засупоївка
Записала З. Гудченко 12 вересня 2009 р.  

у с. Засупоївка Яготинського р-ну Київської обл.  
від Соломухи Миколи Івановича, 1946 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Чи знаєте, як виникло ваше село?] Нє. Нази-
валось воно Судебщина. Я написав у Харков, так Хар-
ков отвітив, шо в тисячу сімсотом году, забув уже хва-
мілію, був управляющий тут економією. [Рєпнін – то 
пан був в Яготині пізніше, не в тисяча сімсотом году. 
А тут був якийсь управитель?] Да. Всіх непослушних, 
шо були в Яготині, всіх непослушних білі вони. В об-
щім, розок давали їм, усього, а потом рішили висилать 
їх усіх. Хто в кого крав, а я прийшов пожалувався, шо 
в мене такий-то вкрав... Починається, хто п’є здорово 
та на роботу не ходить, дак їх усіх непослушних пе-
реселяли сюда. І назвали Судебщина. Копали вони ті 
землянки зразу. А потом деякі вже начали ліс приво-
зить, і халупу спочатку строїли, шоби зразу. [З дерева 
вже?] Да. З  дерева. На березі Супоні. Рибу зловили, 

питалися рибою. [Ви кажете, шо перших поселенців 
з тисячу семисотого року сюди висилали. І ото вони 
рибальством займались. А  землеробством не займа-
лись, нема у вас ніяких свідчень?] Аж пока економію 
построїли вони. Тоді були тут і воли, стояли робочі. 
Я застав хвундаменти, показали тіке, де були хвунда-
менти туда на край села. Система забудови. [Вини-
кло це село саме у прибережній зоні?] Да. Тоді вже по-
шло, начали на березі, п’ять кілометрів і триста метрів 
дліна вулиці, тамо дача недалеко іде Шевченка. Потом 
вдоль станції йшла теж Шевченка вулиця, а  тоді по-
шли вже сюда. Центр тут був, а то пошла вулиця одна 
туда аж, де птіцехвабрика колись у Яготині була, дак 
аж туди. І доходила через болото. І у [тисяча дев’ятсот] 
піісятом году нам присоєдінили Панхвильські хутора 
Хведорівку і Григорівку. Я діда Хведора застав ще тут, 
живий він був, откуда назвали Хведорівка. Дак я ще 
застав діда Хведора.

ЖИТЛО Планування. [Хата батьківська була ще старо-
го планування?] Та ні вже. [Вже там кімнат багато?] 
Там їх не було багато, але вже вона, до речі, десь така 
получилась, та хата, десь така якась безтолкова по 
плануванню. Погріб був тоже всередині, в хаті. І таке 
поєднання, таке просто безтолкове, бо погріб, як пра-
вило, майже в кожного був вхідний погріб окремо. 
І це правильно, і це дуже хороший погріб. А так воно 
на кухню йшло, знаєте, сирість давало велику. І мама 
завжди з батьком навіть сварились часом: «Я ж тобі 
казала, шо не треба погріба в хаті, шо треба окремо». 
[То якого плану хата була?] Ну, в  мене  – посередині 
коридорчик. Откриває – сіни називалися. У сінях ще 
й кладовочка була в його. Половинку одбивали, і кла-
довочка була там. Хліб, може, ховав туда і усяке збіж-
жя своє туда. А тоді у праву сторону всігда у «хату» 
ход. Так воно: «хата» начинається, зразу ж піч була, 
коло стіни піч була. А  потом за піччю, як хто пере-
городжував посеред хати, робив комнату там. За піч-
чю була комната. А хто не робив цього, дак тіки піч 
була. І комната, і стіл тут. [Праворуч «хата», а з лівого 
боку від сіней «хатина», чи що там?] У  другого була 
«хатина», а в другого не було «хатини», сіни просто. 
[Сіни кінчились і все?] Да. [Ви не бачили такої хати, 
шоб наскрізний був прохід у сінях?] Не бачив. Не було 
такої хати. [Не було так, що в одній половині жили, 
а в другій тримали худобу?] Нє, я тут не застав. А в 
Ташані [село Переяслав-Хмельницького  р-ну] знаю. 
Так це такий держить, боїться, шоб не вкрали. Дак 
він в сарайчику боїться держать, а  у «хатину» пере-
водить корову. [Заходить із сіней та корова?] З сіней. 
Призьба. Прізьба коло хат була. [Вона була з усіх чо-
тирьох боків?] Да нє. Де «хата» – скрізь призьба була. 
[Навколо власне «хати»?] Навколо хати, да. [Для чого 
будували призьбу?] Укрепляло стіни, і туда, під сохи, 
шоб вода не лилася. Фундамент. [Як хату будували, 
то щось закладали?] Фундамент. [Це зараз, а раніше, 
у старих хатах?] Раньше фундаменту не було. [Що тоді 
було?] Так нічого не було. Стіни. Шули ж тоді закопу-
вали, дерев’яні шули були. Це вже як хвундамент кир-
пичний класти начали. Це десь [рік тисяча дев’ятсот] 
піісят другий, бо я був малим, але я пам’ятав процес. 
Я пам’ятав, як ті готували стовпи. Два чоловіки в селі 
було такі плотнікі. В одного кличка була Багатир – він 
такий був здоровий, він більш грубі роботи викону-
вав. А другий – Пенкель, поляк за національністю. Бо 

План Покровської церкви. 1756 р.  
с. Кожанка Фастівського р-ну Київської обл.  

1986 р. Рисунок З. Гудченко
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в нас в селі половину поляків, ну, українців більше на-
багато. І отой заміс, коли його отак вилами з тими мо-
тузками понавитягували, бо іначє не одірвеш, і  тоді, 
значить, делі заготовлені, вони вставляються в пази. 
Круглий [дель], просто з двох сторін застружений, 
шоб в пази ввійшло. Кладуться вальки плотно, так 
товчуться кулаками. Це більше жінки [виконують] 
таку роботу, але важка робота. Оце плотно, плот-
но-плотно... Знов дель – і знов кладуть. І оце плотно. 
І тут же йдуть, хтось отходить, дивиться. Треба збоку 
трохи притовкти, шоб воно якось трошки рівна стіна. 
Бо це ж не той матеріал, це ж не цегла, шо так воно 
під шнурочок рівненько. І коли вже воно це все зро-
блєно, потім [стіну обмазують] вже таким, вже без со-
ломи, вже заміс зовсім другий. Це після того, як воно 
постояло, трохи підсохло. Це вже з кізяком. Тільки 
один кізяк. Оце там глина, земля. Тоже не така глина, 
шо дуже, треба шоб найкраща глина. І це вже трошки 
так тоді тінькувалося, шоб воно затягувалося. Більш-
менш зглажувалося. А потім вже так, в чистому виді – 
це вже потім заглажувалось рівно. Такі досточки оці, 
шо просто в руки взяти. Руками чогось гладили. І оті 
руки не жаліли люди. На якомусь етапі. [Раніше стіни 
були у шули. Їх просмолювали чи на камні ставили?] 
Ніхто на камні не ставив. А дуб, шукали дуба, і дубові 
становили шули. [Як називали стіни?] Не скажу, вже 
позабував. Казали причілок. [То це причілок куди 
був?] Причілок це ж де од дороги хата. [Задня стіна 
називалася напільна?] Не помню вже. Стеля. [Сво-
лок ще робили у цій хаті 1952  року? Чи інша стеля 
була?] Ні-ні. Сволоки були. В нас були сволоки. Дах. 
[Покриття яке було тоді?] Сучасне вже. [Черепиця чи 
шифер?] Ні, взагалі жестю. Це така робота була. [Були 
хати з такими піддашками, де можна сховатися, щось 
покласти сушити?] Були. Очерет під низом, а солома 
ізверху. Такі були хати. Нависали ж, на присьбі можна 
сідать. [Сильно нависали?] Да. [На скільки приблиз-
но? Метра півтора чи менше?] Не було, не було. Метр. 
Інтер’єр. [Де раніше спали?] А  спали  – піл був. От 
печі уже далі піл дерев’яний. На ножках піл був, тут 
спали. [Чи бачили у селі розмальовані печі?] Бачив. 
І тут, як приїхали, бачив. Да, було таке. Намальований 
був берег Супоня, да. [На комині?] Да. На комині. Пи-
таю: «Шо, у вас таке Супонь?». – «Хожу красти рибу, – 
каже, – ловлю рибу нишком, дак, шоб не забувать, дак 
іду, іду, зайшов у хату, глянув – ага, треба на Супоню». 
[Це тільки в одного в хаті настінне малювання бачи-
ли?] В одного бачив. Красіво, да. Система опалення. 
[Як у вас звалось пристосування, куди дим виходить?] 
Димоход. [Ну, це сучасна назва. Стара назва яка була?] 
А бовдур. Це і тепер кажуть «бовдур».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. [Скільки метрів до води 
у Вашій криниці?] Двацять два в мене. [Як називався 
пристрій, яким воду піднімали?] А валок. Я кручу ва-
лок, і шворка, шпонка на валку. [Чи було пристосуван-
ня, що на блочок Ви самі витягали вірьовкою?] Тут ми 
як приїхали, ніде не бачив. А колодязі були ближе до 
ставу, так і вісім метрів [глибини] були колодязі. Вісім 
метрів були. У мене в Ташані брат жив, дак приїждяв 
до мене, казав, бив колодязь, дак п’ядесят метрів про-
били, пока скважина пошла. [Раніше ж не було цемент-
них оцих кілець?] Кругів, кругів. [Як тоді робили?] 
Дерев’яний мостик робили там. Де відро опускаєть-
ся – центр, а з боків чотирьохгранну ряму таку роби-

ли. [Зрубну раму робили чи «в шули»?] Зрубну, зрубну. 
[«У замок»?] Да, замок. [Не до самого верху робили?] 
Нє, нє. Тіки там, де вода. [Зверху отут, над землею, 
теж робили зрубну раму?] Ну, раньше були дерев’яні, 
а це в мене вже цементна. [Накривали колодязі криш-
кою?] Обізатєльно. Кришка була. [Дашків ніяких не 
робили?] Потом начали вже робить ізверху, бо й відро 
там висить постоянне вже. То ж кажен з своїм відром 
ходив, а  то одне відро постоянне купували, хто брав 
воду. У мене три хазяйства брали: сусід цей, сусід той і 
я. [Ви у складчину копали?] Складчина, да.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вдале і щасливе місце для хати обира-
ли?] Вобще треба, щоб було вища місцевість, блище до 
води, щоб вода стікала. Шоб не в хату текла, а од хати 
текла. Ще вибіралі далі, пахотна шоб не була. Шоб і па-
хоть була ж коло хати, так пахоть отдєльно, а хатка от-
дєльно. Шоби колодязь можна викопать буде недалеко 
од її. Закладини. Клали там якогось рубля залізного, 
як казали, десь під стовпи, то десь воно там покладе-
но є. Оце в нас воно так. Зведення стін. Гроші обіза-
тєльно клали над дверима. Де зв’язане дерево, мєлочь 
кудись клали. Бо кажуть, рублі можуть міняться, а ті 
гроші будуть, які були, такі і є. І тепер єсть, як розки-
дають хати – находять. [Саме над дверима чи, може, на 
покуті?] Над дверима. Зведення стелі. [Як уже сволок 
ставили, то гроші підкладали під нього?] Підкладали 
гроші. [Свячену проскурку чи зерно теж клали?] Да, 
дехто клав, а дехто ні. [На сволок рушники або кожух 
не накидали?] Рушники вішали. [Рушниками його 
піднімали чи просто вішали?] Вішали. [Не дарували 
ті рушники будівельникам?] Не помню. Обрядові та 
розважальні аспекти толоки. [Толоки були?] Толо-
ки – а як же, обізатєльно. Мазали ж раз, мазали два і 
третій раз мазали вже основной. Три рази толоку – ма-
жуть. [Після того, як помазали хату, не кидали хазяйку 
чи хазяїна у заміс, водою не обливали?] Та при нас було 
ж разне, і  глиною обкидали. [Що це означало?] Шоб 
іще строївся, шоб не послідній раз строївся. [Як толока 
кінчалася, господиню не кидали в розчин, в заміс цей?] 
Ні. [Водою не обливали?] Ні, в нас цього не було. Це, 
можливо, було колись раніше. Зведення даху. [Гільце 
ставили на даху, як закінчили його зводити?] Дак це, 
де хто багатший, дак ставили квіток букетик, стави-
ли. Вибір місця для криниці. [Як для колодязя місце 
знаходили?] Ой, я забув. Був же в мене сусід і сказав: 
«Викопайте колодязь в оцьом місці». [З лозою він не 
ходив?] Ходив, ходив. Він ніде не був, він мені каже: 
«Отут колодязь склепайте, тут вода буде».

с. Капустинці
З польового щоденника Т. Зубрицької,  

записано у с. Капустинці  
Яготинського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Козярин Ольги Костівни, 1914 р. н.

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ ст. Хата 
розташована на підвищенні причілком до вулиці, на 
відстані біля 3 м від неї. Тип плану – «хата + сіни (з ви-
городженою хатиною) + комора». Стіни. Стіни власне 
«хати» зроблені з очерету, обмазані з обох боків і по-
білені. Каркасну основу складають шули, на які покла-
дені зверху 2 зрубини. Стіни комори і сіней з «хати-
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ною» – в чистий зруб. Стеля. Сволоки – поздовжній 
і 2 поперечних. Дах. Дах – 4-схилий, був під соломою, 
а років 10, як перероблений – під шифером. Інтер’єр. 
Комора стоїть на підвищеному помості, з драбинкою 
від сіней. В  інших приміщеннях глинобитна долівка. 
Зруб сіней пізніше був побілений. В  сінях при вході 
зберігся стародавній пристрій для підвішування відра 
з водою. У «хаті» – стара піч, піл. Перероблені вікна в 
«хаті», прорубане мале віконце в сінях, пробиті двері 
в «хатину» з сіней (спочатку були тільки з хати попід 
піччю).

с. Плужники
З польового щоденника Т. Зубрицької, записано  
у с. Плужники Яготинського р-ну Київської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями старожилів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Село Плужники (до 1861 р. Ташанка) колись 
належало до володінь князя О.  М.  Горчакова. Між 
Плужниками і Капустинцями був великий став  – 
«вода була скрізь сумненна». Від двору Шкодівки 
(куток у Капустинцях) до двору у Плужниках родичі 
їздили човнами. Біля 50 років тому став перетворився 
у болото, усе заросло очеретом. Серед перших посе-
ленців Плужників був прадід Федір Куліш. Його жін-
ка, баба Феська (близько 1844 р. н.) прожила 105 ро-
ків, заставши і панщину, і колективізацію. На 1861 рік 
в селі було 4 двори. За інформацією Шевченка М. А. 
з с.  Ташані, де тепер Добраничівка, була Карлищина 
(маєтність панів Карлицьких). Через Добраничівку 
пролягав Лубенський шлях. Коли люди йшли у Київ 
на прощу, то тут ночували, що й дало наступну назву 
села. С. Нехайки було суцільно козацьким. У Ташані 
були великі базари, які припинилися у 1970-ті роки. 
Ташань славилася багатим одягом. Там жили кня-
жеські люди, було багато магазинів з крамом, і люди 
могли краще одягатись. У Положаях гарно вишивали. 

Річка Супій має назву від татарського «су» – вода. Ка-
жуть, що там колись утопилося 40 тис. татар.

ЖИТЛО Стіни. Будували в селі з місцевих матеріалів. 
Хати  – каркасної конструкції. Основою каркасу стін 
послуговували шули і присохи (тонші за шули верти-
кальні стовпи, які ставили в проміжках між шулами – 
товстими вертикальними стовпами, що бцли на кутах 
приміщень). Між шулами і присохами закріплюва-
ли горизонтально глиці. Між ними ставили очерет, 
з обох боків – глиняна обмазка і побілка. Дах. Дахи на 
кроквах, 4-схилі, під соломою.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Батько бу-
дував двір у 1920-х роках. Спочатку зробив сарай на 
2 відділення. В одному поставив піч, і там ми зимува-
ли, а в другому – худоба. Потім хату збудував. У бать-
ка було в господарстві 2 корови, бугай, кінь, культи-
ватор, борона, сіялка, молотарка, сани. Усе віддав у 
колгосп під час колективізації. А коли німці вступали 
в село, люди усе порозтягали. Те, що залишилося бать-
ківське, ніхто не взяв. Сам же він не дозволив вийти з 
двору нікому з членів сім’ї. Німці ж роздавали людям 
тягловий скот, щоб ті могли обробляти ним землю і 
здавати частину продукції німецьким властям. Та-
ким чином батькові повернули коня. У городі стояла 
клуня. Клуні мали лозяні стіни, горизонтально плете-
ні. Посередині закопували 2  сохи (дуби) з рожками, 
зверху на сохи клали сволок для підтримки конструк-
цій даху. Поверху стін йшла верхня обв’язка  – ощіп 
або вінок. Після [Другої світової] війни стіни будівель 
робили частіше з саману. Сараї мали глиносолом’яні 
стіни («ліпка» або «топтанка»). Між риштуванням на-
кладали солому, глину і втоптували. Верх робили на 
дерев’яних тиблях. Криниця. Колодязі були різні – і з 
блочками, і  з «журавлями». У  багатьох були копан-
ки, а в них жабки-кринички (темно-сірі «з красними 
капочками»), завдяки їм вода в копанках була чиста, 
прозора, холодна. Огорожа. Огорожі  – переважно 
плетені (тини), зрідка – дощані.IM
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БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ РАЙОН *

с. Кам’яний Брід
Записав О. Босий 24 липня 2008 р.  

у с. Кам’яний Брід Ульяновського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Олеського Михайла Григоровича, 1955 р. н.,  
та Олеської Поліни Дмитрівни, 1956 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та ле-
генди. Топоніми. [О. М.] Кордон тут був між Польщею 
і Росією. Практично тут був не кордон, тут практично 
польські землі були колись. А в якому році, не знаю. Це 
так розказують. Це [куток] Ляхи у нас… [Які ще є кут-
ки?] То Лиса Гора, була Ляхи. Лиса Гора – це там сама 
біднота була, а Ляхи – де кращі землі. Де в’їжджати в 
село, там донизу є дорога, як їхати навпрошки в Улья-
нівку, то це казали «на Ляхах». [Розкажіть, звідки Ви і 
ваші батьки родом] Моя рідня з сусіднього села – Гай-
воронського району село Таужна. [Чого воно так на-
зивається?] Ну, Таужна так називається, бо ще колись 
Катерина [ІІ] роздавала ці, значить, землі і віддала нім-
цям. «Таузен»  – це тисяча. Тисячна, значить, колонія 
була німецька колись. Ну, там вже німців і в помину 
нема, назва так і осталась. Це так розказують, а так хто 
його знає… Бо Христофорова – це село, де я родився, 
то це названа так, бо після революції забудовувалось 
це село у [19]20-х роках, то назвали його в честь цього 
землеміра, що міряв землю, Христофором його звали. 
[Чому це село називається Кам’яний Брід?] Кам’яний 
Брід – це дуже старе село. З 1018 року. [Що Ви ще зна-
єте з історії села?] Ну, що ми знаємо? Брід там через 
річку Синиця. [О. П.] Це – кам’яний брід, переходили 
річку. Камінцями був викладений брід. [О. М.] Там до 
ціх пор дорогу видно. Ну, вже зробили водохраніліще, 
того води нема вже там. На дороги ще видно, як вона 
була там, то дорога. [Чи збереглися у селі солом’яні 
хати?] [О.  М.] Солом’яних не збереглося. [О.  П.] То 
було, як їхати отут, біля медпункту. Розібрали вже 
хату, то була остання під соломою. 

Записав С. Сіренко 24 липня 2008 р.  
у с. Кам’яний Брід Ульяновського р-ну 

Кіровоградської обл.  
від Лісичук Олени Михайлівни, 1937 р. н. 

ЖИТЛО Планування. Самі на цему розбиралися. Не 
було нікого. Зразу самі від себе, хто які, розміряли на 
цему. [Скільки кімнат мала хата?] Сіни і «дві полови-

* До 2016 р. – Ульяновський район. 
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ни» – направо і наліво. Одна [кімната] була «холодна», 
а в другій ми всі були. Фундамент. [З чого фундамент 
робили?] З  камінців. Фундамент з камінців. Ні, тоді 
не було цегли. Стіни. Будували хату, місили кіньми 
грасу, ставали всі кружечком і робили вальки. У мене 
брат ставив, і ми, коли цю хату строїли, то із лампа-
ча. А там як строїли, я жила в [іншому місці], то всі 
сім’ї сходилися і місили грасу, ставали і ще й співали. 
І кругом місимо грасу, а він чамуром ставить. Наче ча-
мур, считається. Це лампачом осьо в мене, а то валь-
ками, та й считався, як чамур. Стіни просто мастили. 
Раньше, то так мастили, а тоді вже натирали. Піском 
натирали. Мастили. Пісок на цеглу, біла глина. Пісок 
з карбубою, натирали, а  тоді білили. [Скільки вікон 
було?] Хто скільки хтів, стільки й робив. Нема тако-
го  – скільки вікон. Шестеро, восьмеро… В  мене тут 
є скільки – двоє, троє, четверо… П’ять в мене вікон, 
шість. А  обично, то було: хатинка, дві вікні  – всьо. 
В нас не було. В людей – то були віконниці. [Двері від 
вулиці ставили?] Ні, просто ставили, хто як хтів. Воп-
ше, то од вулиці, тоді вже вулиці були. А в нас вули-
ця з одного боку, вулиця з другого боку – посередині. 
І нема так, щоб оце. В нас як жидівські кутки, так воно 
є: туди зайшов, туди вийшов. Дах. А  кришу робили 
з соломи. Сіяли жито, вкривали цим, наче, снопами. 
Ми жили ше малими у Казавчині [селі сусіднього Гай-
воронського  р-ну], згоріла хата, соломою крили ше 
при німцях. Німці були, спалили, у  нас згоріла хата. 
Інтер’єр. [Скільки в хаті було ікон?] Ікон  – скільки 
хто мав. В  углі, на схід сонця [ікони чіпляли]. Руш-
ники вишиті мали бути, ще дорожки вишивали глад-
дю. В мене ше простинь така є, я всьо время гладдю, 
хрестиком вишивала. Узори – хто як хотів. Система 
опалення. Нас було п’ятеро, і ми всі виросли на печі. 
Повійом палили. Повійом, а тоді соломою. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як називали 
територію двору?] Ну, то мама казала «подвір’я», «обі-
йстя», а більш ніяк. Був город, садки були, в колгоспі 
були і в нас. [Чи були літня кухня, погріб на подвір’ї?] 
Як у кого літня кухня. Погрєба – обикновєнні, так їх ко-
пали, обкладали камінням. Хто-то копали ями. В ямах 
тримали. То погрєба, а то просто копали яму. Кидали 
бараболю туда. Весною відкопували, садили. [В  яко-
му приміщенні утримували худобу?] Ми тримали 
корову, наче на цему, удвох [спільно на два господар-
ства]. А вже на цему, то вштирох, коли удвох тримали, 
утрьох тримали. Це хлів називався. Ну, що ж, сіна так 
само косили, трави, сіна на цему [на горищі зберігали] 
та й годували кукурузою. [Де тримали свиней?] Хлів 
оце строїли: там [в окремій загороді] свині, а  отут, 
якщо є, то корова. Якщо кури є, то курник строїли.  
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Вище кури, а там – гуси чи кури. [Де зберігали госпо-
дарський реманент?] В хліві. Ні-ні, все було в хліві. Чи 
тако як була хата, а тут причепа, то коло причепи тут 
ставили. [Споруди були під одним дахом чи окремо?] 
Ні, дах був окремий. Це хата хатою, а то хлів. Хто міг, 
то комору собі ставив. А  в хаті тоже: як була нижче 
причепа, в причепі яма, то всьо в яму ставили, як по-
гріб було. Потім вже як камінці були, з кар’єри возили, 
то з камінців робили. Криниця. Викопали криницю, 
обклали камінцями, поробили цямрини. В нас вопше 
калини садили коло криниці. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце під хату?] Я вже по-
мню, як на цій [садибі] вже були, вибирали [місце під] 
хату. Вже вибирали місце... На вуглі ставили гроші. 
[Для чого?] Щоб водилися гроші в хаті. На вуглі [тому, 
що] на сході сонця. Входини. Як збудовували хату, то 
йшли до церкви, брали рушник. Пускали перше соба-
ку, в кого є, кота, а потім рушник і хліб з сіллю заноси-
ли, обходили всю хату. 

Записав С. Сіренко 24 липня 2008 р.  
у с. Кам’яний Брід  

Ульяновського р-ну Кіровоградської обл.  
від Мельник Олександри Іванівни, 1918 р. н. 

ЖИТЛО [Будували цю хату самі?] А ми не строїлися. Ми 
тут не жили, ми там дальше жили. Така хатина, ще гір-
ша була за цю. Оця хароша ше була хата, але не було 
ремонту, я там тую лєтню кухню була построїла, сама, 
без чоловіка, син учивсь. Тоді місця тоже такого не 
було, де попало. На горбку тато построїв хату, города 
кусочок тако було. Фундамент. [Фундамент з каменя 
робили?] З каменя, да, з каменя. Стіни. Потім місили 
глину, завозили, місили кіньми грасу велику і строїли. 
Чи вальки робили, не помню... Бо я не помню, як ту 
хату строїли, і  не помню, як цю строїли. Чи з граси 
прямо ставили... Планування. [Скільки у хаті кімнат?] 
У хаті там тоді не було кімнат. Отако – одна половинка 
і друга половинка. Інтер’єр. [Які були меблі?] Меблі – 
ще кращі, як тут [жартує]. Скриня, стіл, така якась 
кроватка, а там піл був такий на колах. Піл – спали на 
ньому. Система опалення. [Піч була?] Піч була, хліб 
пекли. Їсти в печі в горшках варили. Повійом, куку-
рузиньом [палили]. Не було дров. Мучилися люди з 
цим варінням. Пішла в череду, була в мене обязаность 
в шість років – зробити ліпашки. [Що це?] А це з гною 
ліпили, додавали соломи, розплескували і сушили на 
сонці. Таке топливо на зиму було. То це моя обяза-
ность така. А вечером думаю: «Ану я їм звару вечеру». 
Шість років. 

Записав С. Сіренко 24 липня 2008 р. 
у с. Кам’яний Брід  

Ульяновського р-ну Кіровоградської обл. 
від Саржевської Ганни Федорівни, 1925 р. н. 

ЖИТЛО [В  якому році будували цю хату?] Будували в 
[19]59-му. Стару хату розвалили, а в тій хаті то і ко-
мора була, і  свині держали, віники тримали. [Чому 
розвалили?] Заставляли в колгосп, а що ж, та й з хати 
вигнали. Та й усьо, та й ходили по наймах. А я вже ка-
зала, хай би мені віддали хоть ту другу хатину, це ж 
батьківщина, нехай би я привезла дрова, я заплатила 

1100 рублів за машину дров, а стопідісятка порізали. 
А мені хай би розібрала, то там балки, інше, це ж мого 
батька труд. Ніхто не віддає. Стоїть у колгоспі та й 
всьо. Нічого там у ній нема. Планування. [Як назива-
ються кімнати в хаті?] Кімната. Ну, оце комната гос-
тьового. Можна щитати, як прихожа, тепер кажуть. 
А ото в мене вже кухня ондо. А то туди вже, як зала. 
А в мене тільки оця плита палиться, а це тут-о груб-
ка. Можете зайти побачити. [Там у вас комора?] Ага, 
коморка. Кладовочка. Веранда, щитати. А ми взяли та 
й розбили, та й то комора. Там і мукичка, там і сахар, 
і банки ондо, зайдете – побачите. [Вікна там немає?] 
Є від цього вікна половинка туди. Та й свєт в калідорі 
включаю – тоже там видно. І всьо. Як щось, то нагорі 
там сховаю. А що ж? Я так-о вилізаю сюдою [із сіней] 
на горище. Так вилажу, кладу скамейку, тоді це всьо 
туди засовую і лізу на горище, бо треба сажу витягти. 
Фундамент. [Фундамент із чого робили?] З  каменя. 
Але раньше не було й каменя. Стіни. [З  яких мате-
ріалів хату будували?] Самі будували, грацом місили 
оте-о. Людей наймали і [стіни] ставили. Хай просохне, 
а на третій день чи четвертий знов приходили, рвали 
грацу і ставили. [Що ви рвали?] Грацу. Ну, місили – со-
лома і глина. У нас не вальками ложили, а так – рва-
ли [шматок замісу] і кидали на стіну, а ті так-о клали. 
Стеля. Стелю робили  – стелили такі дубові колоди. 
Від балки до балки, бо тут такі балки стоять. І тоді вже 
стелили. І воно всьо спиралося на балках. Дах. [Чим 
спочатку був покритий дах?] Це колись ми були по-
крили жестю  – такі кусочки привозили. А  коли вже 
був шифер, то ми купили шифер, поверх жесті побили 
ті рейки, і вже шифер клали по тих рейках. То в нас 
двойний верх. [Дах на чотири боки?] Дах який був, 
такий остався. Стара батьківська хата так само  – на 
чотири боки. Вона є ще, та хата. На углі, як доходи-
ти до колгоспу, ото батьківщина наша. [Чим колись 
накривали?] Інтерніт [етерніт] – така черепиця. Там, 
як їхати, то побачите на углі. Там трансформатор сто-
їть, і та хата стоїть. Крили і очеретом, а що ж, і соло-
мою. Робили околотами з жита. Молотили, а тоді ви-
тріпували, робили сніпки, китиці. Очеретом крепче, 
він грубший, а солома, то дрібне. [Скільки років хата 
під очеретом буде стояти?] Ну, то дуже довго стояли 
хати. Бо тут був на подолі вуйко Яблонський, він по-
мер вже. І  каже: «Знаєш, Анюта, скільки років вже 
цій хаті? Цій хаті вже сто років». [Просили якогось 
майстра, щоб покривав хату?] Це такі люди були, що 
вміли в’язати ці сніпки, китиці. А тоді ці [пошивайли 
даху], як вони називаються, щоби це лати, та й до цих 
латів прив’язували це всьо, перевесла такі робили. 
Це були люди такі, шо вони вміли, це не кажен умів 
вшивати і покривати це. Інтер’єр. [Раніше хату при-
крашали килимами, занавісками?] Занавісок таких не 
було, як тепер, а робили самі. Марлі купляли, бінти, 
та й тако заміряли, тоді нитками перероблювали. Такі 
робили прикраси, бо не було таких. Тепер  – то вже 
всякі є. [Доріжки самі ткали?] А, то ці дорожки самі 
робили. Оці ще робили з тряпок. Це своє, домотка-
не. Рвали на тряпки, зв’язували, змотували на клубок, 
а тоді жінки були такі, що на верстаті робили. Вже за-
раз таких дорожок мало, нема вже кому робити. Те-
пер вже купують такі, паласи. [Що це за малюнки на 
стелі Вашої кімнати?] А це робили вже позапрошлий 
год. В селі жінка з Западної [України], вона в сусідів 
робила, тоді в мене, тоді там, в Радзіховського роби-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



411БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ  РАЙОН

ли. [Раніше теж так малювали?] У  нас не малювали. 
[Як ця жінка малювала?] Вона сама малювала. Я сюда 
її привезла, а вона подивилася і каже: «Виберіть собі 
візерунок який». В неї багато там, з паперу вирізано, 
вона прикладає, а  тоді пульверизатором робить. Це 
300 гривнів стоїть. Вона живе там за вокзалом. Вона 
багато вже робила. Так-то самі мажемо стіни. Але там 
на стелі були плями проступили, то я думала, що як 
зробимо малюнок, то їх не буде видно. Але плями все-
одно видно. То казали, що у глину десь попала соляр-
ка, і  то від того проступило. Не знаю, через скільки 
вони висохнуть. Чоловіка мого вже нема 20 років. Ми 
ввійшли в [19]59-ому, а  після [19]60-го  року то вже 
взялися плями. [Розкажіть про скриню в хаті]. Ще 
мама дала мені цю скриню: «В тебе, – каже, – діти». Ба-
чите, вона вже звідти так не вийде, бо це вужчі двері. 
Ця скриня там вже була в мене, а тут так тільки було, 
та й вже було холодно. А наш кум прийшов та й каже: 
«Я вам зроблю цей». Ми собі не подумали помірати, 
яка та скриня, шо. Він собі пішов додому, зробив і це 
вже нам приносить одвірочки на двері. Система опа-
лення. [Розкажіть про Вашу піч]. Оце я тут палю, і в 
мене кругом зимою тепло. А ось ось-о дивися: хліб, о, 
мій хліб, сама пекла. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як погріб бу-
дували?] В нас погрібка не було. Каміння привезли. Це 
вже чоловік будував. Тоді вже чоловік був дома, то ми 
ставили з каменю. А раньше копали ями. Копали ями, 
оце тако-о тут вужче, а тоді ширше, ширше, і такі, як 
грушею [такої форми ями викопані]. А там копали ше 
глибше. Засипали туда, їдна картошка в ту яму, а цю 
сюди  – другу засипали, там діжку клали з капустою, 
а там ще з чимось. І так робили, щоб було місце ціле. 
[Чим і як накривали?] А чим накривали, як? А накри-
вали такою лядою, робили таку кришку, накривали 
кришкою, а зверху робили таку як халабуду, щоб об-
тікав далеко дощ. [Будиночком робили?] Будиночок 
ставили, а тут лишали тако двері. [Де у вас свині три-
мають?] А в сараї. Там клєтка, у тій клєтці свині, туди 
дальше кури, а з цеї сторони козу ув’язували. [Де три-
маєте кролів?] В  клітці надворі: в одній  – восьмеро, 
в другій – п’ятеро. [Чи садили квітники у дворі?] Квіт-
ники? Ну, були. Он як у мене там. Як не було ще таке 
дерево, то сіяла цвіточки. Там все було, ще й тепер є, 
піона є. А то на городі більше, коло грядок посію маті-
олу (бо вона пахне) і чорнобривці, майорки. Огорожа. 
[Огороджували двір?] Огорожували так, як у нас от – 
забор. Але кругом, то нема, – від вулиці. Он там клад-
ка є, і люди собі на польовий стан ходять, ніхто їм не 
забороняє. Забор я в колгоспі заказувала, заказувала 
обаполи. Колись робили і з каменю, мурували і всьо, 
і так обкидали. А зараз нема. Нема. Колись робили, на-
возили каміння та й клали тії [огорожі]. Мур щитався. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирати місце, де хату ставить?] Ну, 
це тако, є такі люди-знахарі. Та й таке, попросять там, 
дядю Макара, чи як там: «Ану, йдіть, одзовіться, мені 
дали городу цего, як лучше, де лучше ото?». Ну, та й 
прийде. Але у нас вже не було того чоловіка. Просто ми 
прийшли сюди, мені город дали, чоловіка тоді не було, 
я з свою мамою прийшла. Мама тако обдивилась, та й 
каже: «Ну, Анютко, будемо ставити хату отуто. Хлів 
буде позаді хати, бо гній, всьо, щоб був позаді хати, 
а не попереді. Буде тут, а кухонька – там». Закладини. 

[Чи закладали на початку будівництва у фундамент 
гроші?] Мама моя тоді була, то кидала гроші. Входини. 
[Як відзначали входини до нової хати?] Як уже так тут 
ми робили, то ми обід приносили каждий день робо-
чим. Тоді, як ми мали входити в хату, робили входини 
вже. Кончено було, вже я прийшла, поприбирала всьо. 
Попросили людей, сусідів, которі мали бути тут, го-
товилися. Батюшку брали, батюшка приходив, тут він 
висвячував нам всьо. Щось у порозі забивав. Да, щось 
забивав у порозі батюшка, якесь деревце. Казали, що 
то осика якась чи що. [Навіщо осику забивали?] Я не 
знаю, чого це батюшка. [Досі воно там лежить?] Ну, 
да. Воно забито, він там поклав. Палицю одну поклав, 
забив далі, поклав другу, ще забив, доки билося. І воно 
там віками. Народні уявлення. [Чи є якась ікона, що 
оберігає хату від пожежі?] Кажуть, що є якась вікона – 
Матір Божа нєопаліма. Ну, в мене її немає. 

с. Кошаро-Олександрівка
Записала Г. Бондаренко 15 липня 2002 р.  

у с. Кошаро-Олександрівка  
Ульяновського р-ну Кіровоградської обл.,  

від Чаплінського Олександра Олександровича, 1927 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Ви в цьому селі народилися?] В цьому. [Звід-
ки знаєте історію села?] І сам цікавився, і діди розказу-
вали. [Як з’явилося село?] Нашому селу, якщо вже так 
сказати, вже більше 200 год. Но воно зарегістровано у 
1837 році. В цьому селі, там, з той сторони була ферма 
Потоцького – кошари. А нею, ну, був тут управитель, 
управляв Олександр. Ферма була фермой. Здорова 
була! Як би сказати, в Потоцького хватало й кріпаків, 
хватало всього. Він там зробив греблю, була й криниця, 
була і панщина там. Зробив ставок, все. А ферма була – 
кошари. Як Потоцький мав ферму, і ці вже мужики, ко-
трі тут були, ну з тих 35. Там розказується, там на горі 
є хата, як в’їзжати в село. Ну, баба там, де йшла стірати, 
і [чоловік щось] тоже ніс туди до скали. Заніс, а потім 
заглядав, заглядав в камінь, а камінь – брило. Підсунув 
те брило і знайшов там горщик чи казанок золота. Му-
жик найшов. Куди ж золото, драте золотом. Він звер-
нувся до Потоцького, шоб він йому продав кошару. Ну, 
а Потоцький – це був граф і розумний, і хитрий, який 
любого мужика обчухає. Ну, як би сказати, поїхали 
вони в Подольськ оформляти сдєлку. Там оформляли 
документи – треба ж село назвати, продати ці кошари. 
Ну, і назвали село Кошаро. Кошари, по Олександру, по 
цьому. Ну, той мужик купив це село, ці вівці, а Потоць-
кий цих кріпаків забрав своїх, а цьому мужикові і каже: 
«Будеш пасти вівців на моїй землі, плати». Ну, граф – не 
мужик, закони всі знає. Цей, шо сплавив ці вівці, десь 
купив під Києвом у якогось там пана маєток. Але зна-
йшлися і люди, як би сказати, комусь хтось той клад, 
він же від Бога не заявився. Оказується, це були, ну, 
в своє врем’я, ну в 1700-х чи яких там роках, як те Гон-
та постав… У Вумані [Умані] таке було – Гонта, Заліз-
няк… А коли їх розігнали, розбили, вони утекли сюди. 
Сюди, у цю скалу, що в’їзжає у той кар’єр. І тут вони 
зоставили цей клад. Потоцький оцей земльой корис-
тувався, і здав землю у Кам’янець-Подільський земний 
банк. Уже цею землею банк володів, а банк теж хоче… 
Система забудови. [Чи були окремі кутки у селі?] Ні. 
[Отак і йшла одна вулиця?] Ні. Вона не одна була. Йшла 
вулиця і всі заселялися. 
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ЖИТЛО [Увесь час жили на цьому подвір’ї?] Ні. [Коли 
хату збудували?] Ну, це вже в [19]54-му році. Стеля. 
[На стелі оця виступаюча частина «сволок» назива-
ється, чи як?] Балка, сволок. [Вона дерев’яна і просто 
помазана?] Да. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. [Дорого було викопати 
криницю?] Ну, представляєте собі, як це могло бути. 
Викопати одно, її треба обложити каменем, а камінь 
треба десь добути. А  як добути? То той, хто добув, 
треба його купити, а  то було дорого. [У  вас просто 
муровані криниці?] З каміння. А ці, вже котрі після 
[Другої світової] війни построїли, це вже бетонні. 
А ті з каменя. Це, що тут найнижча криниця – 10 ме-
трів. А якщо вже оті, котрі там у людей на горі, у них 
бетонні поставили – по 34 метри води. Можна було їх 
вирити і обкласти каменем? А тепер вже, крім того, 
там плавун, там все: там пісок, склали та замили, 
склали та замили... [Були в селі люди  – копачі кри-
ниць?] Колись, то не знаю, а вже після [19]50-х років 
там вже Змієнко їх накопав і не тілько в селі, а й по 
району їх накопав. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Церква де була в селі?] 
Зараз, де клуб. Построїли, так сказать, в  1903-му. 
[У радянський час ця церква була зруйнована]. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Оця громадська 
криниця, що поряд з вулицею викопана, одна із пер-
ших у селі?] Може бути й перша, може бути. Але вже 
люди тут жили, оселилися, жили. Кожен свою копійку 
якусь мав, наймали людий, і построїли вони тут пер-
шу криницю. Я ще помню, що до цеї криниці ходили 
люди згори ту воду брати. А то люди до [р. Південно-
го] Буга їздили, бочками набирали води і привозили 
додому. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. [Чи 
були кузні в селі?] Ну, отут в селі Герасимов мав куз-
ню. А там був Павловський, мав кузню. [Зараз якась з 
них збереглася?] Зараз вже нічого нема. 

Записала Г. Бондаренко 17 липня 2002 р.  
у с. Кошаро-Олександрівка  

Ульяновського р-ну Кіровоградської обл.  
від Жукевич Галини Семенівни (Ж. Г.), 1927 р. н.,  

та Маєської Ольги Григорівни (М. О.), 1912 р. н. 

ЖИТЛО [Ж. Г.] Аж там у нас була хата. Ми поженилися, 
в одній хаті жили вперед. «У комірних» [у наймано-
му житлі] пожили годів три, стягнули хатинку аж там 
на тому кутку. Там, де рибалки, а ми на горі були, там 
така маленька хатка. Та й згоріло всьо, погоріло хазяй-
ство наше. І  хліб, і  хата, і  хлівчик, і  кухня, і  все. Що 
було на подвір’ї, те все й згоріло. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Ж.  Г.] Нема в нашому 
селі нікому застоятись за нас, шоб хоч поставили не-
виличку церкву. Шоб була церква в селі. В нас же тут 
колись була церква гарна. Я ще була маленька і з ба-
бушкою ходила в церкву, і правилося там, і всьо, і свя-
тили паску там. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Клуб. [Де молодь збиралася гу-
ляти?] [М. О.] А були клуби, клуби були. Да, ото клуб 
там, де пам’ятник осьо такий здоровий. Ну, там даже 
я виступала, грала у всяких там [п’єсах]. А  тоді вже 
внизу, там, де млин був, тоже це там, бо тут чогось не 

було, тоже був клуб там. І були там тєатри, ми там гу-
ляли, танцювали. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Як хату та двір до Трійці 
прикрашали?] [Ж.  Г.] Ну, тепер не сильно, а  раніше 
обклечували хати. В хатах повно зелені, і трусили тра-
вичкою. [Якою травичкою, любою?] Любою травич-
кою, щоб було зелено у хаті, щоб було гарно. 

БОБРИНЕЦЬКИЙ  
РАЙОН

с. Олексіївка
Записали Л. Боса та О. Босий 26–27 вересня 2015 р.  

у с. Олексіївка Бобринецького р-ну Кіровоградської обл.  
від Ткаченка Георгія Афанасійовича (Т. Г.),1938 р. н.,  

Цвєтіка Миколи Михайловича (Ц. М.), 1954 р. н.,  
Коваль Валентини Миколаївни (К. В.), 1967 р. н,  
та Кравченка Івана Панасовича (К. І.), 1960 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Уперше етнографічну інформа-
цію про козацькі зимівники та їхніх засновників у 
с.  Олексіївка та в інших місцевостях Поінгулля за-
фіксував Володимир Ястребов. Ці дані опубліковані 
у його статті «В запорожском захолустье» (Киевская 
старина. 1885. №  12). Наступна етнографічна експе-
диція, що відбулася слідами знаного вченого через 
130  років, мала на меті простежити ступінь збере-
женості в історичній пам’яті легенд про заселення 
території, відомостей про місцеві топоніми та давні 
архітектурні об’єкти]. [К. І.] Зимівник називався спо-
чатку Сугоклія, хотя тут рядом є село Сугоклія, а тоді 
коли його купив козак Олексій, уже 2-й чи 3-ій – його 
назвали Олексіївка. Шо оце село ні разу не було взято 
монголо-татарами, то це вроді би факт. Ви коли по-
бачите його [село] зверху, саме так треба дивитися, 
з  висоти птичого польота. Село пішло із такого ху-
тора, який називається Козачий Кут. Оце через річку 
зразу Козачий кут. І там, оця наша річечка [Сугоклія] 
раньше, оказується, була судоходна. [Малює план-
карту села, вигляд згори]. Ось це дорога з Бобрин-
ця. А ви замітили, в нашому районі наше село єдине, 
шо має таку ідіотську дорогу, шо в мене голова за неї 
болить. Бо [кожної весни] потоки води сумашедші її 
постійно розмивають. Але козаки вибрали саме таке 
місце. На кожному бугрі між першим і другим лісо-
вим насадженням є могила, на ній стояла дерев’яна 
вежа, і козаки тільки бачать, татарва йде – запалили 
вогонь, і люди сховалися. А тепер чим характерна ця 
річка? Ось дорога, ми переїжаємо міст ось тут, він 
позначається ось так, тече річка отак-отак, і пішла в 
Інгул. Але там, де йде траса з Кіровограда перед Бо-
бринцем, поставили дві греблі на річці, і вода розли-
лася, зато в нас вона обміліла, і пішов рости очерет. 
А  тепер ось із цієї сторони  – вихід граніту із землі. 
Козаки з цієї сторони [від річки] пробили у граніті 
прохід, я сам у ньому ходив, і ми пройшли з дітьми 
метрів  100, він кінчається печерою. Значить, шо, 
огонь  – козаки знали, звідки йде татарва, жінки й 
діти – через річечку і в оцей прохід ховаються [і ви-
ходять аж в іншій балці]. Отут річка  – не пройдеш, 
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бо кручі, а тут козаки – вони возами перегородили… 
І от цю місцину, яка називається Козачий Кут, ніхто 
ні разу взяти не міг. [Ц. М.] В нас оце під Олексіївкою 
тут є підземні хода, Це ж монголо-татари як наступа-
ли, то все село і ховалося під землю. І щас отако попа-
дається, года три назад, коли ми газ провели, ливень 
сильний пішов, і дощ такий репіщив, ну, тисячі кубов 
летіли в час, і оце вода пішла по цій канаві, і [земля] 
провалилася, вода падала в те подземєлля, і де вона 
дівалася, неізвєсно. Ми тоді туди залазили, в подзе-
мєлля, то видно, шо вирубане отако, да, там ніші такі 
і хода. Це під Олексіївкою скрізь ходів дуже багато. 
І оці хода зв’язувалися і розходилися полностью під 
землею. Коли ще Желєзняк був тут, там пещера є у 
скелі над річкою, її з ним пов’язують. То вроді печера 
сообщала цю балку, шо від річки, і балку Вертієву. Ми 
ще пацанами залазили в ту пещеру, то виносили отту-
да козацькі шашки. Да, Гайдамацька печера. У скалі 
над річкою є печера, зараз завалена. Там провели 
взрив – камні хотіли заготовлять. Та ні каменя, ні тої 
печери не стало. [К. В.] Гайдамацька печера мала два 
виходи: один був вихід у Крутім Яру під терновим ку-
щем, а другий був десь далі наверху у степу. Кажуть, 
що це козаки копали. Але, я сумніваюсь, що це вони 
копали. А Бог його зна… Вже після [Другої світової] 
війни приїхали сапери, заклали вибухівку і завалили 
вхід до неї. То оце в усіх хатах наших, шо оце понад 
берегом ідуть, вікна повилітали, як оце гухнуло. Ка-
зала баба, земля здригнулася під ногами, як гухнуло, 
так злякалися. Ну, зараз туди можна потрапити, вхід 
дуже вузенький, але можна пролізти. А  там мишей 
летучих скільки, Господи! Ми малими оце лозиняку 
таку довжелецьку візьмемо – і туди, отак крутимо. То 
вони вилітають, це страх Божий, скільки їх. Ми туди 
не лазили. Розказував мій батько, спочатку іде роз-
галуження, далі хід вузький і прямий, а тоді кімната 
широка. Камінь посередині величезний лежить, як 
стіл, гранітний. Але радіація там! Бо коли приїжджа-
ли люди з дозиметрами і міряли, то казали: «Як ви тут 
живете, у вас радіація така сильна?». Уран же близько. 
Так і живемо. Заводською вона [частина села] нази-
валась, бо там добували каолінову глину для заводу. 
Так воно Заводське й у наш час називалось. Але зараз 
там уже тільки одна сім’я живе, і заводу немає. А ра-
ніше туди поселицця було дуже складно, бо там жили 
господарі такі «круті», як зараз кажуть. [Т. Г.] Плос-
кий камінь там є. Там каолін хароший, це на Плос-
кім каміні брали і возили аж у Петербург. [Чому ж не 
робили самі посуд з глини чи ще щось?] Хіба я знаю. 
Мабуть, вума не хватало. Оце все каміння тут було 
плоске – того й назвали [місцевість] Плоский камінь. 
[Розкажіть про кургани в околицях села]. Розказу-
вали, що це були сигнальні могили. Вони були роз-
ташовані так, шо «могила могилу баче». Там були ще 
вишки, і там стояли вартові. Значить, бочка з смолою, 
і якшо хто-то надвигається, запалює її, а сам на коня 
і дра-ла-ла [тікає]. Дивіться, ось козаки колись були 
у нас, то пооставалися фамілії Гавриш, Вербовий (на 
нього кажуть Лабза), а  ще при козаках на всіх Вер-
бовіх казали Лабза. Раньче ж козаки по фаміліям не 
звались, а прізвиська давали. Мої діди і прадіди жили 
тут – це рід Гавришів. А рід Рижкових пішов із [села] 
Булгакова. Це поміщик Булгаков виміняв на гончих 
собак Бессоновіх, Рижкових і других, завіз їх із Ро-
сії. Бабина Серафинкина фамілія – Гавриш, 1906 р. н. 

Вона багато чого такого розказувала. Це прізвисько 
Лабза. Нє, не дразнили його, як би це сказати, по-
вуличному Лабза, а фамілія його Вербовий. Вербовий 
Георгій Олексійович. В  нас зараз, ви спитайте, спи-
тайте, шо допустім, Ткаченка можуть не знать, а ска-
жете Шлапа – то знаємо. Ну, козаки давали прізвись-
ка. Тягнирядно там... Торопів дуже багато було. Оце 
Торопи, Великі і Вербові, ну, Сова  – не дуже багато 
їх. Гу ́ра – наголос на перший склад. Я б не сказав, що 
їх багато. Оце Гура був один рід і другий, два таких 
було осередки – Гура Анатолій Леонтієвич і Іван Ле-
онтієвич. Копотій – прізвище розповсюджене. Зараз 
Копотії є там на Сніжковій, десь сімей, може, чети-
ри, може, й  п’ять. [Які на Сніжковім куті прізвища 
були? Хто там жив із переселенців зі слобожанського 
с. Сніжкове на Валківщині?] На Сніжковій? А сєйчас, 
підождіть... Волков Андрей, тоді Копотій Онисько, це 
старики, Гура Фроль, тоді Телех Онисько, тоді Іщенко 
Гнат, а тоді Сіренко, Хвиля Іван, ще старий Кодрян, 
це старі, Потап Бондаренко. Це по верхній вулиці, от. 
А тоді там було Жуків багато в селі. Це корінні. Тро-
хим Сова. [К. В.] На Козачому Куті здавна жили міс-
цеві козацькі роди: Вербові, Торопи, Бруньки, Ковалі. 
Їх нащадки і зараз знають, що вони з хорошого роду. 
Прадід мій Коваль Денис теж з козачого роду. Родичі 
в мого діда були співучі, і сам він грав і співав. Як він 
на гульки виходив, то чули аж у Куті Козачому, що він 
із Заводської вийшов, а голос такий був, аж луна йде 
балкою далеко. Вони кріпосними ніколи не були. Це і 
баба завжди наголошувала, що вони були вільні. І дід 
сильно гордився тим, що вони кріпаками ніколи не 
були. Чогось їх називали «козаками репаними». Що 
таке «репаний козак», я до цих пір не знаю. У нас в 
Олексіївці по родах ще крім прізвища було і прізвись-
ко. То по дідові Денисові, я з «репаних козаків», я – 
Репаниха. То коли питають, які Ковалі, то я з Ковалів 
Репаниківських, з оціх, що зарічанські, на тій стороні 
живуть. Всього у баби було п’ятеро дітей, а в Олексі-
ївці остались двоє: мій дід Денис і її донька молодша 
Горпина. То ми Денисового роду. Мій дід Коваль Де-
нис жив на Заводській. Дідових і бабиних нащадків 
залишилося дуже багато. Коли моя мама сюди заміж 
вийшла, то вона казала, що була в шоці, коли на Пас-
ку та на отакі великі свята всі сходилися до моєї баби. 
Це скіки йшло людей, шо це страх Господній, – дво-
юрідні, троюрідні, всі близькі… Я оце на кладбищі як 
іду між рядами, то це отак дивлюся – це всі ж наші 
родичі, дуже багато. 

ЖИТЛО Фундамент. [Т.  Г.] Мій батько їздив ближні-
ми путями по балках у Чорний ліс по дерево-кругляк 
для постройок. Оце бачте, дірку сверлять, закладають 
шнур, підпалюють, і воно рве камінь – великі плахи 
виривало. Закладали з нього фундаменти, строї-
ли ферми. Стіни. [К.  В.] Баба Надежда хатиночку 
поставила там біля левади без фундамету. Вальки, 
глина з кінським кізяком  – ото лампач. Зібралися 
всі, лампачу намісили і склали разом їй хатину, щоб 
їй було де хоть перезимувать. І  так вона там і оста-
лась. Хату вона там перша поставила, то й стали той 
куток називать Надеждівка. Нині вже хати тої не-
має. Бабуся казала, шо на Сніжковій наша хата [така 
сама] була, а  тоді дід перевіз нас у Кут. А будував її 
чоловік на прізвище Боровик. Баба все казала, що 
хата в нас нова. Кажу: «Бабо, в якому році вона по-
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строєна?». – «У [19]18-му». – «То це нова?». – «Ну, да. 
Аякже!». Як жила в хаті ще раніше, то казала: «Ми 
купили хату, вона не стара була, год 200». О, це пря-
мо новостройка, така Боровикова хата… Це чоловік 
такий жив Боровик, сам хату цю построїв – від стін 
і до солом’яного даху. То це ми в Боровиковій хаті і 
жили. А від нашої [старої хати] тільки стіни глиняні 
остались. Інтер’єр. Розказувала моя баба Ганна, коли 
почали розкуркулення, приїхав такий собі Мохов, він 
був із отих росіян «тисячників»  – комуністів, що їх 
послали на села. Це, казали, страшна людина була... 
Це воно заходе в хату, а  жменя квасолі вариться в 
горшку, воно розбиває горшок, закладає лома і роз-
валює піч у хаті геть усю, піч до пілка за ту квасолю… 
Ви знаєте, я суєвєрна дуже стала. Як увечері мимо на-
шого родового місця йду в Куті  – в  мене колоть по 
тілу починає. Мені все, наче там вони усі є… Зараз 
там зарослі, абрикоса осталася тільки одна. [Т. Г.] Тут 
ще була Молдован Марія, а її дочка Таміла була завід-
уючою Будинку культури. Вона вугли розмальовува-
ла на хатах, разні рози і голуби, всяке таке рисувала. 
У хаті Бондаренко (Вербової) і зараз можна побачити 
картини нашого сільського художника-самоука Вер-
бового. Намальовані вони десь у [19]70–80-х  роках. 
Переважно це пейзажі сільських околиць: поля, річ-
ка, лісові галявини з берізками. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [К. В.] А ото 
позад нашої хати провалюється постійно земля. 
Кажу: «Ба’, шо воно там все провалюється?». А  вона 
каже, що там сусідський погріб був… Два хлопця су-
сідські померли, а ніхто не дозволяв на кладбище не-
сти хоронить. Оце їх у той погріб укинули і завалили. 
По расказах отут, де хати вже немає, а тільки погріб, 
а оце там, де баба Надежда жила, там був курінь у дво-
рі. Трохим завжди розводив бджоли і любив це діло з 
дитинства. Ще до войни, знаю, уже він займався вулі-
ками. Він сам вуліки робив, бо медок любив. А тоді і 
його син Пилип Сова навчився майструвати вуліки і 
продовжив ту справу. Для людей робив багато, на за-
мовлення. Ворота. [Т. Г.] Гавриш Дмитро Мусіювич, 
малював він, як на мене, непогано, на багатьох воро-
тах разне – там казки, квіти. Знаю, він малював людям 
багато на замовлення на воротах. І  зараз на воротах 
жителів збереглося кілька робіт Дмитра Гавриша. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [К. В.] Прадід мій Мар-
ко був церковним сторожем і паламарем у церкві. То 
казала баба, як оце була заметіль така сильна, то він 
дзвонив усю ніч у церкві. Кажу: «Ба’, а для чого дзво-
нили всю ніч?». – «А хтось, може, десь їде, а дзвони 
чуть дуже-дуже далеко. І на дзвін приїде людина, яка 
заблукала в степу. …Дівчатам не можна було у ві-
втар заходить, а нам можна було все. Бо наш [бабин] 
батько був церковним сторожем, і ми ганяли по всій 
церкві – по хорах і по всьому». Баба казала – в церк-
ві акустика була ізумітельна. Хор співав безподобно, 
і у батюшки голос гарний був. Оце із Сугоклєєвки всі 
люди йшли в церкву. У  попа були гарні рози перед 
будинком коло церкви. А  ще моя баба розказувала, 
як на Паску біля церкви качелі ставили. Це такі гой-
далки великі, а  дошки довжелезні. Дзвони були на 
церкві дуже гарні, і  вівтар був дуже красівий. Тоді 
дзвони скинули. Якісь два хлопці в Олексіївці були, 
близнята, не помню їх прізвища. Коли вони скидали 
дзвони, то всі люди, що бачили це, в  шоці були. Це 

страх був Господній. Із-під дзвіниці випала коробоч-
ка, дерев’яна така. І  вони ж думали, що там якийсь 
скарб у тій коробці, а там просто лежав папірець, де 
було написано, хто будував церкву і коли. Кажу: «Ба’, 
а  що з ними було тоді?».  – «Вони просто подохли з 
голоду». Їм даже ніхто і крихти хліба не дав, ото за те, 
шо вони таке зробили з тією церквою… А у [19]30-
х роках її зруйнували. Казали, церква така гарна була, 
шо це взагалі, дуже гарна! Коли церкву розбирали, то 
баба Марфина забрала ікони церковні додому. Вона 
плакала над тими іконами. Баби давно вже немає. А ті 
ікони, Бог зна, де ділися. Як забирала вона ті ікони, 
то й жінки на спині переносили ікони великі, такі 
гарні були. То казали, шо страх Божий, шо тоді роби-
лося… [Т. Г.] Церква розписана була усередині. Вона 
вже завалена після революції… Я  знаю, там оце ж 
баба Оляна моя співала, пєвча. Там гарна була церква, 
вона така була. Ну, бачите, знайшлися дурні. Ну, ви 
знаєте, багато робилося, от наші дураки оце, значить, 
комсомольці  – там, щоб показать, шоб, видвинуть-
ся. Ніхто там йому не казав, щоб завалить церкву. 
[Ц. М.] При Союзі у нашій церкві зробили склад, а ця 
козацька церква ще красіва була. Там хранили посів-
ні матеріали, а потом начали цемент завозить, та так 
вона і стоїть, тіко вона уже перероблена. [К. В.] Ще в 
[19]90-х роках [на стінах зробленого із церкви скла-
ду] фрески були, а зараз вже немає. [Ц. М.] Її строїли 
із каменя, і вона була бичими шкурами обтягнута зсе-
редини, і на яїчних жовтках построєна. [К. М.] Церк-
ви завжди будувалися на особливих місцях. Заходиш 
туди – і стає легко, там шо то єсть… Її [зруйновану 
церкву] нада обязательно відновити, кров з носа, ми з 
Лашкулом про це думаєм. Він поставив мені задачу – 
найти фотографію, хоча б приблизно. Я  хочу, шоб 
воно було так, як колись, хочеться точності. А в мене 
брат є Володя, главний архітектор города Черкас, де я 
родився. Він каже, можна по стінам вирахувать масу 
купола, якшо вже не найдете фотографії. У  мене є 
хлопці, які займаються комп’ютерной графікой, вони 
це все зроблять. [Які колись хрести, пам’ятники на 
кладовищах ставили?] [К.  В.] Поховали батька, і  не 
було ж як і пам’ятник поставить, то поставили ка-
мінь. А тоді прийшли на кладбище, там могилок бага-
то, а камінь вже прибраний. Оце тепер ми на могилки 
приходимо, а де дід похований – не знаємо, могилка 
загублена. Постійну присутність померлих родичів я 
відчуваю, цим я і живу. Коли я йду крізь те старе [ро-
дове] місце, мені аж холодно стає, отако. Я знаю, вони 
єсть…Школа на місці давнього козацького кладови-
ща. Ішли якось з сестрою біля школи, а  вона каже: 
«Я тобі зараз шось покажу... ». Дивлюсь, а воно, зна-
єте, у ґрунті як нора, а в ній із дуба суцільного гроби. 
Шкільні сторожі казали, що, буває, двері скриплять 
вночі, і щось рухається… Хто хоче – віре, хто хоче – 
не віре. Но у нас у школі щось таке єсть, якісь приви-
ди. Ось воно [кладовище] тут під парком, ще батько 
мій садив ці дерева і казав: «Ми засаджували дерева-
ми [кладовище], щоб нічого не було видно, і щоб не 
залишилося й сліду». 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Гамазей. [К.  В.] Кажу: «Ба’, як 
ви тут вижили усі [у часи Голодомору] ?». А вона каже, 
що був гамазей на Хуторі. Вони [буксіри] оце туди 
звозили все, шо в людей забирали. А бабин батько був 
там сторожом. Він потом розказав. Там щілинка була, 
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він зробив такий крючок, і ним витягав качани куку-
рузи. А в баби були жорна. Вона, оце, на жорна зітре 
той качанчик і дає дітям по ложкі. І так 12 душ дітей 
прокормила, і всі вижили, усі. Клуб. [Т. Г.] А в клуб же 
ми не ходили. Клуб у церкві зробили, а тоді засипали 
зерно в церкву, а  пізніше зробили цементний склад. 
Старші ж то підуть у клуб, а нас – нє, розгонять. Це 
все було у клубі у фоє. Там должні буть картіни. Жо-
сан Іван Степанович – це в натурі художник. Гарні такі 
картіни були, от. Я помню там була оця картина «Ко-
заки пишуть пісьмо турецькому султану» і другі, не 
дуже пам’ятаю. Криниця. Плоский камінь – це місце, 
де колись чумаки останавлювалися і волів напували. 
Там з-під каменя дуже хароше джерело било, то тут і 
вони водой запасалися. Лікувальна вода, я вам скажу, 
точно є в Олексієвкі. Отут на вулиці колодязь стоїть, 
оце цій воді я завдячую. Мені у 2002  році зробили 
операцію – камні в почках повирізали. То відколи оце 
я став пить цю воду, забув про болячки. Да, то була 
там тоді криниця, я сам там її чистив, бо воно весною 
замулювалось, було. [Як чистили?] Ну, як. Занесло 
болотом, і начинаєш відрами, залазиш туди і начина-
єш, почистив джерела, всьо –пішла через верх. А тут 
ще Глибока балка. Значить, на Заводській – там була 
хороша вода. От, тоже криниця. Тут були криниці  – 
вони за ставком затоплені, там дві криниці було. Па-
рубоцька була називалася, я пам’ятаю. [Чому вона так 
називалася?] А Бог її знає. Вона дуже давняя. Ну, от, 
там, де ставки. Прямо на території ставка, вона зали-
та, і та, і та. Їх не видно зараз, там залиті вони водою. 
Я знаю, що святять криниці, але я не помню такого в 
селі. На Надеждівкі біля тітки Мільки, біля Процен-
ків криниця єсть дуже-дуже давня. Ми коли корови 
пасем, там воду берем, у  тій криниці. [Ц.  М.] А  тут 
була криниця, я ще пам’ятаю, у ній вода була, і я в по-
запрошлім годі сюди привозив своїх онуків. Вода не 
особлива, просто місце гарне. Була вода, з-під оцього 
каменя текла раньше аж туди в балку, де ото ставки. 
А потом, десь у [19]60-ті роки почали камінь зривать, 
воно там видно. Тепер джерела немає, тільки місце є, 
де зривали, то шось порушилось… Харашо хазяйну-
єм – шо все руйнуєм. У Широкій балці була криниця 
знаменита на всю округу. Навіть з Бобринця приїжа-
ли по воду, битонами набирали. Но її теж немає, і все 
заросло бур’яном. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. 
[Т. Г.] Оце молотобойцем був Гавриш Петро, син оцьо-
го Никифора. І ше був Льон Микола, він не місцевий, 
а де він дівся, я не знаю, був мастєр на всі руки. Його 
кузня первоначально була оце на Хуторі, по нижній 
вулиці аж-аж посередині. А тоді зробили нову кузню 
капітальну місцеві  – там на горі, де оце зараз парк. 
Вона і зараз там єсть. А  тоді прийшов Лиходід Іван 
Леонтійович, то тут кращого кузнеця за нього не було. 
Він і коней кував, леміші відтягував і все, шо стосу-
валося болтів, виготовляли сапи, вила і всякий інвен-
тар. А так у селі тоді були і сварщики, і токарі. Ферма. 
На леваді там у мене і ферми із свинями були  – за-
ймалися, багато чого було…. Все було асхвальтірова-
но, цвіти кругом росли, сад, парк, два ставка. Зараз 
все пропало, заросло бур’яном. У [19]90-х давали по 
50 га землі, то у нас з’явилося кілька фермерів, серед 
них Рижков Володимир Петрович  – раніше працю-
вав шофером, потім молотобійцем у коваля Цокала 

Алексєя Степановича, який нині теж фермерує. Є ще 
фермери  – армянин Акопян і Микола Сидорович 
Дерев’янко. Залишилися два ставки: верхній орендує 
Рижков Володимир Петрович, а нижній – хтось із Бо-
бринця. Рижков розрішає ловить вудочкою, а ті – не 
розрішають, такі там собацюри…

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [К. В.] Для бабусі Галі Пас-
ка, Трійця (квітчали хату) – це були великі свята. Вона 
працювала в радгоспі, а в нас же, знаєте, яка політика 
була, як на Паску – то суботник. А баба всігда казала: 
«Дитино, треба, шоб на Паску в хаті печеним пахло!». 
То це ми з нею шось печем, обов’язково, якісь рулєти 
та хліб святковий. А паски забороняли. Мама в мене 
дуже віруюча була. Але ж тоді це не можна було і за-
їкаця про церковні свята, бо мама ж працювала голо-
вним спеціалістом у радгоспі. 

ПАНСЬКА САДИБА [Т. Г.] А ці два зданія – це залиш-
ки колишнього маєтку Задонської, вони з цьої цегли 
построєні. Тепер тут медпункт і офіс агрофірми. А ця 
надстройка – то вже більш пізня. Її економія була там, 
де зараз тік, там є ще, зберігся її підвал. По периметру 
вгорі залишився орнамент, викладений з цегли. Тут 
в Олексіївці цегельний завод був. Анна Задонська на 
кожній цеглині оставляла літери «АЗ» – Анна Задон-
ська. Вона [цегла] дуже крепка була, як камінь. Отам 
на вулиці, у школьному туалеті, будете заходить, по-
дивитесь, там на цеглі на полу букви «АЗ» видно. 
Оце Заводське, бо завод цегельний там же був Анни 
Задонської. Батько мені розказував, шо там стояли і 
племенні вівці заводські. Здоровий, хароший завод 
був. Цегла та – вона не розкисає й зараз. Оце розла-
мали той завод Анни Задонської. Багато там людей 
працювало на заводі ше до революції. Розказують, що 
той завод і церкву Анна Задонська збудувала, оце де 
зараз офіс Рижкова, і  школу вона збудувала з цього 
свого кірпічу. Вона була непогана пані. Як їде, було, 
кажуть, отак жменю копійок серебром кине в пиля-
ку, вони гребуть, а вона така довольна, що люди там 
пасуться на грошах. [К. В.] Анна Задонська купила ці 
землі і хотіла там тоже завод построїть, ще й на тій 
стороні. Єдине, шо робили там  – вибирали каолін і 
вивозили. Посуду у нас не робили, а тільки добували 
глину. І зараз там видно прекрасно ту білу глину. Я ко-
лись навіть читала, що це така сама глина, як і в Китаї, 
з якої китайський фарфор роблять. Але ж китайці її 
на 40  років замочують у спеціальному розчині. Я  не 
знаю, чи в нас таке робилося, чи ні? Моєї баби Ган-
ни родичі не корінні олексіївські. Її предків привез-
ли із Харківської області – з Снєжково Валківського 
повіту. Наша місцева землевласниця Анна Задонська 
виміняла кілька сімей оцих кріпаків на охотничих со-
бак і поселила у нашім селі за річкою, а куток назвали 
Снєжково. Вони поставили собі будиночки, і  «сніж-
кові» так і зосталися. Оце бабині родичі  – кріпаки 
звідтіля. Вони були дуже плодовиті. Рід Гавришів та-
кож перевезли з Харківщини сюди на Сніжкове і моя 
баба Гавришка, дівоче [прізвище] в неї. Є в селі куток 
Надеждівка, а також і вулиця Надеждівська. Жила в 
Олексіївці баба Надежда – вона з мого роду. На тому 
місці колись була панська левада, а зараз людські ле-
вади й сад. Бабин племінник у 1905-му році підпалив 
економію панську, то це його як забрали, то родичі 
даже не знали, де він дівся. 
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416 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН
с. Хащувате

Записав С. Сіренко 25 липня 2008 р.  
у с. Хащувате Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  

від Білоус Лідії Іванівни, 1937 р. н. 

ЖИТЛО Фундамент. Як ше мамина хата строїлась, то 
до [Другої світової] войни фундаменту не ставили. 
Раніше був там такий дядько Іван, що він ці фунда-
менти (то ми кажем «підмуровки») та й клав. І муру-
вати – він мурував із глини, із цегли то він мурував. 
Він був мастєр на всі руки, та й ходив по людях, і це 
строїв. Стіни. [Основою стін були сохи?] Слупи. 
І тоді переплітали яким, геть очеретом, якшо маєш. То 
тим очеретом переплітали, і  відти-відти глиною на-
кидали, такими вальками. І  накидали  – то вже хата. 
[Скільки було вікон?] А  вікон  – яка хатина, там два 
вікна. Планування. [Скільки кімнат було у старій 
хаті?] То у старій хаті обично дві половинки. Така ни-
зенька, як у Тараса Шевченка. Заходиш направо, на-
ліво заходиш, а сюди [у сінях вхід на] горище. [Ви теж 
на горище піднімаєтесь зсередини?] Ні, [зовні] збоку 
драбина  – і залазимо. [Як розміщували двері хати?] 
То обично до вулиці. То хата тако стоїть, то до вулиці 
дверей не було. Хата навпротів сонця. А це як постро-
їла, я тепер маю, мені тепер захтілося, у мене був один 
син був, то я думала, як ожениться, то він буде тутки, 
а я мені треба десь дітися жити, то я взяла і построїла 
поперек. Система опалення. [Обидві половини хати 
опалювалися?] Є, шо сім’я велика, шо там треба жити 
і там. А так трималася одна хата, наче чиста щитала-
ся, то вона «холодна» була. Шось ісправити зімою, то 
зяті там не ставили, як то кажуть, груба чи плитка, то 
це нє. Раньше ж вобше, як ше у мами, то [для опален-
ня та готування їжі були] піч і плита. То всьо времня 
в печі палили і їсти всьо. А вже плита, то це вже ми 
були дівчонками, вже добре були. А тоді вже я віддана 
була, то вже прийшли наче кірогази, не знаю. То вже 
така була доброта, як ті патики, ті жилізячки, як вже 
тримався той казанок. А  як уже той кірогаз, то вже 
такі пани були, куда там. Хотя та каструля чи казанок 
запалиться від сажі, але то вже панство. Не йдеш, не 
сунеш патиків збирати, були вже під хатой, щоб було 
чим палити. Та й так. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які будівлі 
були у дворі Ваших батьків?] Ну, як, то хата була, то 
хлів. А як ше мама була, то казали «шопа» на хлів. Кух-
ня лєтня – то тоді не строїли. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календар-
на та родинна обрядовість. [Як прикрашали хату 
до Різдва?] Ну, конєшно, щоб все там було чистеньке, 
щоб дідух, як пшенички… Ранше, як я була у мами, то 
мама несе кутю на покутю, одне несе калачик, мама 
несе макітру, горіхи на покутю. І пшенички вона бра-
ла, то це дідух щитався в хаті, де ікона висить на схід 
сонця всігда. То це наче чи я цяпаю, чи Валя клокче, 
бекає, мекає, щоб добре неслись качки, щоб добре ко-
рова молока давала. І поклали зверху [на кутю] кала-
чик, хрестик. Брали соломинку таку, зробили з соло-
минки хрестик і клали туди на кутю. Тоді клали яблу-
ка, пряники, конфети. [Чи освячували на Водохреща 
хату і господарство?] Ну, конєшно. Прийшла додому, 
покропила водою свяченою, тоді в хаті. 

Записав О. Головко 23 липня 2018 р.  
у с. Хащувате Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  

від Клімкіної Майї Василівни, 1936 р. н. 

ЖИТЛО Фундамент. [Ваша хата збудована на фун-
даменті?] Ну, під низом оце, да. Під низом  – да, це 
фундамент. Стіни. [З  яких матеріалів колись стіни 
хат будували?] Ну, це ж з глини построяно раньче. 
Типер – то кірпіч, там якийсь ракушняк, кірпіч, шось 
таке. А раньче – всьо глина. Це всьо глина. Допустім, 
обцементірували. А хата не обцементірувана – багато 
треба цементу. Ни було такої возможності. Типер – то 
може. Та й типер цемент дорогий, раньче дешевший 
був. [Чи розповідали Ваші батьки, з чого зведені стіни 
цієї хати?] Граса, граса. Просто граса. Ложили грасу. 
А типер не роблять. Типер якісь там ракушняк є, це 
привозят, де вони купляют то. [Граса  – це солома із 
глиною перемішана?] Да-да, да-да-да. Залізла бабка з 
дідом, чи там ше хто, перемісять ногами це всьо. Пе-
ремішуют і так ставлят-ставлят. То це ше було раньче. 
[Чи вкладали у стіни ще якусь дерев’яну основу?] Нє, 
нічіво. Нє-нє, нічого нема. Просто глина с обох сто-
рон. Ось з цеї одної сторони наложили жовту глину, 
загладили. А потому вже ти хочиш – піском собі [зо-
вні стіни натреш]. Оце було натерто, но вже намаще-
но. Піском натирают оце цимго, шо таким [річковим]. 
А то облажуют, там роблять ракумшечками якимись – 
так роблят тоже. [У тих старих хатах вікна і двері якісь 
столяри робили?] Я думаю, шо да, а шо ж. Типер – то 
готові [вікна і двері] купляют. А  тоді були мастєра, 
як треба тобі двері. Та й типер тоже є такі, шо тоже 
роблять самі. Просто він інтєрєсуєця цим, цею робо-
тою – це може зробити двері, вікно зробити. [Короб-
ки дубові роблять?] Да, обізатєльно, дубові. Якшо по-
зволяют матєр’яли, то можна. Типер більше купляют 
готові доміки отам, якісь там. [Ті старі вікна маленькі 
були, на кілька шибок?] Да, були маленькі вікна. Були 
хати маленькі, вікна маленькі. Тут у нас сосід був, 
отут, то в нього така хата була, може, чуть більша, як 
оця [моя]. І такі маленькі віконечка на читири, вроді, 
шибочки, такі маленькі. Та так чудно, вона довго, та 
хата була. Купили ту хату, та й її вже тоді розвалили, 
поставили на це мєсто вже таку, як типер. А тоді – да, 
були такі хати, шо вікна маленькі були, і такі низень-
кі, і маленькі. [Два метри висоти десь?] Да. Типер такі 
хати строять, шо осьо білити, я не знаю, обше, як їх 
білити. Тоді чось мені лучше нравилося. А це хароми 
типер. Нашо ці хароми – я не знаю. А мені нравиця 
маленьке поміщєніє, шоб можна було його побілити, 
покрасити і всьо таке. А типер уже всьо таке роблят, 
шо я не знаю, як хоч, так і біли. Стеля. [У  старих 
хатах на стелі була довга балка – сволок?] В старих – 
да. В  старих хатах було. Дах. [Колись покрівлі хат 
солом’яні були?] Ну, раньче були – солома. Жито сі-
яли, і робили такі з цего жита, як вони називались… 
Я  вже забула, як воно називаїця. [Сніпки?] Да. То в 
нас була хата, накрита цим. [Солом’яні дахи були тут 
до війни?] До війни ше. Поки люди там обжилися, ше 
було та й було [солом’яне покриття]. А тоді вже стало 
краще жити, та й вже зняли цю солому з хати. Та й 
вже накривали чимось: бувало, й шифером, і оця бля-
ха всяка. Та й типер воно так. [Черепиця теж була?] 
Да. [У старих хатах дахи були чотирисхилі?] Воно – да. 
Тоді так накривали, такі верха робили. [Не було дахів 
на два схили з фронтонами?] А нє. [Стріхи солом’яних 
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дахів знизу рівненько підрізали?] Да, обізатільно. На-
кривали це околотами цими. Такі сніпочки робили. 
І його підрізали так рімненько-рімненько. Цей [май-
стер], шо накриває, то він їх і обрізає це. [Зверху ті 
сніпки якимись дерев’яними палицями прикладали?] 
Шоб вітер не забирав. Бувало так тоже, да. Робили такі 
розкарачики, прилажували, да. [Комини зверху з гли-
ни були?] З глини. Обізатєльно, з глини. Комин то це. 
Тоді не знали цих, труби які там. Типер більше став-
лять, купляють труби якісь там, ставлять. А тоді з гли-
ни вимурували, та й усьо. Ше й такі широкі [комини] 
робили, шо можна туди самому влізти. Планування. 
[Скільки кімнат було у старій хаті за плануванням?] 
А, це, щитай, «на дві половини». Ну, а типер же ж тоже 
так роблять  – ті комнати всякі строят. Ну, типер на 
багато комнат, набагато більше. Тоді було дві чи три, 
і  всьо. Ну, так і жили всі вкупі, як цигани всі були. 
І непогано жили, і всі мирно жили. А типер хоче, ось 
подружилися, давай нам [житло] отдєльно. Пожили 
там місяць чи два – вже розійшлися. А тоді таки було 
харашо – жили, дружно жили. Хоть і бєдность була, 
але всі дружно жили. А типер всьо: «Мама, давай, ку-
пляй нам квартіру!». Чи, допустім, строїти, та й тоже 
[допомога батьків] треба. Інтер’єр. [Де у житловій 
кімнаті розміщувалася піч?] Я вже не помню, як там 
була піч. Я знаю, шо печі в нас не було. Просто груба. 
Так, як полугрубок, груба. І там вставляна плита. І па-
лиш, і тут усьо готуїш. Печі я не знаю, хліба не пекли. 
Купляли хліб уже. [Чи бачили у старій хаті лежанку?] 
Лєжанка – я знаю це, да-да. Це буває, бувало. Я ж кажу, 
в нас, например, ни було. А якшо старші хати, то там – 
да, там робили ці ліжанки. А в нас уже осьо ця хата – 
тут не було. Це ше не дуже стара хата. [У Вашій сім’ї у 
кожного ліжко було?] Да, а як же ж. Краваті, всьо так, 
як треба, да. А то сафочки [софи] якісь такі. Були тоже 
такі. [Чи бачили всередині старих хат великі дерев’яні 
лавки?] В старих були, були такі широкі. Такі широкі 
спинки. Бувало, й з спинками, а бувало, і без спинок. 
Да, були. В старих хатах – да. Були-були, це я помню. 
[У  тій кімнаті, що чистою вважалась?] Да-да-да, да. 
[Як її називають – «друга хата» чи «холодна хата»?] Ну, 
холодна. Ну, да, як там ніколи не топилось, у тій другій 
холодній половині, там. Холодна половина. [Колись і 
скриня там була?] Да, і скриня там. Стулів не було, тіл-
ки оці лавки кругом. Тако, як іде лавка кругом, допус-
тім, а  стулів вообще тоді не було. [Стіл був великий 
коло лавки?] Стіл – да. [Може, у цій кімнаті збиралась 
молодь на вечорниці?] Це я не знаю. Тоді, в то врем’я, 
я  не дівувала. Я  не знаю, як там хлопці собиралися, 
дівчата. Вже вечорниці якісь робили – такі посиденки 
були. То це я не можу сказати, бо це я не бачила. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи знаєте Ви, як раніше місце для хати 
обирали?] Не знаю це. Імєнно, де кирницю копати 
треба – можна знати мєсто, шо вода. А це я не знаю. 
Мене тоді ше й не було, як ця хата строїлась. [Не чули, 
щоб на кутах майбутньої хати сипали жито?] Нє, це я 
не знаю. Зведення стін. Я  знаю, шо типер, це за мої 
пам’яті, якшо кінчили, допустім, мурувати, на вугли 
ставлять букет цвітів і кладут гроші на вугли тако 
тоже. Це при мої пам’яті – це, да, було. А раньче – то 
я не знаю, як там раньче, ше раньче. Календарна та 
родинна обрядовість. Вроді, як батюшка ходив, то [на 
сволоку] якісь такі вирізував – так, як хрест. Іде так, 

як балок, і хрест вирізаний. Це батюшка вирізав такий 
[хрест] – вроді, святив хату, чи як там було. Я помню 
це. Да, таке було. Це я ше знаю, бо це в моїх родичів 
так було зроблено оце, шо балок іде покрашаний, і там 
хрест. Видовбаний такий хрест там це. Це таке було, да. 

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ  
РАЙОН

смт Добровеличківка
Записала А. Журавльова у жовтні 2014 р.  

у смт Добровеличківка Кіровоградської обл.  
від Лелікова Володимира Васильовича, 1958 р. н.,  

родом із с. Піщаний Брід Добровеличківського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [У  1989–2005  рр. північно-схід-
ну околицю смт  Добровеличківка вчені вважали 
географічним центром України. За новими підра-
хунками, такий статус має північно-східна околиця 
с. Мар’янівка Шполянського р-ну Черкаської обл. На-
томість, місце біля Добровеличківки почали називати 
геометричним центром України. [Літ.: Шевченко В. Ге-
ографічний центр України. Енциклопедія сучасної 
України. Київ, 2006. Т. 6.]. У 1991 році на цих теренах 
Кіровоградщини був встановлений пам’ятний знак, 
а 24 серпня 2002 року – гранітна стела висотою 3 м із 
металевою табличкою з написом та гербом України. 
Поряд є облаштоване місцевими жителями джерело 
«Козацька криниця»]. [Наскільки далеко від Добро-
величківки розташоване ваше рідне село Піщаний 
Брід?] Значить, розташування: траса, ну, якщо брать 
так, «Новоархангельськ  – Кіровоград  – Помічна». 
От, траса проходить через село Піщаний Брід, зна-
чить, вздовж траси простягається воно приблизно на 
три кілометра, перпендикулярно трасі протікає річка 
Чорний Ташлик. І от, по берегам цієї річки знаходить-
ся це село Піщаний Брід, таке воно… в долині більше 
знаходиться і вздовж річки. Ну, по крайній мірі, коли 
ще більш населене було село, [то тягнулося на] сім з 
половиною кілометрів. Оце Піщаний Брід, північна 
околиця і простирається десь на декілька кілометрів, 
а  може, і  на десяток кілометрів. Річка неширока, ну, 
я знаю, місцями 10 метрів, місцями вужче. Глибина – 
два-три метра. Ну, от, коли льодоходи були, була вона 
досить-таки чиста. Ну, сказать, що вона чиста – така, 
як [річка] Синюха – нєт, конєшно. Багато позароста-
ло очеретом, і річка міліє. Та, собственно, міліє із-за 
того, шо осадків менше, опадів менше. Нижче Піща-
ного Броду по річці розташоване село Коколове. Влас-
не, там осталося, ну, зараз три родини тільки живуть. 
А воно досить таки велике, там декілька тисяч людей 
було. А ще вниз по річці Чорний Ташлик село Любо-
мирка розташоване – так 150 років назад там базар був 
більше, чим в Умані, тільки євреїв проживало 2300, не 
говоря про таких людей [українців]. Місцевість наша, 
іменно наша, це південніше, скажем так, даже на пів-
денний схід від Новоархангельська, заселялася десь в 
XVII–XVIII ст., в першу чергу біженцями, коли Туреч-
чина окупувала Молдову, Сербію, Болгарію, ті країни. 
Ну, болгар у нас майже немає, молдаван багато, мол-
давських прізвищ. І серби теж, сербські прізвища [Чи є 
у Добровеличківському районі лісові місцевості?] Ну, 
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в нас лісових місцевостей таких немає. Став, балки... 
Власне так, оце ось Піщаний Брід і Добровеличківка, 
от… Якраз десь посередині між Піщаним Бродом про-
лягає межа степу і лісостепу. Піщаний Брід вже в сте-
пу, і воно прямо відчувається по клімату, по кількості 
опадів. Взагалі Піщаний Брід знаходиться в долині, то 
іменно Піщаний Брід, там з опадами, в порівнянні з 
Добровеличківкою, Помічною, до Помічної 9 кіломе-
трів на схід, і Добровеличківка на північний захід, то 
набагато більше опадів, чим іменно в Піщаному Броді. 
До речі, зараз я не буду говорить, як воно, но навколо 
нашого села, близько нашого села Михайлівка по су-
сідству, от, то там були еталони українських чорнозе-
мів. Розпаювали колгоспи, які були, та їх, вони вже, як 
сказать, як підрозділи олігархів, як ті олігархи дбають, 
не можу сказать.

ЖИТЛО Планування. [Як розташовані хати у вашій міс-
цевості?] Бачу я, що будинки орієнтовані входом десь 
так [на] південний схід. Це всі. Може, це пов’язано з 
тим, що не так жарко було. Може, от… Звичайно, за-
дня стіна – було невеличке віконце. Задня стіна, полу-
чається, північний захід – це зимою вітри обично. Це 
пануюча зона вітрів і літом, і  зимою, можна сказать 
так-от. А може, для захисту від холоду. Може, з цим 
пов’язано, не можу сказать. Фундамент. Фундаментів 
тоді як таких і не робили, то в старі будинки звичайно 
підбивають фундаменти. Стіни. [Будинок, у якому Ви 
живете, це батьки Ваші будували?] Ні, не мої батьки 
будували. Наш родич будував. Але ми його прива-
тизували, той будинок, уже він через декілька сімей 
пройшов. Будувався він в 20-х  роках минулого сто-
ліття. Про хату можу сказати по конструкції, матеріа-
лам. В мене хата плетена, от. Це робилося з акацій або 
дуба  – каркас. От, потім каркас обплітався гілками, 
гілки десь 2,5–3 сантиметри в діаметрі, но так, як тин 
обплітається, но тільки його, скажем, перевернемо, от, 
і обмазувався глиною. Обмазувався, мабуть, не один 
раз, [бо] товщина стінок получається десь сантиме-
трів двадцять п’ять. Ну, скажу так, воно досі стоїть. 
Нормально стоїть. [Чи були у цій місцевості якісь інші 
технології будівництва?] Деякі будинки будувалися, 
ну, так звані «валькові». Це будується опалубка із до-
шок, десь між дошками сантиметрів тридцять. І ста-
виться ця опалубка на землю. Потім готується заміс – 
це солома добре змочується, добре змочується глина, 
посипається соломою, і все це кіньми перетоптується 
в таку, ну, досить-таки плотну масу, от. І потім накри-
вається зверху соломою теж, ну, сантиметрів трид-
цять, шоб не висихало. Звичайно, це влітку робить-
ся. І потім береться цей заміс і накидається опалубка. 
Опалубка, висотою сантиметрів двадцять, не більше 
тридцяти, і  от, це по периметру цього будинка на-
кидали, втрамбували ногами. І от, була така, скажем, 
бригада, яка будувала декілька будинків за раз – п’ять, 
шість, сім будинків. От, вони, один будинок вони оце 
зробили, потім ідуть до слідуючого. І так вони п’ятий, 
наприклад, закінчили, вертаються до першого, а пер-
ше  – вже воно підсохло, вже воно досить таке твер-
де, опалубку піднімають над рівнем, над тим рівнем, 
де закидали. От, якось закріплюють і знов, і так от до 
самого верху. Но я Вам скажу, там настільки велика 
міцність, от, шо можна зрівняти і з кам’яною кладкою. 
От, і досить-таки нормальна теплопровідність. В наш 
час, в  основному, ну, в  час мого дитинства, це десь 

[19]60-ті роки, 70-ті, 80-ті навіть, будувалися будинки 
із саману – це та ж сама маса із глини і соломи, з якої 
роблять блоки. Блоки – розміри десь 60 на 20–30 сан-
тиметрів. Із них уже на піщано-глиняній суміші ви-
кладають стіни. [Для зведення стін збирали сусідів на 
толоку, чи це майстри спеціальні будували?] На счьот 
толоки, шо робилося в [19]20-х роках – не скажу Вам. 
Відносно толоки: іменно по будинках із саману збира-
лася дійсно толока. [На] стіни столярні, плотні робо-
ти вже виконували майстри. Інтер’єр. [Ви показували 
мені такі чудові столики, що у Вашій хаті]. Скажу так, 
я ці столики перший раз в житті робив і ніколи по-
дібного не робив нічого. Звідки воно взялося в мене? 
Ну, я ж говорю Вам, що батько мій майстер на всі руки 
був, незважаючи на те, шо освіта його – незакінчений 
перший клас. От, то він в багатьох видах діяльності 
добре розумівся, і  ми од нього [навчилися] теж. Да, 
скажу так, шо построїли вони [батько з матір’ю] буди-
нок, десь [19]63–64-ий рік, то вся мебель була зробле-
на його руками. Звичайно, старі люди, вони, готували 
одяг собі, як моя баба казала: «Оце в скрині мені на 
смерть лежить, от. Оце мене вдінете, похороните», – 
ну, то як заповіт, от. [Які доріжки були в хаті на той 
час?] Звичайні доріжки, бувають куплені, раніше до-
моткані доріжки були. Я ще пам`ятаю, як їх ткали, ці 
доріжки. Робився спеціальний верстат, збиралися в 
домі однієї з жінок. Верстат великий на досить таку, 
досить таку велику кімнату, ну, скажем так, пів хола. 
Ну, скажем так, на куток. І збиралося там 5–7–8 жіно-
чок, а перед тим уже вони наткали, і це, звичайно, було 
десь після Різдва вже, не після Різдва, після Хрещення. 
Од Різдва до Хрещення святки – нічого не роблять, та-
кої роботи, от. А до Різдва пряли тоді. Пряли, в осно-
вном, із конопель. Моє дитинство, ну, скажем так, на 
початку [19]70-х років це робилось. Но як обробляли, 
я  знаю, шо їх били, тіпали, як у нас говорять. Били, 
потім вичесували, несли на річку, вимочували – тоді 
таке м’якеньке ставало. От, потім ще раз вичесували, 
потім пряли. Пряли вручну веретеном, і прялки були. 
От, такі прялки, як в музеях. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ [Інформація про впорядковані 
джерела, купальні та криниці, що використовуються 
з культовою метою]. Ну, в Кіровоградській області іс-
точніків багато-багато. Село Тернівка – єсть істочнік. 
Потім даже два істочніка єсть – Знаменський район, 
село Диківка. І  монастир там, коло цього монасти-
ря 2  істочніка. Потом Олександрівський район  – це 
де сади Бараєвських, десь там істочнік єсть. Потім 
Петрівський район, Іскрівка  – там мощі святого Ні-
колая Іскровського знаходяться, там істочнік  – тоже 
багато зцілювалось. Я  всіх не знаю. Но єсть дійсно 
багато таких місць святих. В  Кіровограді єсть такий 
святий – Даниїл Єлисаветградський. Це коли вже за-
будовувався Кіровоград, Єлисаветград, це десь остан-
нє-передостаннє десятиліття ХІХ  ст., забудовувався 
мікрорайон Балка, звалося, і там дуже далеко було хо-
дити по воду, от, не могли найти воду. І був оцей бла-
женний Даниїл, він Христа ради юродовий, і  знали, 
шо по його молитвах багато здійснюється чудес зці-
лення. І пророкував він. І от, він помолився, от, дійсно 
прямо забила вода звідти, забила. Збудували недалеко 
від того місця колодязь, він і досі, той колодязь єсть, 
і кожен рік на тому місці приходили люди, священи-
ки, і служились молебні. З настанням радянської вла-
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ди декілька років це було, потім закидали камінням, 
сміттям все це, і нічого такого там вже не відбувало-
ся. Навіть позабували, більшість людей позабували. 
В 2001-му році було 100 років з дня кончини старця 
Даниїла, і на тому місці теж служили водосвятний мо-
лебень. І вже, от, коли вода освятилася, пішла звідти 
вода. Пішла звідти вода, от, зараз построїли капличку, 
на тому місці будується монастир. До речі, воно полу-
чається так – річка Б’янка протікає оце недалечко від 
аеропорта, від автовокзалу, вулиця Полтавська. Зараз 
от тої Б’янки джерельце тільки лишилось, а  раніше, 
от, ще люди, які пам’ятають, згадували, шо старець 
Даниїл залазив на дерево, і по цій Б’янки сплавлялися 
баржі з зерном, ну, і він з дерева того, з деревин благо-
словляв їх. От, то якраз де ця річечка, джерельце про-
тікає, от, оце й будується там монастир. А ще я роз-
кажу про істочнік коло села Піщаний Брід. Це, можна 
сказати, на півдні, кілометрів  5  від траси. Піщаний 
Брід, в сторону Помічної, вправо. Люди про те джере-
ло знали давно. Там овець напували пастухи. В одного 
селянина в Піщаному Броді, це було десь перші роки 
ХІХ сторіччя, сильно захворіла дружина, і він молив 
Бога про зцілення дружини. І  три ночі підряд йому 
був сон такий, шо повези дружину до цього джерела, 
хай священний водосвятний молебень відслужить, 
скупає у цій воді, і буде вона здорова. І дійсно так ста-
лося. От, в наш час надовго забулося про це джерело. 
Але воно було і інтєрєсно, як це джерело [влаштова-
не] – річка Чорний Ташлик, скала на березі річки, ну, 
от, часто оцей північний берег річки там. Південний 
[берег] більш покатий, а  північний  – кам’янистий. 
Скала, не знаю, метрів десь 8, даже, може, десь до 10, 
обривиста. І  над тою скалою, тако вона отвисна, от, 
метра 3 в цю сторону три – купальня, 5 метрів і це вже 
по полю, от, оце джерело. Воно облагороджене давно. 
От, три роки назад це мій знайомий священик – він 
служить в Тишківці (Тишківка, Любомирка, Гнатов-
ка), живе він в Гнатовкі, в Тишківку він добирається 
так, шо він оставляє в мене велосипед. От, з Гнатовки 
до Піщаного Броду велосипедом їдить, і  потім авто-
бусом удобно на Тишківку, і  в одну, і  в другу сторо-
ну. І приїхав він уже із служби, та сіли ми пообідали 
з ним, і говорю, що там джерело єсть, я шукав, та не 
найшов. Він каже: «Вова, це ж на моєму приході». От, 
а якраз було так, це остання неділя квітня була, а на-
ступна неділя було Георгія Побєдоносца, і той істочнік 
на честь Георгія Побєдоносца освячений. Так батюшка 
каже: «Давай з’їздимо на слідуючу неділю після служ-
би на цей істочник, освятим, молебень відслужимо». 
От, і після того там вже отака накатана дорога. Скіль-
ки зцілень було – особєнно шкіряні і глазні болєзні. 
А вода – настільки там вона і вкусна, настільки нео-
бична! Ну, при чом, невеликий дебет, відро треба десь 
декілька хвилин подождать, шоб набралось, от, але з 
однаковою силою тече-тече. [У криницях та джерелах 
Кіровограда теж вода помічна, що зцілюються люди?] 
Да-да-да-да, там зцілюються люди. [Від яких хвороб 
вода там допомагає?] Від багатьох хвороб. Ну, скажу 
так, за моїх родичів, там зовсім недалечко живе мій 
брат, у внучки сильна була алергія і прогресуюча слі-
пота. Значить, там зроблена зараз, ну, раніше купаль-
ня була для дітей і для дорослих, то дітки прямо там 
хлюпалися в ній, там вода прогрівалася. От, то алергія 
в неї за декілька днів прошла і до сих пір, це вже ро-
ків, мабуть, з 5, і  зір потрошки востанавлюється. До 

речі, навколо того місця, воно получається так, що 
тут-от люди живуть, потім обрив, це долина річки 
Б’янки. От, то якраз оце, де обрив, ще досі находять 
печери, там монахи жили ще задовго до заснування 
Єлисаветграда, єлисаветградської фортеці. То зараз 
там построїна купальня, ну, не купальня даже, а бап-
тистерії  – це водойма, де хрестять. От, вона у виді 
кільця зроблена, сам басейн у виді кільця, сходи з не-
ржавіючої сталі зроблені. Вода завжди холодна там, 
я не знаю, не пам’ятаю, чи 8, чи 12 градусів, но холод-
на, і однакова температура, шо літом, шо зимою. От, 
останню суботу травня прийшлося мені побувать в 
тій воді, я даже не планував. І пішов я на цей істочнік, 
я мав відвідать брата там рядишком, ну, як не зайти. 
До речі, якраз оцей Нікольський монастир. От і сижу 
я, відпочиваю, приїхала одна група паломників, по-
том ще одна група паломників, і якраз я підходю води 
набрать, і одна бабка бідкається: «Я очки туди пусти-
ла! Хто мені достане, хто мені достане…». Ну, думаю, 
мабуть, прийдеться мені. Роздівся, а в мене нога болі-
ла, довго боліла, важко ходить було, і шось, ну, важко 
було, і серце, ну, погано я себе чувствовав, ну, все таки 
я туди з молитвою зайшов. От, вихожу звідти, щось 
таке, якийсь такий стан незвичайний, наче чогось в 
нозі не хватає, наче якась пустота, от, ну, так буває по-
балює, но такі болі, як раніше були, [уже не відчува-
ються]. Таким бодрим я себе чуствовав після того. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Розкажіть про якість 
криничної води у Піщаному Броді]. Вода там дуже 
чиста єсть і зараз. На глибині метрів триста, скажем 
так, на глибині метрів 80  і до 200, до 300 – кам’яний 
щит. А під щитом – озеро з дуже чистою водою. Оце 
можна щитать, що артезіанська вода. Вода – в колодя-
зях. Є колодязі, єсть – качається вода з кожного, вода 
смачна, достатньо мінералізована. Раніше чистили, 
як це було – я не бачив. Говорили так: одна криниця 
неглибока, вона вісім метрів, викачували воду пожар-
ною машиною, от, і вмєстє з водою там викачувались, 
от, бувають водорослі. На моїй вулиці криниця, вона 
будувалась, е, значить будував мій дід, ну, там вони 
спілкувалися [об’єднувалися], самі копали. Обкла-
дена вона каменем, і от, уже вище землі зараз бетон-
не кільце, а раніше дубове цемерне було. То, от, я не 
пам’ятаю, щоб чистили ту криницю, але вода чиста. 
Вода завжди єсть, і даже, от, сусіди поливають насо-
сом, качають воду, то дебет води хороший. [Як ви-
значали водоносне місце?] Я  не знаю, як іменно цієї 
криниці. Скажу так, шо по селу у нас нестабільно це 
місце із водою – от, може бути так, та не може бути. 
Оця криниця, про яку я говорю, метрів, ну, 200–
250 від того місця пробивалися скважини, води мало, 
ще криниця вище, ну, тоже метрів триста  – пливун, 
ви її викопали, так і засипали криницю. Ще вище тієї 
криниці викопана криниця  – там води небагато. Від 
неї метрів триста, ну, тоже метрів 300–400, як скажем, 
в сторону, є вода, вода хороша. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Обрядові 
та розважальні аспекти толоки. Звичайно, толока 
в неділю робилася: збиралися родичі, знайомі, от при-
ходили навіть люди, які, ну, так, [з якими] ніяких со-
ціальних контактів не відбувалось. Але така традиція 
була: якщо я прийшов до тебе, от, ну, то я чекаю, шо і 
ти до мене прийдеш допомогти. І це людям в радість 
було. Потім по закінченню роботи стіл накривали, ну, 
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трошки випили, поїли, поспівали. Ну, так воно, ска-
жем так: в першій половині дня це було свято труда, 
а в другій половині дня – ну, просто свято, як зібра-
лися люди, уже якось зрідняються. [Чи платили робіт-
никам на толоці?] Ні, це звичайно було безкоштовно. 
Безкоштовно. Ну, це считалось навіть, ось у сусіда там 
заміс, роблять саман, або накидають на стелю, обма-
зують стіни цею ж саманною масою, от, считалося, 
сусід робить, ну, як це так не піти і шоб не помогти 
сусіду, навіть якшо тобі і не треба буде, шоб він шось 
допоміг. [Зараз зберігся цей звичай толоки?] Звичайно 
зберігся, але зараз дуже мало будинків будують. Ви-
бір місця для криниці. [Чи знаєте, як раніше шукали 
воду?] Це тільки розказували. Шукають лозою, шука-
ють рамкою. Геобразно згинається рамочка, от, в руки 
береш, і  от, де оце русло, от, сходиться, но так, шоб 
воно вільно крутилося. Потім дивляться по росли-
нам: це в першу чергу подорожник показує, де близько 
вода. Розказували, клали вовну наніч і, ну, така суха 
погода наніч, і  накривали, ну, там макітрою раніше. 
І  от, де вона волога була, от, там, напевне, шо єсть. 
Но, мабуть, і ше якісь єсть [способи пошуку води]. Не 
раз я чув – і молилися [якомусь святому], шоб вказав, 
я не знаю. 

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Цибулеве
Записав О. Васянович 27 липня 2008 р.  

у с. Цибулеве Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.  
від Куценко Катерини Семенівни (К. К.), 1928 р. н.,  

та Вознюка Володимира Анатолійовича (В. В.), 
1959 р. н., краєзнавця

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [В. В.] Дуже старе село на цій міс-
цевості. Тут рядом Чорний ліс, а за Чорним лісом на-
чиналося, як то говориш, Дике поле. Можливо, воно 
не було таке «дике-дике», а поле було. А навпростець 
25  км  – начинається Холодноярщина. Чорний Ліс у 
1700-х роках сягав Жовтих Вод, потім, зрозуміло, шо 
його винищили. У цій місцевості, на [річці] Інгульці, 
яка мала декілька приток звідтіля, і декілька звідтіля, 
щас струмки, але я так розумію, шо були повноводі 
річки. Перші спогади про село  – за 1710  рік. Давні-
ше були схильні до того, шо це 1731  рік, як виходці 
із Миргородського полку козацького заснували тут 
собі село. Воно було сотенним містечком. Цибулівська 
сотня межувала із Кирилівською сотнею і Новомир-
городською. Коли [Запорозьку] Січ розігнали, то ці 
землі почали населяти мадяри, руські. Там далі є село 
Каліновка, де були землі генерала Вавилова. Вони тут 
картошечку сажали. Історія села дуже багата. Є посе-
лення черняхівських стоянок, біля семи стоянок. Біля 
берега поселення сягає до кілометра. Є  чорноліська 
[археологічна] культура. Я так розумію, шо тут були 
козацькі хутори з 1500–1600 роков. Не могло тут ні-
чого не бути. Легендарний Мамай знаходився також 
у цих місцях. Ми йому відкрили пам’ятник. Остан-
ній бій, як свідчать і народні розповіді, і архівні дані, 
шо йому було запропоновано перейти на службу до 
Єлизаветградського гарнізону, но він відмовився. Де-
кілька боїв він видержав із регулярними військами 

московськими. Він загинув трагічно. Непритомного 
його волокли кіньми звідтіля, з Чути, і кинули у Ма-
маєвому яру. Скинули тіло в яр і заборонили його 
хоронити. Вночі, зрозуміло, шо братчики його захо-
ронили. Вночі тіло його було викрадене і похоронене 
десь на тій стороні – є дві могили. Можливо, на цих 
могилах по звичаю козацькому він і був дозахороне-
ний, тому що у могилах дуже багато дозахоронень. Це 
не доказано ніким, ніхто його не шукав, тому це лише 
версії. Зробили ми пам’ятний знак біля залізниці, де є 
Мамаїв яр. Тут річка Мамайка. [Пам’ятник у вигляді 
гранітної брили із викладеним мозаїкою зображен-
ням козака Мамая був встановлений в урочищі Ма-
маїв Яр у 2006 році за ініціативи етнологів О. Босого, 
Л.  Босої та підтримки Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського 
НАН України. Автори мозаїки  – О.  Босий, А. Двор-
ський]. Під час визвольних змагань у 1917–24 році у 
Чорному Лісі на території Чутівського лісництва було 
дуже багато відділів партизанських козацьких таких 
отаманів, як Пилип Хмара, до нього підлягав місце-
вий наш отаман Микола Бондаренко, Тупало. Досить 
довго боротьба точилася із радянськими війська-
ми. [Які ще є урочища, яри, водойми та ліси довкола 
села?] Солодкий яр  – бо там була пасіка. Така гарна 
улоговина. Яр Могильне – там як такових могил нема. 
Генечкін яр – баба Геничка жила. Чорне озеро – одне 
із чудових скарбів Чорного Лісу. Це як льодовик ішов, 
то воно утворилося. Із того озера витікало 5  річок, 
а зараз тільки одне болотце на Чорноліску. У самому 
Чорному озері є рослини реліктові. Якшо по легендах 
узяти, то говорять, шо там є якась карета золота ту-
рецька, турецьке золото. Є варіант, шо там є цеп золо-
тий, прив’язаний до дуба, який йшов вниз. Потім його 
волами тягнули, воли пішли туди вниз з тим цепом. 
Буквально у 1800-х роках було. Понад Чорним озером 
ішов Чорний шлях. Можливо, турки, які повертали-
ся з Чигиринського походу, шось і сховали в районі 
Чорного озера. По скарбах розповідають дуже цікаві 
легенди. Біля [лісу] Чути є менші ліси – Чутки: Перша, 
Друга, Третя Чутки. На Первій Чутці, як розповідав 
мені один дід, був тракторний стан. Увечері приїхали 
цигани і стали своїм табором, а  вранці трактористи 
приїхали, а циган нема. Пішли туди і побачили місце 
від вогнища, і яма викопана, а там такий слід, як там 
шось стояло. У циган єсть така спосібність шось ви-
шукувать. [Які кутки є у селі?] Рисівка, Пшеничнов-
ка, Олійниківна, Лисівка. Пшеничновка – там багато 
Пшеничних. Боберівка  – плесо таке, шо і до цього 
часу є бобри. Донбас (ближчого часу назва) – тобто, 
далеко. Вулиця є Кривий Ріг – вона крива. Буває, шо 
питають, як проїхати, то кажем: «До Кривого Рогу до-
їдеш». Та то у нас по-місцевому. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [В.  В.] У  селі було дві 
церкви – Миколаївська і Покровська. Там, де ми хрес-
та поставили, це Покровська церква. Мабуть, її коза-
ки збудували. Десь у 1740–50-і  роки. Ще старожили 
пам’ятають, шо її спалили у 1800-х роках. Покровська 
церква була дерев’яна, хрестоподібна. У  [сусідньому 
селі] Юхимовому ще збереглася така церква, у Весело-
му є така церква. Веселе – уже нежиле. [К. К.] Моя баба 
любила у церкву ходить. Там була Покровська церква. 
А Дєдюра, голова колгоспу, просила мене: «Ти піди, як 
будуть церкву розбирать, то, може, і  тобі шо-небудь 
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дадуть». А я прийшла додому і кажу: «Бабо, мене по-
силають церкву розбирать». А вона каже: «Боже, тебе 
сохрани! Той, хто перший на церкву полізе, то умре. 
Сидітиме там і умре». Ви знаєте, так і було. У нас був 
такий Дем’яненко Іван – він активіст такий для кол-
госпа. Перві дзвони він поліз ізнімать, а тоді пройшло 
год 4–5, сіли їсти на тракторній бригаді, і він удавив-
ся. Узяв кусочок хліба, ложку борщу і удавився. Ніхто 
його не спас. Воно у мене в голові і досі. Це було десь 
при Брежнєві. А  Миколаївську церкву раньше розі-
брали, бо там і клуб строїли. А Покровська ще стояла. 
А тоді і клуба не стало. Тільки місто там осталось. Як 
церкви даже не було, то на храм їздили. [В. В.] А Ми-
колаївська [церква] була по тій стороні. Там ще стоїть 
огорожа кована з царського періоду. А  цю [Покров-
ську церкву] вже зруйнували буквально у [19]70-х. 
У  нас у центрі, де магазин був, переробили [примі-
щення] під церкву. [К.  К.] Зараз у нас Миколаївська 
церква. 

Записав С. Сіренко 27 липня 2008 р.  
у с. Цибулеве Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.  

від Пшеничного Віктора Семеновича, 1937 р. н. 

ЖИТЛО Планування. [Як у селі називають житло?] 
Усяк кажуть: і будинок, і хата. [Пам’ятаєте, як у ста-
рих хатах були кімнати розміщені?] З  обох сторін. 
[З правої сторони в кімнаті скільки вікон було?] Три 
вікна. Двоє в двір, а одне на город. А в іншій кімна-
ті четверо [вікон] : двоє на уліцу і двоє в двір. [Вікна 
були з віконницями?] Конєшно. І сєчас є. [Віконниці 
прикрашали якось?] Нє. Прості були. [Фарбували в 
різні кольори?] В один. [Коли Ваша хата була збудо-
вана?] У 1982-му році. [Які її розміри?] Чотирнадцять 
метрів – довжина хати, а сім чи сім з половиною – ши-
рина. [Скільки у Вашому будинку кімнат?] Оце, де ми 
сидимо, щитається кухня, правда тут не варили їсти. 
А їмо тільки на Новий год – коло телевізора. А там – 
оце зала щитається, кімната, за кімнатою  – спальня. 
А тут я думав спальню робить, та зробили як прихо-
жу. Ну, оце тепер називається «прихожа», а тоді «сіни» 
називалися. А  тут оце «кладовка» ми кажем сєчас, 
а тоді казали «чулан» по-старому. А там веранда була. 
[Як Ви обирали план свого житла?] А поїхав із бабою, 
купив «фінський домик». У нас надо було, щоб хтось 
зробив вікна, двері, а  там усе було готове. [Що таке 
«фінський домик»?] Готово все: дерев’яний матерял, 
криша, балки, крокви, двері, вікна, поли, шифер. Го-
товий матерял. Фундамент. На фундамент давали з 
кар’єрів камінь. Стіни. А на стіни давали вони мате-
ріал на кирпич. Стеля. [Які робили стелі раніше?] До 
колективізації робили, шоб тепло було. Бо це зробили 
на схил на горищі, а тоді зверху сантиметрів 40 наво-
зили глини або землі вперемішку. Застеляли там де-
ревом, а поверх дерева – околот. Знаєте, шо таке? Це 
стоїть жито, пшениця, його скосили, його ні під ком-
байн, ціпом молотили ранше. І получається та солома, 
стебло саме, в  основному, з  жита  – крепше і довше. 
Колоски самі змолочуються, а  стебло все остається. 
А поверх околоту землю ту давали. А потом, восени 
робили, сволок посеред хати, як у людини хребет. І от 
хребта ідуть ребра, тільки шо в нас круглі, а то рівні. 
Якшо бідна вдова, то шо було: і грабовий, і вербовий, 
і берестовий [сволок]. А якщо багатий – то обрізаний, 
рівненький, ще й обтесаний. Но всьо равно не ховали, 

були откриті [сволоки]. Оце робилось так. А  десь із 
[19]60-х  років почали робить отакі гладенькі потол-
ки. [Як у Вашій хаті стеля влаштована?] Тут сволока 
нема. Тут лежать балки. Ранше було три сволока, бо 
було подовжнє дерево [на] дві стіни. А  там, смотря 
який хазяїн, робив посередині хати ше стіну, то він по 
тій стіні ложив вже не сволок, а балку. А сєчас, як і ми 
робили, оставили три подовжні дерева, ті балки ідуть 
впоперек приміщення – чи сараю, чи хати. А тоді зни-
зу прибиваються до тих балок рейки – 50×50 [см] або 
60×60 [см]. А зверху, як хочеш, можеш прибивать ці 
рейки, чи просто настелять отходи од пилорами такі, 
щоб видержали людину, шоб не провалилась там. 
І  получається двойний потолок  – тепліше набагато, 
і вологість менша. Землі зараз не накидають уже, за-
мазують тільки, щоб не було видно. А то все відходи 
від пилорами, бруски або між каждою балкою, або на 
всю довжину. І  всьо равно замазували глиною. Вона 
висихає, і легке робиться, зате тепло. Дах. [Яка фор-
ма даху популярна у селі?] Ламана. Оце називається 
«ламана криша». Осьо іде половинка, віконце там є, 
може без вікна буть, а тоді шифер ложиться чи желізо, 
різниці нема, ранше – рубероїд, шо в кого було. [Яке 
дерево використовується для каркасу даху?] Саме 
лучче, шоб не текло, можна вербові, я маю в виду, до-
ски, опалок. Саме лучче роблять – сосна, йолка, липа, 
верба. Вони, як висохнуть, льогкі і більше практичні 
в нашій місцевості. Якшо в сараї  – там і берестові, 
і вербові, і грабові. А в тій хаті оце, шо в багача було, 
були і грабові крокви, а щитався багач тоді. [Чим ра-
ніше покривали хати?] Оцим околотом робили колі, 
як крили хату соломою. Обходили всю хату, а  потім 
крили або з околоту («парками» називали), або лище-
тами – соломою. Лищета – робились дерев’яні такі із 
двох палиць, прив’язано, а  тоді «журавель», крючок 
і подавали туди нагору. Щоб не по драбині нести, 
а «журавлем» подають, і там крильщик той бере, і так 
крили. У нас [так] була крита стара хата. Солому ми 
прибрали, а тоді – черепицю, ще й непалену, сирець. 
Вона сильно важка. Палена  – наполовину легша. То 
вона фактично в нас задавила хату. Сечас викорис-
товують шифер. Інтер’єр. [Як підлогу робили?] Тоже 
каждий по-свойому. Якщо багатий – настеляли, і то не 
каждий. Оце тут, де ця тітка жила, багатий жив ран-
ше, то глиняний діл – із глини вирівняли, втрамбува-
ли, а потім замішують обикновенну глину із соломою, 
з  тирсою і замазують. Другі, як дядько моєї жінки з 
Богдановки, то там деревообробний комбінат, то там 
брали тирсу, отходи, і брали дерев’яний клей. От, він 
бере бочку або желізну діжку, і колотять гарячу воду, 
клей розводять, а потім засипають тирсою до тих пір 
мішають, покамість тирса ота у клею вмішується. До 
цього мішали краску, яку хочеш. Були водоналивні, 
і були цементіровані катки. Якшо бетонірований – не 
нада нічого, якшо водоналивний  – то води налили, 
шоб вєс був. Оце застелили цю масу клея з тирсою, 
а потім укачують, як асфальт укачують, отак і тут. Він 
[пол] крєпкий – раз, дуже теплий, бо він же тирса су-
цільна, це дерево, і красивий. То лучче за бетон, луч-
че за дерево, за усе. Нішо не заводиться, главне, там, 
у цьому клеї. Тут сємдєсят сантіметрів висота от зем-
лі до доски – засипав негашоной ізвєстю, може, в два 
пальці, шоб не заводився грибок, тоді всякі соснові 
доски, дубові. А холодний пол! Нада зверху засипать 
було шлаком, отходом от кочегарки, хотя б сантіме-
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трів десять, шоб було пространство між доскою і тим 
матерялом. Це вже я тепер знаю. І  тоді вже воно не 
таке холодне. [Щоправда, так шкідливо робити] того, 
шо от шлаку, скільки він не згаряє, а з нього ше виді-
ляється вуглекислий газ, він розкладається все одно. 
Система опалення. [Піч була у Вас?] Аякже. Було дві 
печі. А  як женився, тоді одну зробили. [Навіщо дві 
печі?] Бо дві хати. І там, і там опалювали. Літом – то 
нє. Літом в одній [печі палили], як хліб пекли. А взим-
ку – обидві: і там, і там. В одній хаті ше не було плити, 
лежанка була. Опалювалося. Мати робила свинаркою, 
а  туди приносили, кормоцех був на свинарні, то як 
зварили їсти свиням, і  одходи (шулуха від насіння) 
привозили [як паливо], спеціальне було піддувало 
таке. [Піч була пофарбована чи розмальована якось?] 
Ну, зразу була, а тоді як перероблялось, не було вже 
коли, бо жінка робила дояркою. [В якому році печі пе-
реробляли?] Десь в [19]65–66-му. То вже в одній хаті 
піч була (в оцій, шо знизу від городу), а з улиці вже не 
було – стояв полугрубок і плита з лежанкою. Робили в 
[19]86-му році отоплення, то труби зробили. [Тепер у 
хаті опалення водяне?] Так, водяне, водяне. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Як називається Ваша 
обійстя?] Садиба або дворище. Садиба – це хата, а дво-
рище – це все. [Як розміщується власне двір – біля ву-
лиці чи далеко вглиб?] Ну, в  нас біля вулиці. [У  селі 
як?] Всяк є. [Від чого це залежить?] Це од видумки са-
мих хазяїв. [Чи був якийсь план, як розміщувати хату 
у дворі?] Ранше не було. А вже із [19]60-х годів почали 
і в нас. А правильно будинок треба ставить на уліцу. 
[Це щоб двері виходили на вулицю?] Нє. Оце як зараз 
будинок стоїть – це щитається по уліці так, як треба 
стоїть. А є в нас через одну хату, там впоперек [роз-
міщений будинок], то це вже не так, це йде по старому 
образцю. Це для того, щоб ніхто не бачив, що в тебе 
робиться там. Щоб люди, як іде по вулиці, щоб не за-
глядали, що ти в відрах виносиш. 

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Губівка
Записав О. Васянович 4 листопада 2008 р.  

у с. Губівка Компаніївського р-ну Кіровоградської обл.  
від Могут Надії Михайлівни (М. Н.), 1923 р. н.,  

та Невінчаної Тетяни Олександрівни (Н. Т.), 
сільського голови

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Н.  Т.] Раніше це було одне по-
селення  – села Тарасівка і Губівка. Раніше було одне 
село, а при розподілі районів його розбили на 2 села. 
Це давнє військове поселення, яке виникло в 70-х ро-
ках XVIII ст. і входило до складу Новгородківської во-
лості Олександрійського повіту [Херсонської губер-
нії]. Знаходилося по обидва береги річки Інгул. Назва 
села має дві версії: перший козак, що поселився тут, 
то прізвище у нього було Губа; а друга версія, що річка 
Інгул робе тут такий закут, вроді як «губа». І посели-
лися де – на «губі». Зараз у селі проживає 642 чолові-
ка. Раніше було ще село Вигода, але воно попало до 
[категорії] неперспективних сіл, і люди виїхали звід-
ти. [М. Н.] Вигода – це посьолок поселили понад річ-
кою. Там їх було десь 200 дворів. На неї раньше казали 

Вошива, але чого  – не знаю. [Н.  Т.] Народжуваність 
[у Губівці] на 2005 рік – 3, 2006 – 6, 2007 – 3. Смерт-
ність на 2005 рік – 20 чол., 2006 – 12, 2007 – 13. Систе-
ма забудови. [М. Н.] У Губівці було 1200 дворів, і всі 
не вміщалися (хата коло хати), і вулиці, і вулички. 

ЖИТЛО Інтер’єр. [Чи прикрашали хату тканими виро-
бами за Вашого дитинства?] [М. Н.] Під вікном висить 
ковьорчик, а  біля ліжка  – рядно. Рядно мати ткала. 
Я наймала, то виткали, бо уже матері не було. А вона 
уміла, яке ти тільки хоч ткати. На лави стелили такі 
ковьорчики, шо ткали «павучками». Тепер же стулля, 
а тоді були лави такі і решоточки виділені, покраше-
ні так. Така спинка, але красиво зроблена. А у кого не 
було, то прості [лави] були. Піч і припічок застелені 
новими ряднинками. Як зима, то у хаті соломою тру-
сили. Мені теї хати хоч би перед смертю побачить. 
А тепер же зовсім не таке, зовсім уже нове. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Н.  Т.] Церкви зараз, 
на жаль, немає. Було раніше тут дві церкви. [М.  Н.] 
Церква [стара] була така средня – не мала. Пан тоже 
і церкву строїв. Церква була на честь Покрови. [Н. Т.] 
Старі люди згадують, що під час голоду [Голодомору 
1932–1933  рр.] стара церква була засипана повністю 
зерном. А  ці нинішні дідусі  – колись хлопчики під-
лазили під цю церкву і вигрібали зерно, щоб додому 
принести. А після того церкву розвалили. Від церкви 
зберігся тільки старий будинок, де проживав батюш-
ка. Цей  будинок був збудований у 1870  році. Зараз 
там знаходиться ФАП. Ми плануємо перевести ФАП 
у колишню колгоспну контору, а там зробити церкву. 
Хоча на всі свята (Вербна неділя, Паска) ми запрошу-
ємо батюшку. Люди з розумінням відносяться, багато 
людей збирається. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Н.  Т.] Дитячого садка немає. 
Матері у більшості не працюють, так як забезпече-
ність робочими місцями низька. Створені молодші 
групи виховання  – діти готуються до школи. Школа 
І-ІІІ  ступенів, дітей  – 86. Усі  класи є. [М.  Н.] Школі 
135 років. Це ще пан строїв. [Н. Т.] Музей був раніше, 
а зараз немає. Частина експонатів зберігається у шко-
лі. В  основному  –фотографії. Предмети старовини 
збирав районний музей, але йому ще не виділили при-
міщення. Є будинок культури. Там працює уже більше 
10  років вокальний ансамбль. Жодне свято у селі не 
проходить без них. Навіть одруження – і то вони спі-
вають. День Конституції, Новий рік, 8 Березня, День 
молоді ми стараємося відсвяткувати. На День Неза-
лежності ми провели свято: люди наспівалися, пове-
селилися. Колись давно у селі тоже був колектив, то на 
День села ми їх запрошувати, і вони на сцені співали 
ті пісні, які були у їхньому репертуарі. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. Воду на Крещеніє святили 
на річці. Тоді ж вода замерзала, і льод який був. Ви-
рубують хрест здоровецький льодяний, його облива-
ють буряковим квасом. Тепер же його ніхто не робе, 
а тоді ж квасили для борщу буряк. Молодьожі стільки 
на річці, на Ордані. Голуби пускали, гуляли. Батюш-
ка святе воду. Людей хтозна скільки. Це ж ту водичку 
набирали. Коло церкви колодязь святили. Це ж було, 
дівчата рушниками красівими стелять колодязь. По-
святили. Іде батюшка до річки. А там стріляли, голу-
бів пускали. Вдома бризкають [принесеною свяченою] 
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водою і корову, і у сараї, і у хаті, і поміж побризкають, 
і інвентар усей кроплять, і у колодязь ллють. На сво-
локу на Страсть кроплять свічкою три хрестики так, 
як голуби летять чорні. Як літом, Тройця – то трусили 
[долівку] зеленою травою, пахне у хаті. 

с. Коротяк
Записали Л. Боса та О. Босий 29 вересня 2015 р.  

у с. Коротяк Компаніївського р-ну Кіровоградської обл.  
від Басистої Лідії (Б. Л.), 1935 р. н.,  

та Лукасевич Марії Василівни (Л. М.), 1959 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Вперше етнографічну інформа-
цію про козацькі зимівники та їхніх засновників у 
с. Коротяк та в інших місцевостях Поінгулля зафіксу-
вав Володимир Ястребов. Ці дані опубліковані у його 
статті «В запорожском захолустье» (Киевская стари-
на. 1885. №  12). Наступна етнографічна експедиція, 
що відбулася слідами знаного вченого через 130 років, 
мала на меті простежити ступінь збереженості в іс-
торичній пам’яті легенд про заселення території, ві-
домостей про місцеві топоніми та давні архітектурні 
об’єкти]. [Б. Л.] Оце в нас осьо зорали дорогу Крим-
ську. Я б їх усіх скубла, не знаю, як… Шо вони роблять 
з цією дорогою? Це пам’ятна дорога із села Морквино. 
Моста тут ніякого не було, а то через річку Інгул їзди-
ли вбрід, а оце отут прямо дорога була. І це сюдою їз-
дили чумаки по сіль у Крим. Це видатна дорога! У нас 
у селі за [місцевістю] Таніною, щас там дереза росте, 
оце там була козацька корчма, це вони там зупиня-
лися. І ото там, на тому [місці], я ще пам’ятаю, були 
розвалини. Та як їхали вони з Долінської осьо через 
Морквино, там дорога, мабуть, ще єсть, а нашу пере-
орюють. Я казала, якби така була змога, чи в район до 
когось звернуця… Ну нашо її розорюють, цю дорогу? 
Вже скромсали її так, шо ніяк і пройти. Я вам скажу, 
шо я спадкоємець козацького роду. Це у мене був пра-
дєдушка Сіромаха Антон Минович, а в його був син 
Сіромаха Микита, це вже мій дєдушка. Він убитий, як 
ото з німцями война була у [19]14-ім році. А мій бать-
ко погиб через тридцять років – [19]44-ім. Сіромахи, 
Сироти, Хмуренки, Жуки отам на Морквині жили – 
це були все рідня, і всі козацького роду, оце так. Вони 
були справедливими, і вони були хліборобами. Вони 
не були якимись там кочівниками, там хапугами вся-
кими. Вони осіли на цих землях і займалися вирощу-
ванням всього. Але й ходили походами на войну. 

ЖИТЛО [Б. Л.] Оце я тут і живу, стара хата, не при моїй 
пам’яті строїли. А цю вже самі [цегляну хату побуду-
вали]. Бо був період такий [19]70–80-ті, в ті роки лек-
ше чуть-чуть стало, і всі хотіли, ну, краще жить – шоб 
і видніше було, більші хати. То ми і построїлись. Пла-
нування. Я на Коротяку у бабушки жила. То в нас по-
селились, було, німці. А в нас ще хатинка була – через 
стєнку від цієї кімнати, то там німці поробили нари і 
жили. Одну кімнату нам відділили, а  нас маленьких 
було четверо дітей, мама, тьотка з дитиною і бабушка. 
То оце нас зігнали в цю хату. Інтер’єр. Там на пічі ле-
жанка така була із цегли зроблена, на тій лежанкі ми 
спали. [Пам’ятаєте, чим у той важкий час освітлювали 
житло?] Шукали гільзи від снарядів вистріляні, і то в 
них зачали возить і продавать якесь горюче, карасін… 
А  ще склепували гільзу, заливали олію, чи шо було, 

з матерії вставляли фітіль – це був такий каганець. Ро-
били і в бутилочках, а зверху шукали якоїсь жерстя-
ночки, а тоді дірочку пробивали і туди ниточок які-
хось [як гніт вкладали], чи з одежини кусочок полот-
на. Наливали олії в ту бутилочку і ото світили. У нас 
німець даже лампу висячу забрав з хати, як одступали, 
у коридорі висіла на вірьовці. А баба йому вслід ска-
зала: «Божечко, аби ти її собі забрав і нам ніколи не 
повертав, і ні зла ніякого, і сам не повертався». 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які споруди, 
дерева були у дворі?] [Б. Л.] Сараї, погріб, а біля хати 
така висока-висока акація була. Фруктові дерева. Оце, 
яке дерево ми не посадимо – груша, слива, яблуня – 
за кажде дерево треба було платить [податок], вже 
не пам’ятаю, скільки. Коли війна закінчилася, то ду-
же-дуже важко було, оце ж, були налоги. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Коли у селі було збу-
довано церкву?] [Л. М.] Десь 1770-х років. Зразу була 
козацька дерев’яна [церква], а тоді цегляну построї-
ли, але це все є в бібліотеці у Тетяни Іванівни. Церква 
зараз – це така козацька руїна. А наші ж не взяли її, як 
культурну спадшину оберігать – грошей немає, і всі 
відмовились. Священик з Компаніївки, отець Євгеній 
почав опікуватись нею, приїжає сюди правити, він 
московського патріархату. Тепер уставив євровікна, 
завіз стройматеріали і повісив на двері замок. Каже, 
тепер це його церква і приход, вже кілька людей із 
села загітував. Кажу йому: «То переходьте в київський 
патріархат». Будівля ж і земля по документам нашій 
сільраді належить. А він – е, ні. Ліда Басиста знає, як 
цю церкву розбирали, куди шо поділося, як вона на-
зивалася, і все-все… Діюча ж у нас була церква. Ліда 
все знає. Вона народилася тут і все життя прожила, 
а тепер, тут рядом, через річку [живе]. [Б. Л.] В Коро-
тяку церкву строїли козаки. Це козаки їхали звідтіля, 
з Криму, і десь по якихось селах блукав хлопчина, та-
кий уже, чуть-чуть уже підросший, і вони взяли його 
собі. Не знаю, хто саме були ті [козаки], прізвищ не 
можу вам сказать. Ну, весь нагляд ці козаки взяли за 
цим хлопчиком, десь його помістили жить, і  як він 
вже підріс, йому сказали: «Построїмо церкву, і  ти 
будеш править!». Церква Коротяка була дуже-дуже 
багата! Моя бабушка розказувала, що вона була така 
нарядна  – старовинні рушники гарні та ікони бага-
ті. Було, як начинає правиця, то дехто стояв і завми-
рав, так гарно все було. Наша церква [в  Коротяку] 
діяла на відстані аж до Устіновки, оце за Лозоватку 
туди, і даже з Бобринця з’їжжалися, як правилося в 
церкві. З’їжжалися всі і кіньми, і волами, хто чим… 
Зупинялися на поляні коло церкви. Це зараз тут по-
строїли хати коло церкви, а  раніше була столовка. 
Я  пам’ятаю, шо там травичка росла, чистенько так 
було, уютно. Дуже-дуже багато людей було. Бабушка 
розказувала, як у нашій церкві Святої Покрови жени-
лися і заміж ішли. Знаю, приїжжали здаля, і в церкві 
цій вінчалися. Зараз вона напівзруйнована. Мої ону-
ки там бігали у церкві, приносять дві цеглинки і пи-
тають, шо ж то пописано на цеглинках. Я ж не знаю, 
може, по-німецькі написано. Кажуть, хлопці їх били 
і не могли розбить. Я  забрала, не дала їм побити ту 
цеглу. Та я дочці Тані оддала. Потом кажу їй: «Таня, 
я давно вже хотіла десь би на експертизу, шоб їх по-
слали». Шо це за цегла? Вона така невелика і тонка, 
а крепка-крепка. Хтозна, який склад її… Колективіза-
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ція почалася, а тоді і церкви стали валить. Ця церква 
була головна в окрузі на відстані аж до Устіновки, оце 
за Лозоватку туди, і даже з Бобринця приходили. Це 
було в [19]30-ті роки. Із Кам’янки приїхали чоловіки 
(не хочу оскорбить нікого з людей, ото чи період був 
такий), бо в нас не було таких «активістів», були такі 
собі люди, але шкоди ніякої не робили, не руйнували, 
нічого. А вони приїхали, якогось трактора десь здо-
були, і давай якимись цепами і вірьовками купол пу-
тать, шоб знять. Всі люди казали: «Не нада, це ж гріх 
великий, хай стоїть!». Ну, вони ж таки не послухали 
і таки зруйнували той купол, зірвали. Аде він? Одні 
кажуть, його десь закопали. Я думаю, вони його за-
брали десь із собою та й усе. А може розбили… Люди 
казали, то правда, шо з вашого села, з  церкви бага-
то всього вивезено  – ікони, рушники і всяке облад-
нання. Із того, шо в церкві було, збереглася частина 
в Кіровограді, а потом попало і в Київ, в Києво-Пе-
черську лавру чи в монастир якийсь могли передати. 
Може, вони хотіли все те зберегти для церкви? А там 
[у  м.  Кропивницькому, колишньому Кіровограді] 
один чоловік поставив хату, і він її не ремонтірував 
і не жив, а у старій хаті жив недалеко від масложир-
комбіната. І  уже ж ті люди постаріли, померли, ли-
шився їхній син, той син не женився, і хату не ремон-
тірував, а вона забита і закрита. І хтось, чи з людей, 
чи із міліції, підказав, скільки ж може та хата стоять, 
і шо немає доступа до цієї хати. Коли вони якось туди 
кинулися, а там оце все обладнання із нашої церкви. 
То потом у Кіровограді єпіскопу пояснили, ніби з Ки-
єва приїхали, і забрали все, дорогоцінні ікони, і все… 
Така молва була. Можливо, це було при помощі Соко-
лова... Хто б ще знав, куди треба було все це завезти. 
А  отець Євгеній казав, шо в нього дуже-дуже бага-
то матеріалу про нашу церкву. І він також казав, що 
все із нашої церкви було вивезено туди в Кіровоград. 
І було у колекції Ільїна, у нього виявилося багато ре-
чей із нашої церкви. Книги були в обласній [бібліоте-
ці], я їздила подивитися, але мені сказали, шо ті кни-
ги у їх уже вкрали, і кінців немає. Ця колекція дуже 
коштовна. І все було вивезено, все до нитки. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма. [Б. Л.] Ото там, де Таня 
живе, за її хатою, де кустарники, була корчма. Вони, 
чумаки, возили сіль із Криму, не знаю точно, в  які 
місця. Клуб. Як молоді були, ми збиралися вечорами 
гулять в будинку одного чоловіка, а  зараз там клуб. 
Завклуба у нас тоді був із другого села, вже жонатий 
чоловік, і гармошка в нього була. То він, було, назна-
чає там який день, чи в суботу, шо приходьте до клуба. 
Було й кіно. Але, не всі й ходили, бо не було за шо, 
копійок не було, і 20 копійок. У залі по кругу розстав-
ляли рядами такі дліні ослони, полотно біле вішали на 
стіну. Возили з Компаніївки на Лозоватку [кіноуста-
новку], а потім і сюди, і далі по селах возили. Перший 
фільм, шо я побачила, – це «Свинарка і пастух». Були 
здивовані, ми ж такого ніколи ще не бачили. Шко-
ла. Школа була оце, де зараз клуб. В одній половин-
кі [приміщення класи] 2-й і 4-й, а в одній – 1-й і 3-й. 
По одну сторону парти – 1-й, а по цю сторону – стар-
шенькі. То було, вчитель поясняє уроки, шо писать 
чи щитать, першому класу спершу, а потом старшім. 
Тільки коли старшим поясняє шо-небудь, то всі роти 
пороззявляли і теж слухають. Я в школу ходила, а по-
том од Лозоватської МТС головний бухгалтер послав 

мене в Одесу на курси. [Л. М.] У нас школи вже немає, 
4 роки назад перевели у Лозоватку, це Компаніївський 
район, рядом, 6 км. Учнів возять безкоштовно авто-
бусом. У мене дочка ходе в 11-й клас, і я задоволена, 
шо я перевела її туди. Криниця. В  Коротяку в цен-
трі села є [громадська] криниця. А наший сільський 
майстер Лукасевич Василь Петрович років  10  назад 
збудував над нею гарний дашок. Фото друкувалося в 
газеті, а ось і фото майстра – він чоловік нашої голови 
сільради. 

ПАНСЬКА САДИБА [Б. Л.] Був у нас пан Перепелиця. 
Оце, він край Коротяка жив. Щас Байдацький там 
живе, а  напроти нього  – там будівлі панські були. 
Сюди, де оце січас школа, кухня на тім місці, а  тут 
осьо сюди – то його [Перепелиці] маєтки були. Він з 
роду отих козаків Перепелиць [від Климента Пере-
пелиці], які тут перші оселилися. Перепелиця був із 
багатих козаків – це залежало від батьківського роду. 
А Коротяк раніше називалося Перепелицине. І мама 
казала, шо пан Перепелиця був добра людина. Пан 
Перепелиця дуже поважав дєдушку і казав: «Дивіть-
ся, не хвататиме у вас чого, чи хлібця, чи шось, при-
ходьте». То дєдушка, було, іде, коли шось потребуєть-
ся – чи словесна допомога, чи шось поїсти. Приходе 
та стукає до нього у фірточку, то виходив слуга його і 
питав, чого дєдушка прийшов, а потом виходив і сам 
пан. Не був такий, шо піди скажи йому, а я перекажу, 
а сам приходив. Казав: «Це ж у вас троє діток оста-
лось на ваших руках...». Бабуся проживала напроти 
школи, і вона розказувала, шо ходила із своїм дідом, 
також ходила до пана. Людей малувато було по цих 
селах, то пан Перепелиця наймав десь із-під Черкас 
та других країв. 

с. Лозуватка
Записали Л. Боса та О. Босий 28 вересня 2015 р.  

у с. Лозуватка Компаніївського р-ну  
Кіровоградської обл.  

від Миханько (Вінніченко) Наталії Леонідівни, 1974 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Вперше етнографічну інформа-
цію про козацькі зимівники та їхніх засновників у 
с.  Лозоватка та в інших місцевостях Поінгулля за-
фіксував Володимир Ястребов. Ці дані опубліковані 
у його статті «В запорожском захолустье» (Киевская 
старина. 1885. №  12). Наступна етнографічна експе-
диція, що відбулася слідами знаного вченого через 
130  років, мала на меті простежити ступінь збере-
женості в історичній пам’яті легенд про заселення 
території, відомостей про місцеві топоніми та давні 
архітектурні об’єкти]. У  нас отут по [річці] Інгулу 
були маленькі зимівники запорожців. Потихеньку-
потихеньку почали люди поселятися, так і виросло 
село [Лозоватка] козацьке. Воно на скалі побудоване. 
Оце шо через річку – це куток Лозоватка, оцей хуті-
рець – Маліновка, а де я живу – там Ганнівка, а отам 
при в’їзді в село – то куток Попільняк, не знаю, чого 
так називають. А те, шо Інгул по берегам був зарос-
лий вербами і верболозами, то село і назвали Лозу-
ватка. А  за другою версією  – тут жив пан Лозовий. 
Я  ще вичитала про Інгул, що це тюрська назва, від 
татарського «ени-йол» – нове озеро, турецькою «ієн-
кул»  – широке озеро та «ин-гуль»  – ріка з печерою. 
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Є  у нас невеликий казенний кам’яний місток через 
річку, побудований місцевою казною. Він був побу-
дований за часів цариці Єлизавети, чи то перед по-
їздкою цариці Катерини на південь нашого краю. 
Вона їхала на зустріч з графом Потьомкіним. Потім 
по цьому містку проїжав великий російський пись-
менник Пушкін. Я ще була дитиною, коли відкривали 
там альтанку Пушкіна. З  радіомовлення приїжджа-
ли, там був і портрет Пушкіна. Такий гарненький був 
місток, коли його будували, то багато яєць додавали у 
розчин, шоб крепший був. За козацькими хутірцями, 
що ховалися у вербах понад річкою, була дорога до 
Єлисаветграда [теперішнього м.  Кропивницького]. 
А  коли цариця зібралася до Єлисавета, тоді кріпа-
ки й побудували цей казьонний місток, щоб дорога 
була зручною і безпечною. При дорозі, неподалік того 
містка, колись стояла корчма, там зупинялися подо-
рожні. Немає вже тої корчми, і руїн не залишилося, 
а  тепер і дорогу також розорали. Один міст тільки 
стоїть як пам’ятник тим будівельникам. Є  за селом 
печери у скелі над Інгулом. Кажуть, у тих печерах є 
якісь залишки: якісь кістки, колеса, шпиці, підкови, 
находили і наконечники стріл. Біля села Лозоватка 
в одному із курганів було кіммерійське поховання. 
Там були горщики, дерев’яні миски, прикрашені. 
Отам далі за ліс, ще я пам’ятаю, були такі малі села: 
Граніт-І, Граніт-ІІ, Бутова, Зелений Кут (Зелене), Лав-
ровка (там дуже багато скель), Василівка (пару хат 
осталося) і Вовча (було село прекрасне, а тепер нема 
нічого – степ). Коли тут насадили ліс, стало менше пі-
сок нести у сторону села. На Інгулі зараз повеней не 
буває. А раніше, я помню, у [19]86-му році така була 
повінь, кригу несло так, шо кригу перед мостом зри-
вали, шоб не знесло міст. Тоді після повені свекруха 
моя на городі рибу у ямках собирала руками. Над Ін-
гулом є Скала, і ото у ній печера єсть. Там гадюк ба-
гато. І там із-під скали тече якась вода. Люди кажуть, 
шо там підземне озеро є. Я  таке чула. Бачите, річка 
заміліла, очеретом заросла. Колись була тут кладка. 
Як ми були малі, то бігали туди, а зараз тільки інко-
ли на природу їздимо до Скали, сало жаримо, кар-
тошку… Давно, коли я ще в школу ходила, я бачила 
на камені вибитий облік жінки і поруч чорт. Но я не 
знаю, хто його там видовбав. Там капає водичка із-під 
скали, і під нею, кажуть, підземне озеро є. Коли в нас 
відкрили кар’єр, казали, як доберуця, як зірвуть, то 
й село може затопить. У кар’єрі пегматити добували, 
возили десь на Полтаву, на завод. Казали, щоб посуд 
виготовлять. Тепер закрили його, і не знаємо, чого. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календар-
на та родинна обрядовість. [Чи окроплюють хату 
та двір водою, освяченою на Водохреща?] Свяченою 
водою все кроплять у хаті, у  сараї. Зараз із криниці 
беруть непочату воду, бо не кожен же поїде в церкву 
в Коротяк. Там на Водохрещу люди купаються, і при-
їжає батюшка до них. У Коротяку – там люди більше 
релігійні, і вони якось більше до Бога звертаються, а у 
нас у селі не так. Кожного року ми їдемо в Коротяк 
на Паску, або воду святить. Там же церква, правда ще 
зруйнована, обіцяють, шо її реставрують. Якби її зро-
били так, як треба, то туди б багато людей ходило чи 
їздило. Перед Зеленими святами прибирають у хатах, 
підбілюють. Васильки рвуть і клечання на ворота чі-
пляють, і в хату, і над дверьми. 

КРОПИВНИЦЬКИЙ РАЙОН *

с. Покровське
Записав С. Сіренко 29 липня 2008 р.  

у с. Покровське Кіровоградського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Болгар Галини Григорівни, 1936 р. н., 
 родом із с. Червоновершка Компаніївського р-ну

ЖИТЛО Планування. [Якою була батьківська хата?] 
Мазанка. Всігда було дві половини – одна «холодна», 
і друга, шо жили. А як у мого діда – хата була з двох 
половин: і там, і там були печі. Стіни. [Як такі мазан-
ки раніше будували?] Сходилося все село, завозили 
глину, солому кіньми, місили. Як коло хати такі довгі 
доски, а тоді в ті доски заливалася глина. Сходилося 
все село. Стеля. [Стелю з чого робили?] Стелю – тоже 
набивали оті дрючки, а  тоді доски, а  тоді накладали 
глину. Мазали тоже селом. Не все село, а скільки хто 
пригласить, шоб вимазували. І [глиною із] соломою 
зразу, а тоді з кізяком місили, вимазували. Інтер’єр. 
Було [в родині діда] десятеро дітей, батько і мати  – 
дванадцять, і  їхні батько і мати  – чотирнадцять. Усі 
спали на долівкі – мазаний пол. На ту солому ложили 
рядна і ряднами вкривалися. А дітей же ж дуже бага-
то, і старалися влізти всередину, бо холодно. А на печі 
спали батько й мати. А їхні ж батько й мати тоже спа-
ли на лежанкі. І малесенькі дітки тоже спали на печі, 
шоб тепліше було. [Як прикрашали стіни всередині 
хати?] Рушники були. Дуже багато рушників було. 
В углі вікони були. І ці тоже вікони із рушниками. Ви-
сіла лампадка, шо горіла. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Не дуже ве-
ликі двори були. Більшість – городи були великі. [Які 
господарські будівлі були біля батьківської хати?] Са-
рай був обізатєльно  – корови там були, коло їх сви-
нюшники – там, де свині були. [Де кури були?] В сараї. 
[Це все під одним дахом?] Так. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи був звичай щось ложити під фундамент?] Гроші 
ложили. [Які?] Мідяки. [Куди саме їх ложили?] На 
угли. [Навіщо?] Шоб багаті були. 

Записав О. Васянович 29 липня 2008 р.  
у с. Покровське Кіровоградського р-ну 

Кіровоградської обл.  
від Горіна Олександра Захаровича, 1939 р. н.,  

та Горіної Марії Семенівни, 1936 р. н.,  
родом із с. Привілля Кіровоградського р-ну

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церкву відкрили уже 9 ро-
ків тому. Була стара церква – хатка така. Ми її ремонті-
ровали. А це, спасіба нашій фермерці, построїли нову 
церкву. Зруйнували церкву десь у [19]62 році. Вона була 
кам’яна, там на бугрі. Там тільки дві деревини лишило-
ся. На престольний празник у нас у церкві правиться, 
батюшки приїжджають. На Покрову у нас престольний 
празник. Ми обід готовимо коло церкви. Усі довольні. 
Я їм і варю. У нас там [у с. Привілля] не було церкви, 
де я жила. Я і не понімала, що це – церква. Паску свя-
тить їздили у Покровку, дітей христить їздила. А тоді 
вийшла сюди заміж. Почалося таке, шо почали церкви 

* До 2018 р. – Кіровоградський район. 
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відкривать, організовувать. Мене вибрали у [церковну] 
«двадцятку». Я ще тоді сильніша була. Ми із предсіда-
тєлєм сєльского совєта зробили із хати церквушку, со-
бирали по дворях гроші, шо там накупляли. А потом, 
спасіба нашій фермерші Любов Михайловной, а її чо-
ловік обіщав церкву построїть, він, правда, умер, то 
вона построїла церкву. За 4 місяці зробила церкву. По-
том ми накупили ікон красивих, на іконостас заплати-
ли. Я повишивала на всі аналойчики [столики для ікон 
і книг] рушнички. На престольний празник приїжджа-
ють люди з других сіл. Батюшка у нас не п’є, а усе вино, 
шо йому дають, він склада’, склада’, а тоді ми готовимо 
обід, а він виставля’ вино. Ми готовимо, як на свадьбу: 
борщ, картошку, голубці, перець, рибу. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. Кутю варять на Рожество, 
на Їордані. Варять із обнаковенної пшениці, там усе, 
як по закону: горіхи, мед, мак. На покуті кладемо із 
сіна кубелечко, ставимо туди кутю, ставимо туди кам-
пот («узвар» колись казали). Снопик колись ставили, 
а тепер хто ставе, а хто – ні. Сіно те корові отдаєм. На 
Йордань як приходять додому, то кроплять свяченою 
водою свій колодязь, покропіть свій двір, покропіть са-
раї. Хрестики крейдою не пишемо. Я як насвятю гіло-
чок [на Вербну неділю], то повісю у хаті, повісю у кухні, 
коло корови. Вроді, воно нечисту силу відганяє. Всігда 
ми стараємося корову перший раз вигонить свяченою 
вербою. На Тройцю ми робимо сноп, батюшка стає і 
поклони б’є на тому снопі, а  потом той сноп роздає 
всім. Кидаю [зелень із того снопа] корові, шоб з’їла. На 
Тройцю клечання чіпляєш усюди. Чіпляєш і на воро-
та. Батюшка каже: «Шоб нечиста сила не летіла у двір». 
Клечаємо берестком, кленом, осокори, батюшка стара-
ється так вішать. У хаті стоїть, пока посохне. А потом 
як доща нема, то несуть на річку, шоб дощ ішов. А як 
ні, то у баню кинули, шоб згоріло. Народні уявлення. 
Коли переходиш у другу хату, то кажеш: «Хазяїн, ха-
зяїн, пішли зі мною!». Я і не знаю, чи я казала своєму 
«хазяїну» [домовому], як ішла у Покровку. Домовий як 
не злюбить, то глумується на горищі. Мене, наверно, 
полюбив, бо нічого не тарабанив. Як помирає відьма, 
то дірку роблять у потолку або у одвірку. 

НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Чечеліївка
Записала Л. Боса у травні 2015 р.  

у с. Велика Чечеліївка Новгородківського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Горбенка Володимира Степановича (Г. В.), 1953 р. н.,  
та Оводенко Олександри Іванівни (О. О.), 1954 р. н. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Монастир. [О.  О.] Він був дуже 
височезний, дуже красівейший [Іоанно-Предтечен-
ський жіночий монастир]. Його верхів’я було видно за 
сорок кілометрів. Він був такий високий, шо кажуть, 
у  сонячну погоду його було з Кіровограда видно, на 
сонці блистів. Правилось служба на два престоли. Це 
як? Тут правилось, і там правилось. Два престоли. Тут 
було людей – з усіх округ приїзжали підводами і при-
ходили. Якоби, по розмовам, його дванадцять років 
будували, собирали дань, дванадцять років будували. 
Двенадцять років существовав, прийшла комуна, його 

розвалила. [Г.  В.] Корочє, у  [тисяча дев’ятосот] трид-
цять четвертому році привезли дві машини зривчатки, 
коли борьба була із релігією, да, і зірвали його. І пів села 
построїлося з цього монастиря. Руїни то стоять, соби-
рались хрест поставить, років скіки, шість [тому] при-
їзжали. Такі стіни! Як його можна було зруйнувать? Ну, 
дві машини зривчатки… Там сваї розірвані такі, шо я 
не знаю, чим їх можна розірвать. Розірвано просто, як 
ото рукой. [О. О.] Монастир високий, мощний був. Три 
рази взрив підкладали. Він похитається і стоїть. Я ще 
знаю тих людей, [що його руйнували] – вони померли 
не своєю смертю. Та, можна сказать, здохла в хаті, заво-
нялася… A в тої ноги одібрало... Ті, хто залазили, і били 
iкони, і танцювали. [Комсомольці?] Чи комсомольці, чи 
комуністи. Прізвища їх відомі. Поoставались ці брили. 
У монашок було добре кінське господарство, земля. За-
лишилося одні руїни, але декілька будівель – два сараї, 
три повітки – зберігалося і до сьогодення. А ми тепер 
кажний год отам хрестик ставим. Просили, шоб но-
вий поставили – немає грошей. Він вже разів два падав, 
я  брала дома цеммент, копала ямку, туди підмурівок, 
його ставила, укріпляла, бо він падав декілька раз. За-
хилилося... Оце сюди приїзжають священики, оце тут 
правиться. Тут був центральний хід, оно ступєнєчки 
ото засипані. [Храм відзначають у вас, Храмове свято?] 
Нема, ми відзначаєм – оце монастирське освячення ро-
бим. На Купала – ото так називається, на Купала. [Ви і 
Купала в цей час святкуєте?] Ми Купала, вже нам Купала 
відмінили, кажуть, язичницький, це раньше біля груші 
і стрибали через огонь, і вінки... Церква забороняє. Ка-
зали, шо це якесь там свято таке нехароше, язичницьке. 
І тут погріба їхні осталися, я зараз користуюся монаши-
чім погрібом. Ото склад, там два погріба здоровецьких. 
Під час бомбьожки в Другу світову [війну] люди туди 
ховалися, і в мене тут ховалися. Тут жили монашки, оце 
на цьому мєсті – це наша хата так, а їхній дом отак сто-
яв. Тут жили монашки, в оцьому дворищі. [Г. В.] Перед 
церквою школа, при церкві була школа [монастирська]. 
І її хата зараз стоїть на цоколі тієї школи, в Шури Іва-
нівни. Там була школа. [Коли Ви будували цей будинок?] 
[О. О.] В восємьдесят третьому році. А тоді я за чоло-
віка сказала, шо він тамечки мене покинув. Мабуть, на 
такому недоброму місці [поселилися]. Бо ми прийшли 
сюди вдвох жить. Ми з чоловіком построїлись, а він тоді 
в двухтисячному годі (дуже гарно жили) здурів чогось, 
пішов до любовніці. Ну, а може, як сказать? Може, на 
такому мєсті [стали жить], з судьбою [тому не склало-
ся]. Це я собі так думаю, може це місце таке – монаш-
ки... Я стараюся поддержувать, скіки в моїх силах, стіки 
я піддержую їхню територію. І до мене сюди батюшки 
приходять, освячують і двір, садибу. [Г.  В.] Строїли (і 
монашок заставляли, коли совєцька влада прийшла) цю 
дорогу од Чечелівки до Куцовки, оцей участок. І на цьо-
му участку сійчас саме більше дорожних аварій каждий 
рік. Оце отут, да. І каждий рік тут аварії, і доказують, шо 
це тут монаші сльози, шо вони плакали, коли тягали оці 
каміння, одсипали ці кювєти. Да, і оце-от таке, як чрез-
вичайний участок. В них десь були такі підземні ходи, 
шо вони туди, ну, як, туди занурювались і виходили аж 
на трасі. [О. О.] Тут є підземні ходи аж до ставка. Хтось 
каже, шо є підземні… Я їх не бачила тіки. І оце ті дерева, 
отам оно вони в нас – парк був їхній. І там монашки са-
дили дерева, тут і сірєнь бузкова була, гарно було. Оту-
то була алєя сірєні – бузку. Оце дерева – це їхнє. Велет-
ні. Вони садили. Бересток оце, мабуть. Хто опрєділить? 
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Алеї там такі були красиві. То їхнє все. Заросли трошки. 
Отут була криниця – нижче. Її зараз затопило ставком. 
Чи хто підлажував, чи воно там справді – на якісь свята 
релігійні будто би там показувалася ікона Божої Мате-
рі. Це так розказували. [Яка назва тієї криниці?] Я не 
знаю. Вони ж освячували, пили з неї. [Г. В.] Затопили 
цей колодязь, да, від монастиря, то років чотири, і на дні 
у його була ікона, лежала. То ікона та світилася із коло-
дязя. Оце пливеш на лодкі, підпливаєш туда, і видно її з 
дна. Яка глибина – дна не видно, а ікону видно було. [Це 
колодязь фактично у дворі монастиря був?] Це ж як мо-
настирь, були ходи аж до річки, до балки. Потом же це 
поламали, затопили. [Де Ви чули цю інформацію?] Ну, 
це од старих людей. Ну, це десь у [19]65-м годі розказу-
вали за ікону, за колодязь. Чи це лежала вона там, чи це 
її вкинули, чи це скільки треба було випить, шоб ікона 
показалась – ну, важко сказать, понімаєте. Розказують, 
що тут вона шось золоте найшла. Чи кольцо, чи сереж-
ку, а хрестик, мабуть. [О. О.] Ось колодязь освячують. 
В мене дуже добра вода, я вас напою тою водою. Свя-
те місце! Каждого року сюди на Івана Купала, сьомого, 
Іоана Хрєстітєля, рождєство Іоана Хрєстітєля сьомого 
липня, приїзжають батюшки: наший, компанійський, 
новогородський і петрокорбівський, освячують це міс-
це «за здравіє» і «за  упокой». Оце кладовище. Тут за 
монастирьом рили люди яму на буряки і кості вирили, 
косу отаку вирили, но не жіночу, не дівочу косу, а якоби 
дяка чи кого, і ряси, кусок ряси. Вона вже й така, при-
морхла, але видно, шо то ряса, бо там шось таке золо-
теньке чи яке там воно, вишито. То вони тут ховали їх. 
А звіціля був ход їх. І тут пан Чечіль жив. Дуже багато 
їм дав землі. Тут Здорики  – Мусій і… Одного Здори-
ка, Мусія Здорика був цегельний завод і кінський завод. 
І  він оцю цеглу виробляв і давав оце на будівництво 
монастиря. Отам у мене лежить, у бібліотеці лежить це-
глина і буква «З» – значить, Здорики. Бий молотком – і 
не розіб’єш. А в цього Здорика була дочкам Марія. А в 
тої Марії народився син, як же ж його, Яновський  – 
в  церковно-приходську школу ходив ще малим, коли 
тут жив. Оце Яновського Юрія і другий дід (Ткаченко) 
тут жив, і мати тут деякий час жила. А тоді та мати, як 
оце розігнали їх, та мати поїхала в Ірпінь! В сємьдєсят 
другому годі вона померла, та мати Юрія Яновського, 
в Ірпіні, під Києвом. [Зачитує фрагмент власного лис-
та-звернення:] «А ще у ті часи у наших краях прожи-
вали заможні люди – пани. Пан Чечіль – від чого у нас 
з’явилася назва  – село Велика Чечеліївка. Бо він, пан 
Чечіль, об’єднав маленькі хуторці в одне село, і  стало 
село називатися Велика Чечеліївка. Заможні брати Здо-
рики, одного із братів звали Мусій Семенович, в яких 
діяв кінський та цегельний завод. Із цієї цегли і було 
збудовано наший монастирь. Цегла була дуже крепка і з 
позначкою букви «З» на цій цеглі, яку і зараз можна зна-
йти у нашому селі, але молотком розбити її неможливо. 
Жили в наших краях: пан Мамленко, пан Ткаченко, пан 
Бурчєнко. Може, хтось щось знає чи чув про наші краї, 
про монастир, про маєтки, в яких жили тоді пани, – від-
гукніться для історії села на адресу: Оводенко Олексан-
дра Іванівна, село Велика Чечеліївка, Новгородківський 
район, Кіровоградська область, індекс». І  я написала, 
положила, і вже воно в мене тут років два лежить, бо в 
мене ж Інтернету нема. [У 2019 р. Анатолієм Пивоваром 
за віднайденими архівними матеріалами було підготов-
лено та опубліковано книгу «Чечелівський монастир в 
документах і спогадах»]. 

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Каніж
Записав С. Сіренко 30 липня 2008 р.  

у с. Каніж Новомиргородського р-ну  
Кіровоградської обл.  

від Стрінчак Раї Василівни, 1941 р. н. 

ЖИТЛО Фундамент. Фундамент робили. Викопували 
ями, а тоді ложили каміння, кирпич, заливали фунда-
мент – сантіметрів 60. Глибокий робили фундамент і 
високий. Стіни. Будували будинки на столбах, а тоді 
глицювали, тоді мазали. Мазали [стіни і стелю] клаки. 
Ходили кликали людей, щоб мазали. То називалося в 
нас «клака». Дах. А  тоді укривають, ложать крокви, 
балки. Балки, крокви, шифер. [Раніше соломою дахи 
покривали?] Очеретом, соломою. В’язали солому. 
Жнива як були, то косили люди тоді жатками, в’язали 
снопи. А тоді [з’явився шифер], не знаю, в яких роках, 
коли стало лучче жить, після [Другої світової] вой-
ни. Планування. [Скільки кімнат у хаті робили?] Дві 
робили. Система опалення. [Обидві кімнати опалю-
ються?] Аякже. Піч робили. Хліб пекли у печі. А за-
раз немає. Повикидали. Інтер’єр. [Як прикрашали 
раніше стіни кімнат?] У нас ранше побілуємо, чіпляли 
рушники, ікони в хаті, карточки. А зараз обої поклє-
ють, і вже нема нічого. 

Записав С. Сіренко 30 липня 2008 р. 
 у с. Каніж Новомиргородського р-ну  

Кіровоградської обл.  
від Кокоша Романа Петровича, 1939 р. н. 

ЖИТЛО Підвалини. Фундамент не робили. Закопували 
стовби дубові. Чотири штуки робили. Застругували і 
забивали. А тоді сверлили в стовбах дірки і глицювали 
його. Стіни. А тоді або лозою обплітали, або очере-
том прив’язували, а тоді мазали. Була й лоза. Приво-
зять глини. Ще ранше гербарками, а  тоді машинами 
привозили. Машин десять глини привозять, розки-
дають її, а тоді водою заливають, кіньми місять, поки 
воно геть рідке, а тоді кидають соломи, а тоді такі но-
силки, і носять туди мужчини, а жінки мажуть. А тоді 
як помазали, помили руки, пообідали, а тоді вже спі-
вають. [З якого року Ваша хата?] З [тисяча дев’ятсот] 
шіїсят першого. Ми купили її. Вона кирпична, глиною 
мазана. [Не холодно в ній?] Як натопиш. Тут глини 
небагато. Гвоздя забиваєш, то отак тільки можеш за-
бить – сантіметрів на три, два з половиною. [Чи ро-
били на зовнішніх стінах віконниці?] На кирпичні не 
робили вобще. Тільки на глиняні. А не було оконниці, 
то робили з соломи матки, щоб вікна затуляти. Забиті 
дві такі палки і плетуть матки. [Як прикрашали стіни 
зовні?] Назовні – по чорному квіточки біленькі. Маза-
ли два рази на год, білили хату знаружі. Дощ пішов – 
змило. Тепер ізвєсть, то вона крепче держиться, а то 
ж глина була. Дах. А  вкривали соломою і околотом. 
Околот – це жито жали, тоді молотили, в’язали у сно-
пи молотяне, мокре в’язали і крутили, скручене воно. 
Получаються парки. А тоді перевеслом розкручують 
трохи і прив’язують до крокв. Інтер’єр. [Скільки ві-
кон у хаті?] Сім. У залі четири вікна, у прихожій одне, 
у спальні одне, і в кухні одне, тільки воно ширше. [Як 
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робили підлогу?] Мазали. Оце поки все роблять, воно 
затоптується, а  тоді оцею соломою мажуть її, а  тоді 
дрібнішу з половою, а тоді мажуть з кінським кізяком, 
а тоді білують. А тоді сажею підводять, а тоді з білої 
глини, з картона вирізають та роблять квіточки тако 
кругом. Система опалення. [Як робили піч?] На піч 
робили цеглу самі. Була в дворі яма кругла, невисока – 
сантіметрів п’ятдесят. І  там місили пісок з глиною: 
два відра піску і відро глини. І місили. А тоді форми 
такі – десь 12 на 25 [см]. І робили сирець. Він годами 
стояв. Єслі зробити з паляного кірпіча, він довго не 
буде, а то і восємдесят, і сто год. Жари боїться паля-
ний кірпіч. Лежак робили із паляної [цегли], а взвод 
ложили і в печі, і в лежанке [із сирця]. [Чим опалюва-
ли хату раніше?] У нас дров тут не було. Тоді ж топили 
соломою. А соломою поки топиш, поти горить, а тоді 
всьо – захололо. [Як зараз опалюють?] Дровами. [Чи є 
водяне опалення?] Повітряне. Водяне треба все врем’я 
топить. А  буває так, шо оставив хату дня на два, на 
три, і десь по случаю поїхав, а це не оставиш. В кого 
було, то повикидали. Туди багато треба дров. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які у Вас 
були господарські споруди?] Сарай, хлів. Там корова, 
коза, свині. А «хлів» називався ранше, а тепер – сарай. 
Єсть отдєльно, а то обєзатєльно ставили хату, і коло 
хати сарай через стіну. Там ше якась боковочка єсть 
чи кладовочка. Заходиш, і перве [приміщення] нази-
валося сіни, а тоді в хату, а тоді боковочка чи кладо-
вочка, а тоді стіна і сарай. А бувало і отдєльно. 

НОВОУКРАЇНСЬКИЙ  
РАЙОН

м. Новоукраїнка
Записала Н. Швайба 4 серпня 2008 р.  

у с. Привільне * Баштанського р-ну Миколаївської обл.  
від Бублик Наталії Іванівни, 1929 р. н.,  

родом із м. Новоукраїнка Кіровоградської обл. 

ЖИТЛО Планування. [Яким було планування старих 
хат у Новоукраїнці?] Була передня хата, кухонька 
й  сєнци. Ни вєранди, ничого не було! Хату зробили, 
а тоді на другий год, чи када, – вєранду здєлали. Сті-
ни. Там, на Новоукраїнкі, всі якось з вальків [хати] дє-
лали. Копали яму, місили ногами. Лили воду, салому 
кидали туди, і місили. А тоді вировняли, клали, вони 
сохли, ці [вальки]. А тоді з їх строїли. А тоді вже на-
чали привозить камінь, як вже стали трохи луче жить. 
А  тепер там всі камінні дома. Купляли, люди їздили. 
Там недалеко, навєрно, кілометра читирі, савхоз був. 
І там каміноломка була. Одкривали прямо, трактором 
землю згартали, а тама камінь був. А тоді камінь той 
били. А тоді вже позже машини стали такі вироблять, 
машинами били. Прямо красівий, рівний [камінь] – то 
ж били такий. І вазили, й строяли. Стеля. Ну, оце ж 
стіни вигнали – тоді паталок ложили. Слижі із дерева. 
Із верби. Із дерева постругані. А тоді дранку підбива-
ли. А тоді вазили салому, попіл, смазували. А це вже як 
верх накладали – це вже люди сходились. Сходились 
адин до адного, гукали. Я строюсь – у мене роблють. 

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2012. Т. 10. 536 с. 

Другі строяться – я вже йду, одробляю. Ногами міси-
ли. Бочку води привезуть, привезуть бочку глею, са-
ломи, це всьо оце... Як є коні – то коньми, місили коні, 
місили. Обід давали, і  вечерю давали. Паїли. Канєш-
но, співали! Як када співали, а  як када це наморися, 
це пока його зробиш, помажеш... А в каждого дадому 
нада бігти. Та й порозходились. А мужики сидять – шо 
мужикам? Мужики сидять та курять, та балакають. 
Було, обідали, оце в Новоукраїнкі, як хату вже строїли. 
В обідній перерив замісили глину – в обідній перерив, 
два часа було перериву. І  жінки бігом каров падаїли, 
паприбігали, і це за обідній перерив це все обмазали 
кругом, паабідали і оп’ять ж на работу пішли. Бо кру-
гом хадили, скіки ж строїлось нашіх людей, кругом ха-
дили. І всі ж поприходили – одробить нада його. І це в 
обідній перерив. Верх наклали, у хаті все повимазува-
ли. Це ж первий раз мажуть у хаті, а тоді хто чи щіка-
турку робе, чи піском. Каждий по-своєму. Дах. Хати 
крили саломой. Етой житньой саломой. Жито ж висо-
ке родило. І дєлали кульки, в’язали і крили тим хату. 
І тепло було. І тепліші були, вона ж толста, салома. Вже 
вони втеплялись. А вже [сучасніші] дома почали стро-
їть – вже черепиця почала появляться, тоді вже з чере-
пицею строяли, укривали. А тоді вже почався шифєр... 
А тепер уже шифєр якийся крашений, льогкий – уже 
совсьом друге. Другий шифєр. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. [Інформація про ко-
лишні житла-напівземлянки, що після зведення біль-
ших будинків у дворі стали літніми кухнями]. Ран-
ше ж – то ліпили землянки. Такі дєлали: без криш, без 
нічого. Так, робили, і всьо. А тоді вже почали трошки 
луче жить, почали хати строїть. Ну, землянка – оце щас 
ми кажем «кухня». Ну, це ж кухня – як хата. Землян-
ки були вистроїні оце, і паталка [стелі] не було цього. 
Оце так воно було – оце счіталась землянка. [Слижі] 
лежали. То строяли землянки – мазали верх, насипали 
і змазували кізяком конским і паловою, і глеєм... Звер-
ху ложили щєбьонку, шоб не протікало, шоб збігало. 
Вона [покрівля] крута була. 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Бірки
Записав С. Сіренко 31 липня 2008 р.  

у с. Бірки Олександрівського р-ну Кіровоградської обл.  
від Шевченко Марії Єфремівни, 1923 р. н. 

ЖИТЛО Стіни. [Як раніше хати будували?] Топтали. 
Більше «топтані» були. Планування. [Скільки кімнат 
у Вашій хаті?] «Чиста» хата єсть, оце сіни, а це хата. 
Інтер’єр. [Піч є у Вас?] Ні. Печі ми повикидали. [Ці 
рушники, що у хаті, Ви самі вишивали?] Да. Хрес-
тиком і гладдю. Раніше було тільки чорне і червоне, 
а тоді почали уже разноцвєтно, десь після [Другої сві-
тової] войни. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календар-
на та родинна обрядовість. [На Трійцю уквітчуєте 
хату?] Аякже! Уквітчаємо. «Клечання» називають  – 
кльон. А трава називалась «татарське зілля» – по до-
лах, по вікнах повставляють. А той кльон – то навіть 
на воротях. 
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с. Розумівка
Записав С. Сіренко 1 серпня 2008 р.  

у с. Розумівка Олександрівського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Вовченко Олени Павлівни, 1934 р. н. 

ЖИТЛО Планування. [Хату самі будували?] Це не я 
строїла. Оця половина  – [19]34-го. Я  родилась, то 
батько був достроїв, а та [друга половина хати], то хто 
її знає, він її купив. Підвалини. [Чи робили у старих 
хатах фундамент?] А  то без фундамента вони були. 
Стовпи закопали, втоптали. Фундамент. Фундамент 
начали робити у [тисяча дев’ятсот] восьмидесятих 
годах. Стіни. Будували толокою. Як будується в мене 
хата, то я кличу тих, шо вже строяться чи вже строїли-
ся, сходимося. Робили чамур, лили туди глину, клали 
ряд соломи, залили глиною. І оце стоїмо у цьому ко-
риті і топчемо. «Топтана» хата. [На якій відстані вста-
новлювали один від одного стовпи?] На два метри – 
шоб держав верх. А потім робили забор, обплітали і 
мазали глиною. [То стіни із глини зроблені?] Із глини. 
І були помазані вони. Дах. [З чого робили дах?] Роби-
ли зразу під соломою. І очерет, і осока. [Чи були в селі 
майстри, які дахи покривали?] Були. Не каждий може 
хату укрить соломою. Це мій батько такий був. І све-
кор такий був спеціаліст. А  потім уже черепиця по-
явилася – десь [19]69-й рік. Система опалення. [Хату 
як опалюєте?] Плитою. [Піч є?] Є піч. Я піч палю тіль-
ки коли хліб печу. [Чи мазали піч раніше?] Мазали. 
Біла глина. Внизу червоним трошки підвели. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. То  – погріб. 
Оце батько, як перейшов, то зробив його. Він просто-
яв, той погріб. Простояв сємдесят два года. Як накрив 
його, то оце другий год, як перекрили верх. Яке тоді 
дерево було! Січас такого дерева нема. Це він робив 
його із того дерева, шо у в лісі робили вугля. То це об-
різки наверх поклали вони. [Як у вас називалася гос-
подарська будівля, де корів тримали?] Повітка. [Сви-
ні де були?] У  сажі. А  коні  – в конюшні. А  кури  – в 
курнику. [Кролів де утримували?] В  клітках. А  була 
одна [жінка], тримала в ямі. [В ямі зручніше?] Зруч-
ніше. Вони там не боліли. Вона все время їх тримала. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи була церква в селі?] 
Була. І є. Її не валяли. Тільки шо у церкві була комо-
ра, хліб був. І була у нас баба Наталочка, коло церкви 
жила. І вона казала: «Пройде все оце. Будуть люди до 
церкви ходить, обурудують, зроблять так, як треба». 
І оце, як ми послєдню ферму строїли, вона прийшла, 
і голова колгоспу тут є, і [керівництво] з району, а вона 
каже: «Оце все розвалять. І оті червоненькі книжеч-
ки, шо ви носите, повикидають та попалять. І завоює 
увесь білий світ білий цар». А  ті її нагонять: «Ідіть, 
бабо, звідси». У  неї була Біблія. Вона мало грамотна 
була, але читать вона могла. Ото вона читала. [А білий 
цар – хто це?] Ми всі думали. Оце ж червоні були біль-
шовики, а білий цар, ми думали, шо то Америка. Коли 
воно оказивається, шо білий цар, то Ісус Христос. [До 
церкви ходите?] Ходю. [А люди в селі?] Ні. Не багато. 
Але я не часто хожу. На великі празники. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи були якісь звичаї на початку будівництва, коли 
встановлювали стовпи?] Були звичаї. Первий стовп 
закопують, то кладуть же ж під його гроші, копійки. 

Це должен хазяїн ложить. [Дружина могла це роби-
ти?] Ні-ні! Як закопали стовпа, прив’язується хлібина, 
і бутилка там, і букет – цвіти. [Навіщо гроші кладуть?] 
Щоб велися гроші в оселі. Зведення стелі. Дружина 
[гроші] кладе, як мажуть. «Первий вальок» кажуть. 
Оце ж вона поклала гроші і приліпила. Копійки треба. 

с. Червона Кам’янка
Записала З. Гудченко 27 вересня 2008 р. 

 у с. Червона Кам’янка Олександрійського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Шаповала Петра Григоровича, 1926 р. н.,  
місцевого вчителя, краєзнавця

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. [Респондент розповідає про документи, 
пов’язані із історією села]. «Часть карты Александрий-
ского уезда с обозначением величины поселений по 
переписи 1886  года, а  также расположение частного, 
казенного, мирского и городского землевладения»  – 
це з книжки. Ще карта. [Тут] річка Кам’янка. Десь я 
ще знаходив карту, шо поблизу село Жовте, то вже «за-
порожские земли». Це карта, складена Куприяновим 
1764  року. На ній позначені «жилища запорожских 
козаков [земель], пограничных к реке Днепру Ново-
российской губернии». До плану 1854  року ще було 
військове поселення. Оце не було застроєне! Оце роз-
били село, 4 двори й вуличка, 4 двори й вуличка, а до 
цього було гніздове. Ото вже як зробили план, тоді вже 
[по ранжиру]. Було містечко. А власне про виникнен-
ня самого села ніхто не знайшов, коли воно… Мені 
тіки зрозуміло, шо воно виникло тоді, як появилась 
церква, тому шо хоронили не на кладовищі, в  дво-
рах. Оце карта, а то спочатку було гніздове село. Тут 
ше й не було заселене тоді. Це вирізали участки такі, 
а то вулиці були криві. Потом, як уже появилась церк-
ва, план зробили, тоді заселяли отак’о. Я десь і читав, 
шо поки не було церкви, кожен хоронив, де тіки міг. 
Церква з’явилась, тоді виділили кладовище, причому 
воно не одне тут. Оце основна вулиця, тут бувша церк-
ва і сільська рада, вуличка за ними, а за цією вуличкою 
було кладовище. Тепер там базарна площадь, воно роз-
орене, а по ту сторону кладбища, воно вже старе, ще й 
нове єсть. Оповіді та легенди. Історія така, шо помі-
щик з Київської губернії купив землю і поселив своїх 
кріпаків по лівому березі річки Кам’янки. Тут села ка-
зенні, а це кріпосне. І Добра Надія – кріпосне село. Тут 
дорога іде, був поміщик Абаза, я находив в церковних 
книгах: «Крепостная девка помещика Абази виходит 
замуж за вольного хлебопашца деревни Красна Ка-
менка». Ото після воєнних посєленій так і називали: 
«свободний хлебопашец». Ну, їм було легше: 3 дні пра-
цював на себе, а 3 дні на казну. А тут, де цей пакгауз 
[склад], гамазеї – туди звозили зерно… Монети часто 
находять на полі. Воно колись чи повір’я було, чи шо, 
шоб розкидали монети. У нас, я охотник був, оце поле, 
і на цьому полі товариш знайшов наконечник стріли. 
Опреділили, шо це наконечник важкої стріли, бронзо-
вий – ще з тих часів зберігся. У нас оце на цій вуличці 
глинище було й могила. Довго люди не знали, шо то 
за могила, а коли глинище те розгортали бульдозером, 
одкрили могилу. Ну, їх же не можна одкривать. І вони 
швидко загорнули. З великого зрубу труна і він, коли 
вугол зачепив, так атласні шаровари і нога… Десь я 
находив, шо в декільках десятках кілометрів сєвєрнєє 
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Жовтих Вод похоронен козачий полковник Ганжа. Те-
пер уже тієї могили нема, її розрівняли. А люди старі 
кажуть: «А, ми з неї на санках спускались». Вона була 
висока. Чого там люди зробили глинище? Я так мислю: 
«Коли козаки насипали цю могилу, то вибрали чорно-
зем, близько була глина, і коли строїлись тут іменно, 
глину брали там, де можна, і зробили таке велике гли-
нище. А потом, коли в наші часи одпала [потреба], то 
рішили трактором розрівнять і посадить там деревця. 
А видно, шо похоронений хтось знатний… Тут даже 
синагога була, єврейське кладбище було. Ще в період 
НЕПу багато було євреїв. По плану були ото ж і штаб 
лікаря, і квартири для офіцерів. Оце дорога з Нового 
Стородуба, це воно при в’їзді був шлагбаум. І  на цю 
сторону був шлагбаум. А як шанець був, ніяких слідів 
я не находив, шоб було якесь укріплення. Від цейгау-
за нічого не залишилось. Тут були пікінери, це я теж 
найшов у Києві в архівах. Так комендант крепості до-
носив у Київі, шо приїзжають осадчі (осадчий – це той, 
шо переселяє людей) з Запоріжжя, це було в 1772 році, 
і переманює пікінерів на Запоріжжя, і через це в Чер-
воній Кам’янці, потом тут Попельнясте, Обнінка, були 
роти. Залишилось по 12–22 пікінерів, а то повтікали. 
А потом уже Січ розігнали… Топоніми. Оце Проток, 
а це Кам’янка [річка, притока Інгульця]. Початок її на-
зивається Бодянська лісна дача, то по історичним да-
ним початок Кам’янки з Хорошевських байраків. Воно 
розгалужене таке в одну сторону і в другу сторону – 
річечка. Тепер там Докучаївські посадки зробили, ліс. 
А чого Кам’янка? У нас уже тут замулило, а тільки за 
Кам’янку туди поїхав, вона тече в Інгулець, так і тепер, 
тут Ялинка село єсть, прямо скелі такі і між скелями 
річка, через шо Кам’янка. А Червона – мені здається, 
по аналогії тут, рядом Жовта річка, Жовті Води, Зе-
лена… Може, Червона через те, шо тут руди є, і вода 
така червона, жовта… Це вже балка Котова… Колись 
були сотні, десятки… А пізніше називали тут Котова, 
тут Саламахіївка, Богатирівка, Чайківка. В основному, 
по прізвищах багатих дядьків і краї називали: Тищен-
ківка, Бодянівка. Характерно, шо в Червоній Кам’янці 
у кожного було прізвище і прозвисько. Тут у нас, я не 
знаю й чого, батько казав Шаповали, а казали Іщенки. 
Голуб, Теличка, Бичок... Оце, де я живу, до війни була 
сільська рада, а в період окупації була управа німецька. 
Так розказували, хтось з начальства приїхав: «Де Голуб 
секретар?». – «Та шо це у вас всі тварини і птиці позлі-
талися?». Балка Золотуха, Федорівка, Губарівка, хутір 
Волошиновка – околиці. Річка Кам’янка, Заячий ярок, 
Водянська лісна дача, Сухий овраг, Таранівський овраг, 
Котова, Розсошина балка, Тавровська (назва села), по 
ліву сторону річки, ми називаєм тепер Очкалове. Бал-
ка Циганка, Кисельова балка. Розказують, шо аж від-
ціль був струмок. Цей край, де Кисельова балка, на-
зивався Дрюківка. У вершині джерела досі є ставочок. 

ЖИТЛО Стіни. [Чи знаєте Ви, як місце для будівництва 
хати вибирали?] То я не знаю, як вибирали [місце 
для хати], – хто де придумає: та в глибині, а та ближ-
че до дороги. [Де брали глину для будівництва?] За-
раз там поле, коли підняться нагору, така колдобина, 
бо було колись глинище. Знаєте, чому в селах багато 
глинищ? Бо хати строїли з глини, глинобитні стіни. 
В мене батько дуже любив старину, дак розказував, як 
не було ше транспорту, туди налог звозили селяни у 
цейгаузи, шо осталися від воєнного посєлєнія. Це ж 

у нас було воєнне посєлєніє, а село було казьонне, не 
кріпосне. Туди звозили, а потому уже мужики, грабарі 
вивозили дальше те зерно. [Чи було прийнято будува-
ти глиняні хати толокою?] Толока. Було прийнято. Ото 
ж глинище. Хати, в основном, лампач або глинобитні. 
То це толока і тепер навіть. Ми теж приймали участь 
у толоках, як хтось з учителів строївся. Збираються і 
отож лампач роблять. Або лампач, або безпосередньо 
виливать стіни… Мішають із соломою [глину, воду] 
і виливають стіни. Робили і з вальків, теж сарай ми 
робили. Вальки – раніше було. Це пізніше форми по-
чали робить, висушували. Я пам’ятаю, як дід старий 
зводив, він трошки поляпав, воно підсохне, а тоді далі. 
Лампач, як висохне, то його зразу кладуть. Цей сусід і 
ми з Миколою, та позвали ще жінок, так імено вальки. 
Після толоки обід, а перед обідом його [хазяїна] ви-
мажуть, викидають, і він довільний. Так це і в наш час 
було. Його і вкидають, а він сопротівляється – такий 
звичай був. Він і радий, радий, шо роботи зробили. 
Якось жінка була хвора, та чоловіка обмазали. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Давня церква була ниж-
че сільради теперішньої. А  раніше дерев’яна церква, 
яку перевезли потом з Братська Шевська, була вище 
клуба. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Були ярмарки на якісь свята. За 
розповідями, раніше ярмарки були тут, а потім чогось 
перевели їх на гору… Я  пам’ятаю ще маленьким, як 
мати ходила туди на базар. А вобще-то основна пло-
ща, казали, ярмарковище – оце, де будинок культури. 
А церква була чуть-чуть вище. У нас з часів воєного 
посєлєнія, а це його ліквідували в 1859 році, залиши-
лись залишки строєній, наприклад, де я живу, хати три 
назад, був штаб лікаря. Були цейгаузи [склади зброї у 
військовому поселенні], старі казали, склад-пакгауз. 
Заєзжий двір, як його не стало, там була пошта до 
війни. Він за школою, там зберігся колодязь дуже хо-
роший. Там до війни і після войни була церква, а до 
того  – постоялий двір. Не було ж цієї траси на Дні-
пропетровськ, дорога була через Кам’янку. Так був по-
стоялий двір, а потом дорога йшла на Попельнисте, на 
схід. То ото я чув, як постоялий двір, то й пошта там… 
То пошта залишалась, довго стояла, а потом розруши-
ли, зробили нову. Це була ямська станція. Я думаю, 
шо Пушкін в Александрію через Червону Кам’янку і 
їхав на Єкатеринослав, потому шо другої дороги не 
було тоді. Навіть до війни нею їздили. Корчма була і 
не одна. Ось на вуглу була корчма з давніх давен. Там 
після того був музей сільський. Там ступа, ярмо… Ви-
щенька була, більша, ніж хата. А по цю сторону вели-
кий магазин був, підвал кам’яний. Казали, якшо не 
хазяїн, то туди й не заходь. Клуб на 100 місць постро-
їла громада сільська, строїли толокою в 1928 році. Як 
раз батько мій занімався тоді строїтєльством. З гли-
ни. Так рішили попросить, тоді ше колгоспів не було, 
шоб сільпо виділяло 700 крб для закупки матеріалів, 
яких не можна зробить, а  построїть своїми силами. 
Тоді зібрали збори, а тоді був у Кам’янці район. А тут 
мужики підняли: «Шо, танцюльки…» А  цей каже 
голова зборів: «Закривайте!». Закрили збори. «Зна-
чить, – каже, – назначте на такий-то час, а того і того 
на цей час посадить у холодну, шоб не мутили воду». 
І  тоді видали гроші, і  ото толокою построїли його. 
Ну, він був зал, сцена і за сценою одна кімнатка. Я ше 
пам’ятаю. Я з дому тікав, шоб подивитись кіно. Під-
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лога була трошки з підвищенням і довгі лави. А тан-
цювали на дворі. У війну клуб зруйнували. Криниця. 
Колодязів багато було. Ото де був постоялий двір, 
колодязь стоїть дуже давній. Його й ремонтували, во-
донапірну башту. Колодязь с покон-віків. Біля церкви 
був колодязь дуже харош. З нього навіть святить воду 
брали. Не дуже глибоко, метрів 20. Колодязі були і з 
журавлями, ближче до берега. Отут Заячий ярок, дов-
го-довго стояв колодязь з журавлем, і в інших місцях 
були. Колодязі ставили на вулицях. Раніше зруб звер-
ху, шестигранний, цямриння, коловорот, а  внизу  – 
нічого, глина не рушилась. Були такі умільці, шо на-
ходили місце і казали: «Отут треба копать [колодязь] 
». Шоб на камінь не попав, шоб не плавун. Напроти 
Заячого ярка був вибалок, його загорнули. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряків було 76 штук до революції, до НЕПу і колєктіві-
зації. Я застав ще декілька вітряків. Я добре пам’ятаю 
два вітряки. Ось тут такий великий, харош був вітряк, 
повертався весь. Там такі заставки були  – як вітер 
сильніший, заставки знімають. Крил було чотири. 
Хрестом і там, і тут. В колєктівізацію їх знищили, їх же 
забрали у хазяїв і знищили. А цей довго стояв, він ше 
робив деякий час. Тут же до революції були і два ме-
ханічних вітряки – отут один Грановського і ще один. 
Дизельні двигуни. Водяних млинів не було, річечка 
слабенька. Кузня. Кузень було дуже багато. Недалеко 
від річечки і дорога сильна на Кременчуг, одна [кузня] 
стояла, а по селу багато було. Став був. А вище кузня, 
залишки. Кузні були глинобитні, закопчені такі. Сто-
яли окремо від садиб. Тут була біля вулиці невеличка 
така кузня. Ну, як люди їдуть, коло проєзжих таких 
дорог. Де балка впадає в Кам’янку, тут теж кузня була, 
і довго вона стояла при дорозі, великі двері на вулицю. 
Як була цегельня, там і гончарня біля комуни. Оце ж 
хутір, оце балка, так цегельня довго ше працювала, це-
глу робили, це вони там построїли. Ну, вона далеко від 
села, і десь у [19]37–38 році, вона занепала. Там горш-
ки робили, глечики. Тіпчак – це молотили в Кам’янці. 
Це велика площадка така, і волів ганяють, вони топ-
чуть колоски. Розкидають снопи, а  вони топчуть, 
а потом солому згортають, полову, зерно потом віють. 
Їх [тіпчаків] було два в селі, значить, для громади. Ро-
били круг з дерева під наклоном. Воли йдуть, а воно 
крутить. Така була перша механізація для обмолоту. 

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Чечеліївка
Записала З. Гудченко 26 вересня 2008 р.  

у с. Чечеліївка Петрівського р-ну Кіровоградської обл.  
від Сабодаша Миколи Васильовича, 1930 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. При Катерині ІІ висилали сюди козаків, шоб 
вони тут жили. [Сабодаш М. В. – уродженець села Че-
челіївки] з батьків, дідів, прадідів. Хтось з їх переїхав 
сюда чи дід, чи прадід, навєрно, більше всього, шо пра-
дід, потому шо дід мій, це батьків батько, тут помер і 
тут похований, і мати його поховані тут. А коли воно 
оце було в яких годах, я не знаю. Мій брат із Жовтої 
річки їздив, спеціально взнавав, звідки ми взялися, хто 
ми такі. Як будто це були переселенці або воєноплєнні 

з Венгрії. У Київській області Яготин, у Яготині вони 
оселилися, як будто, воно звідти началось і прийшло 
оце сюда. Це стосується нашої сім’ї. Коли Будьонний 
приїждяв з войском своїм, у  Стородубі вони були з 
своїм штабом. У селі востання підняли протів савєць-
кой власті. Тоді якраз розруха була силенна. І от цей 
Буденний напрявляє сюда войска на конях з факелами. 
І от заїждяють вони по селу, село здорове було, отут у 
нас 380 дворів було. Заїждяють солдати: «Хазяїн, хазя-
їн!». Нема хазяїна, факелом – хата горить. І оце отут 
півсела згоріло. Бо наші люди вийшли, хто здоровий 
був, хто з вилами, хто з сапами, хто з чим, в основному, 
воєний інструмент тоді був – штилі (наколювать снопи 
й подавать). Вийшли вони кілометрів за 5–6 до Січевої 
Могили і там стрічать. А коли прийшли з села хлоп-
ці, та кажуть: «Йдіть додому, бо село палять», і вони 
всі додому тікать. Це правда була. Коли я був у сана-
торії в Миргороді, і там зайшов до врача. Врач питає: 
«Звідкіля ви?»  – Кажу: «З  Чечеліївки».  – «Як, з  якої? 
З Штильської?» – Кажу: «Да». – «А я, – ка’е, – Я за всю 
вашу історію читав. А пам’ятник поставили де-небудь 
штилянам?». Кажу: «Немає». Батька розкуркурили 
і нас вигнали звідсіль. Він хотів вітряк врятувать, бо 
він головою колгоспу був. Бо він ка’е: «Шо ж робить, 
зерно буде (врожай в [19]33-м годі був)?» А тіки в 33-м 
вони вивезли. Розказував оцей дядько, сусід Григорій 
Бондаренко, за те, як він вивозив на кладовище тру-
пи в голодомор. То ка’е, під’їхали підводою, оце ж за 
пайок вивозять мертвих, під’їхали ж вони до Фурси 
Івана Олександровича, а він проситься: «Люди добрі, 
я ше живий, я полізу щас в жито і нарву собі жита і 
буду жить». А  цей Бондаренко ка’е: «Давайте оста-
вим». А ті: «Ти шо, хочеш пайок не получить. І давай 
його на воза». Там така була розкладушка, і їх скидали 
туда ото і везли на кладовище. То Бондаренко забрав 
того діда тоді до себе додому, і він його викормив і жив 
цей, год 20, як помер, і благодарив Бондаренка Гриць-
ка, який спас його. 

ЖИТЛО Підвалини. Раніше під стіни ложили дуби. 
Я  метра два прокопав яму, то там була дубова соха. 
Сохи вкопували просто в землю. Ліс, в  основном, 
крепкий був – дуб. Я як строїв хату, то знаходив сохи 
не перегнивші, бо під цією хатою була хата колись. То 
я пойняв, шо на цьому місці дядько робив хату. [Чи 
сипали на кутах майбутньої хати зерно чи гроші?] 
Нові хати, як строїли, то не сипали зерно чи гроші, 
(в [19]60-х рр.). Стіни. [Як зводяться стіни глиняної 
хати?] Забиваються сваї (дрючки дубові чи стовпи). 
Вони з’єднуються. Сюди з’єднуються дрючком, задо-
вбуються, оббиваються очеретом, в березі очеретом, 
берут прив’язують відтіля й відтіля, а потом уже на-
мазують глиною ото й всьо. [Чи приходили люди ко-
лективно будувати хату?] У нас у [19]60-х годах, коли 
началося життя луче, оце називається толока: всім 
селом сходяться або кутком сходяться. І робили сьо-
годні в одного, завтра в другого, післязавтра в третьо-
го, і каждий… А хазяїн должен був приготувать їсти 
й пить, і  шоб потанцювали, а  потом на другий день 
іде одробляє до того, хто робив у нього. Ото лампач 
робимо (або саман). Зробили лампач, і  тоді послідні 
йдуть, особливо жінки такі заядлі є, прийде і обіллє 
або вкине в яму хазяїна, в основному, а якшо напро-
ситься, виручає хазяїна жінка, то й жінку туди вки-
нуть. Було, було…Після [Другої світової] війни пі-
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шов кирпич, шлакоблоки, начали обложувать, десь 
в [19]60-х, коли вже почали обживаться. У нас стро-
їлись усим селом. У нас оце, наприклад, куток Загре-
бля, об’являють, що будем ми робить лампач (саман). 
Ідуть до нас люди. Зробили цей саман, на другу неділю 
берем ложим хату, або топтану [хату робимо]. Зали-
вається чамурка така із глини. Чамурка – така рідина, 
глину розмочуїмо, і  називається «чамурка». Роблять 
корито таке передвижне із досок, насипають солому 
і потім поливають отією чамуркою, отією рідиною, 
і  топчем, і  топчем... Втоптали  – вище стіни підняли. 
Оп’ять топчем. І ото за 2 неділі (одну неділю і на другу 
неділю робимо), і так хату, вважай, вистроїли. А тепер 
уже остається криша, і там всьо. За один раз половину 
висоти робимо. За неділю вона встоїться, потому шо і 
стіни розпираються. Перший раз на 1 метр 10 см опа-
лубка, перший ряд. Ширина – десь 50 см. І втопчують, 
втопчують, люди розносять, крутенька така, чамур. 
Солома вбирає, а сплошна ж опалубка йде. Потом на 
другу неділю піднімається опалубка ця і так доверха. 
Стеля. Потом тиждень пройшов, і вже ставиться по-
толок. В [19]60-х роках сволоки, хто клав, а хто й не 
клав. Пішло сплошне [рівне перекриття]. Сволоки 
були поперечні у хаті 1913 року. То оце вона була ста-
ра. Я  тіки обложив зсередини і знадвору: зсередини 
маленьким лимпачем, а  знаружі кирпичем. А  тепер 
до цих уже сволоків, вони по метру ложаться один, 
другий, і прибиваються рейки – сєтка із реєчок при-
бивається. І  потом туда намазується потолок, рейки 
прибиваються. Дах. Верх – це дах. Крили раньше со-
ломою або очеретом. Як крили? Коли вже зробили 
верх, [поставили] стропила, на них поперечні лати. Із 
жита, в основном, робили снопи із двох кусків. Скру-
чують його і прив’язують до ції балки перший слой, 
другий слой, третій слой. Обрізали тоді рівненько 
його. А  потом начали прямо соломою його утопту-
вать: мочуть солому трошки і подають журавлем туда 
наверх, і  той стоїть уложує верх. [Як солома укладе-
на так, що не зсувається?] Там рейки густо стоять, як 
опалубка така. Коли положили товстенькі такі снопи, 
раз – придавив, придавив, і воно не сідає сюда і не па-
дає сюда. І воно по конусу іде, і потрошку грабельками 
згрібають, шоб був сток. Як крили хату очеретом, то 
подвійні снопи робили з очерету, а ці кульом прямо. 
Це кулі, забирається, перегрібається граблями, щоб 
було щільненько, а  потім зв’язується, на вірьовочці 
подається наверх, а  той там розправив і бере втоп-
тує-втоптує. Журавель для будівництва  – це такий 
стовп і над ним така палочка, і оце він тако бере, а тут 
вірьовка і внизу відро. І  оце за цю вірьовку тягнеш, 
і відро набралося. Раз – витяг. У ямі трошки глини з 
водою розводять і потом нагрібають його рівненько, 
замочують, зв’язують і подають журавлем наверх. Так 
воно може швидко протекти, а  як глина буде задер-
жувать, [то покрівля не промокатиме]. Кулі зв’язують 
перевеслами. Планування. [Яким було планування 
старих хат?] А було таке, шо хата довга: то жиле при-
міщення, а на другій половині – там може буть і свині, 
і корова, кури. Одне воно сплошне, під одним дахом. 
Жиле приміщення од дороги. Хата мала жилі примі-
щення, хто скільки хотів. У нас, наприклад, було так: 
пристройки ції не було, коридор, заходили – «чулан» 
називався – невеличке таке [приміщення], метра два. 
Інтер’єр. Підлога – глина. Може, у куркулів поли хо-
роші, дерев’яні були… Долівка утоптується дуже про-

сто. У нас був глиняний пол, а коли вже перестрою-
вав, я мішав опилки з дерева і змішував із глиною, це 
в 1965 році, і тоді утрамбовували, вирівнювали його 
під ноль, хто чим  – трамбовочка така дерев’яна… 
Все згладили, і  вона так держалася крепко, шо коли 
я переробляв поли, я не мог перерубать – як дереви-
на, вона. Я вирубав сокирою єлі-єлі. А раніше тирсу 
не домішували, просто глиняний пол був і всьо. А як 
спать лягать, сім’я здорова, солому внесуть, розсте-
лять, рядном накрили і спим. Сухе воно, висохло. Не 
замічав я, шоб добавляли кізяк чи солому, як робили 
підлогу. Розводе баба глину і тією глиною маже. І ото 
цвіточків якихось туда накидає, шоб запах був, осо-
бено на Тройцю. Система опалення. Там була піч, 
плиток не було ще тоді. У пічі їсти варили, і вона гріла 
хату. З печі дим виходе в комин, з комина в потолок, 
потолок пробивається і робиться лежак, з  лежака  – 
в димарь. Печі робили, хто вмів, а хто наймав. Я зро-
бив два десятки печей у своєму селі. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ [Яку садибу в часи колективізації 
вважали куркульською?] Ну, якщо дядько мав деся-
тин 2–3  землі, коні, корови, вівці, наймав людей, то 
це вже він був куркуль. І  от його розкуркулювали. 
А для того нужно було усе живе-мертве його у колгосп 
здать, тому шо забирали в колгосп все. Господарські 
будівлі. [Які споруди були у дворах заможнішого гос-
подаря?] Тоді у його все було в дворі, шо він мав: і сіно, 
й солома, й сарай, вівці. Сторалися тоді для сім’ї. Були 
й по 10, й по 12 чоловік в кажній сім’ї. Комори, я знаю, 
шо глиняна була, а  може, в  кого дерев’яні. У  хлівах 
стіни так, як в хатах. В одному місці клуня у нас була 
і тік, молотили там колоски. То клуня була з одними 
широкими ворітьми, без перегородок, без сох, просто 
так криша. Огорожа. Огорожі у нас не було  – війна 
все розрушила. А на тій стороні річки скала, і ту скалу 
били й тягали додому камень  – дехто робив кам’яні 
забори. Плетених я не застав. Від Будьонного як поча-
лася розруха, то ще й досі розруха…Криниця. Колодя-
зів було багато – чуть не коло кажного двору був свій 
колодязь. Ставили у дворі на одного. Попід річкою у 
кажного на вгороді був колодязь. Я, наприклад, копав 
собі колодязь у [19]78-м році у дворі прямо, де захо-
тів, там і копав. Для цього мені треба було бур, труба, 
і  трошки вона розсічена. Я  стук-стук, глини набрав, 
викинув. І я іду до води, набрав води, попробував, яка 
вода, бо вона може буть і гірка, й солона, й кисла, – яка 
хочеш. Попробував воду – а, хароша! А потом поїхав, 
кольца заказав і всьо. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. На вулиці було три 
колодязі, не знаю, коли їх копали. Як підвели цен-
тральну воду, тоді вже кидали колодязі. Оцей колодязь 
[на вулиці], поки не було водопроводу, дворів деся-
ток чи півтора воду брали. А потом дальше, дальше... 
А раніше отут на горі був колодязь – 28 сажень гли-
бина, без ніякого укріплення, просто земля, зруба не 
було. А цей каменем виложений, видно обрущувалася 
земля, то вони каменем виложили. У [Другу світову] 
війну бомба попала в той колодязь, що на горі. [Які 
пристосування робили, щоб діставати воду?] Як вода 
недалеко, метрів 5–7, то воду діставали журавлем, 
а то – коловоротом над колодязем, хто як робив. Я об-
кожушив кругом, шоб ні дощ, ні сніг туди не попав, 
шоб ніхто не впав туда. Бо буває таке, оцей колодязь 
я лазив, чистить його. Собака впав, воно без кришки 
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було. [Коли та в якому місці збирались сільські ярмар-
ки, базари?] У нас був ярмарок десь 14-го і 28-го числа 
кажного місяця. Здоровий у нас базар був. Приїжали 
із Стародуба, із Петрова, з Фасової, з Іванівки. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Було гон-
чарне [виробництво]. Під час війни ходили туда. Гуд-
ко Григорій горшки робив і бондар був одночасно: 
робив діжки для засолки. Гудко був старший і органі-
зували гончарний цех. Вони робили там горшки, гле-
чики з глини. Глину брали коло кладбища. Свій товар 
вони вивозили на ярмарок. Були й ковалі. Жорна ро-
били самі або просили кого. Робили жорна зубилом і 
молотком. Вибиває такий круг, пробиває дірку, туди 
вставляєш штир, на оце штир другий, вп’ять круг і 
всьо, з вороночкою вибиває, для того, шоб зерно за-
сипать у верхньому. І потом ручка така зкраю цього 
круга забивається. Водяних млинів не було. Вітрячок 
остався один, а ті вже побили. Там, це була вказівка 
сільської ради чи розправи: «Усе куркульське по-
бить», потому шо не хотять іти в колгосп люди. Таким 
побитом заставляли йти в колгосп. 

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН
с. Захарівка

Записала Л. Боса у травні 2012 р.  
у с. Захарівка Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  

від Шкірай Любові Семенівни (Ш. Л.), 1949 р. н.,  
та Терещенка А. (Т. А.), священника

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Ш. Л.]. [Які історичні назви мали 
довколишні села?] Бондарівка, а потім – Червонівка. 
Захарівка називалась Фурманово. Мала Березівка 
називалася Леонтіївка, Піщанівка називалася Кате-
ринівка або Катеринопіль. Медорова називався Ла-
залопі. Ці села виникають в кінці XVII – на початку 
XVIII  ст. Заселялися переселенцями із Полтавської 
області, заселялися переселенцями із Сербії (про це 
свідчать і прізвища). Але я хотіла розказати про по-
міщика села Мала Березівка Леонтьєва Миколу Сте-
пановича. Його дід-прадід були козаками. Тут вони 
жили. Але коли в 1775 році російський уряд, Катери-
на ІІ зруйнувала Запорізьку Січ, дід і прадід виїжають 
у Краснодарський край. Там Микола Степанович Ле-
онтьєв дослужується до єсаула (єсаул – це полковник), 
і  він вирішує повернутися сюди, в  Малу Березівку. 
В цей момент село Мала Березівка продавалося – він 
вирішує купити його, шоб повернути спадщину діда. 
І це село перейшло у власність Миколи Степановича 
Леонтьєва, в честь нього воно називалося Леонтьєво. 
Але Микола Степанович  – це мандрівник, географ, 
етнограф…. [Т.  А.] Село затоплене батьківське, я не 
бачив, але уявляю приблизно ту територію  – сосно-
ві ліси, приблизно те, шо зараз між Світловодськом 
і Кременчугом. Ото приблизно така місцевість була 
там, де Білецьківка. Їх ше довго називали переселен-
цями. Ще дуже довго. От на нараду раніше сходилися. 
Питають: «Ти був сьогодні на нараді?». – «Та був». – 
«Ну, було там багато людей?». Каже: «Було двоє людей 
і три переселенці…». Тясмин впадав у Дніпро  – там 
риби було неміряно. Лісу тоже неміряно. Ну, і от, як 
тільки приїхали сюди, то ці [місцеві жителі] казали: 
«Із наших річок і жаб поїдять…». 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Т.  А.] Церква  – це рід-
ний тоже колодязь: чим більше з колодязя черпають 
воду, тим більше свіжої води прибуває, тим чистіша 
і краща вода. Так же само і церква: чим більше люди 
приходять брать Божу благодать, тим більше туди Гос-
подь цієї благості посилає. Потому шо він бачить, шо 
це потрібно. [Коли Ви освячували криницю, що ви-
копана для потреб сільської парафії?] А свято це кож-
ного року, в п’ятницю Світлого [тижня], то єсть в пер-
шу п’ятницю після Паски, то це відмічається [свято] 
ікони Животворящого джерела. І от в пам’ять вшану-
вання цієї ікони ми освятили. Є молитва на початок 
роботи –копання колодязя. Ну, за рік до копання ко-
лодязя ми його провели. А потім уже, коли колодязь 
був готовий… Це прі чом, пройшло в той же самий 
день, в п’ятницю Світлого тижня, на день пам’яті цієї 
ікони – Живоносне джерело. І потім уже через рік чи 
через два, я не пам’ятаю, то вже коли колодязь був за-
вершений, то ми також освятили його як колодязь. Ну, 
там уже поставили хрест, поставили столик. А столик 
накривається там хустинкою чи рушником, скатер-
тинкою. Ну, я скликав священиків із сусідніх сіл. Ми 
зі своїми людьми приїхали, вони зі своїми. [Міцеві се-
ляни теж прийшли?] Селян якраз не дуже, бо якраз 
разгар садово-огородніх робот. Це по-перше. А  по-
друге, після прийнято гробки відмічати. Тобто, за два 
дні до того поминального [дня]. То хто на городах, хто 
на гробках, там порядки там наводив, так шо людей не 
особо багато. У Захарівці колодязів багато, а криниці 
такої не було. Мені захотілося трошки повернутися 
до старини, до того, як воно колись було. Довго ду-
мав над тим, як же його зробить, і прийшов до такого, 
як кажуть, замислу. Хоча одговарювали мене багато. 
Тут оце, кажуть, в оцій полосі в усіх колодязях вода 
гірка. І  тут, кажуть, якшо викопаєш, вода така буде. 
Викопали – а вода отлічна. Це перше чудо із цією кри-
ницею. Це був [рік] 2002-ий чи 2003-ий… Хрести. 
Ми розводимо смітники на кладбищі. Справа в тому, 
шо раніше був хрест дерев’яний. Якшо він загнивав, 
його просто клали на могилу, він згнивав там даль-
ше. Якшо було кому доглядати за ним, то ставили тоді 
другий дерев’яний хрест. Якшо не було, то він просто 
загнивав… А от, уявіть теперішні з мрамору, чи желе-
зобітонні, чи з каменю – все одно ж воно має свій вік, 
свій строк служіння… Пройде десять-двадцять-трид-
цять років, воно розрушиться. І це вже буде не земля, 
це вже буде не потерть із трухлявого дерева, которе 
екологічно безвредне, а  це вже буде просто сміття, 
куча щебьонки, котору, кажу, ви візьмете і отам ви-
сипете за територією кладбища, кучу сміття нагорне-
те… І  оці ж вінки, кажу,  – це ж живі квіти повинні 
буть. А вінки – це підробка, це підробка на живі квіти. 
І підробка грошей – це кримінал? Кримінал. Підробка 
документів – це кримінал? Кримінал. А шо таке квіти? 
Квіти – це залишки раю на землі. Получається, ті за-
лишки раю на землі ми робимо підробкою. [Розкажіть 
про відкриття пам’ятного знаку затопленим селам у 
вигляді хреста]. Все ж таки хрест – це не тільки сим-
вол скорботи, символ розп’яття, хрест – це символ во-
скресіння… Це подія для того, щоб возвеличить нашу 
пам’ять, не тільки скорботи, це ще для нас і елемент 
святковості. Потому шо це відкриття пам’ятника для 
того, шоб якась людина подивилася і згадала те село, 
в котором її дєдушка чи бабушка родилися чи жили. 
І таким чином якась пам’ять, якась згадка про це зна-

СВІТЛОВОДСЬКИЙ  РАЙОН
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йдеться. Значить, я коли замовляв цей пам’ятник, то 
я був настроєний платить так, як, ну, як полагається. 
Ну, коли вже пам’ятник був виготовлений, то той, ко-
трий старший у цій фірмі, то він каже: «Я розумію, що 
це не для Вас особисто, це діло громадське, тим більше 
Ви цим опікуєтесь…». 

Записав С. Довгань 19 травня 2012 р.  
у с. Захарівка Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  

від Білої (Безпрозванної) Катерини Афанасіївни, 
1937 р. н. 

ЖИТЛО Стіни. [Які тут хати будували, відповідно до 
матеріалів стін?] Були хати-мазанки з ломпачу, стро-
йові були, робили. Ну, ото мазанки, мазали їх. Ну, ро-
били саман отакий, форми були, ну десь отакой і ота-
кой… [Десь 50×30  см?] Да, десь отакой. [Більший за 
сучасну цеглу?] Гов, канєшно, у 3–4 рази більший, та-
кой даже був лампач. І оце ложили стіни. Оце місили 
великий заміс, коняками місили. Замісили, а  тоді бе-
руть форм 10, ну, стільки найдуть формів, то візьмуть 
дядьків таких хароших, тіток сильненьких (бо ж ран-
ше і тітки сильненькі були, не то шо тепер). А тоді, зна-
чить, тако площа викошена рівненько, шоб ніде не пе-
рекошена, а тоді за ту форму – і потяг. Оце остуда на-
чинали оцей ряд ложить: одна ложе, друга ложе, чет-
вертий ложе ті ряди. Значить, це він сохне… То їх хара-
шо натоптують ті самани. [В яких роках так робили?] 
Ну, це так і до [Другої світової] войни робили і після 
войни… Висохло воно, а тоді, значить, начинають: хто 
фундамента построє (як є з чого), значить на святу 
землю кладуть цей лампач, кладуть його, стіни виво-
дять. [Коли лампач клали, чимось зв’язували?] Обично 
так – йде лампачова кладка. [Що клали між лампача-
ми?] Глина і пісок. [Розчин робили?] Да, це глина і пі-
сок. І  ложили стіни. [Крім лампача, ще чимось стіни 
заповняли?] А  то є  – «валєрна» кладеться. [«Валєр-
на»  – це що?] Ну, оце закладається, кладуть доски, 
ставлять отакої ширини, як ти там планіруєш, якої ши-
рини стіна буде, і тоді оцю глину густу оце кладуть у ці 
доски. Закладають, затоптують його, а тоді підтягують 
доски обратно. Або «лита» [хата] називається. «Валєр-
на» – з густої глини, а «лита» – то це вже з жидкої глини 
і солома. [На двері вікна лишали місце одразу?] Обіза-
тєльно. Де вікна, де двері, то там перекладини робили 
дерев’яні – дубові дошки ложать: «Оце отуто буде ві-
кно». Намічали зразу: «Оце тут вікно, оце тут двері 
входні будут». А «лита» [хата] – то це береться яма ця 
велика, завозиться туди глина, завозиться туди вода, 
а тоді такі, як тяпки ото, з тлінними жердями, такі мі-
шалки… І ото стоять, душ десять стає, таке рідке боло-
то колотять. А  тоді відрами подають, оце тоже так 
ставлять риштовку, кладуть солому, натоптують туди 
солому, а  тоді оцю жидкость ллють і поять, топчуть 
оце, шоб ота жидкость проринула в оту солому. [По 
кутах очерет кидали, щоб зв’язати?] Нє, хароших топ-
чіїв туди брали, таких крепких, або дядьки, або тітки, 
шоб добре втоптали вугли. І так аж до положеної висо-
ти. [Яку висоту стін робили?] Ну, це, як обично, хата. 
Як у мене хата, то три метри висотою. Родненькі мої, то 
попробуй туди залізти, якого стола… То, шо високе, то 
воно дурне таке… [В інших яка була висота хат?] По 
2,20 [м] – то це саме нормальна хата, саме нормально 
внутрі. То оце в мене хата сідає, здувається наружу, бо 
це як їдуть машини по оцему асфальті, по ямах тарах-

котять, то в мене стіни коляться. Ото, бувало, тако 
сяду і плачу, я ж вдова, вже 12 год, як чоловіка похова-
ла. [Чи були хати на сохах?] Да, були на сохах. На со-
хах – то це називається «стройова хата». Да, закопува-
лися сохи, ну, десь тако на метр растоянія, а  потом 
сліси такі туди вставлялися, ліса. [Горизонтально 
вставляли?] Да, горизонтально. Ну, це смотря, скіки в 
тебе матеріала хватає, чим гуще, тим буде лутше маза-
тися, крепкіше буде, от. Ну, оце й мазали мазанки, чого 
ж вона й називається мазанка. [Що до ліс прив’язували?] 
Та заплітали лозою або комиші вставляли, 
прив’язували до цих поперечок. І  тоді оце мазали їх. 
[З двох сторін?] Канєшно. [Ззовні хата яка була?] Ма-
зали кізяком, з конським кізяком вона крепкіша. Хто 
білив. Задню стіну робили коричневим – коров’ячим 
кізяком, розвели його… А тоді як побілили, то беруть 
воду, з молоком мішають, і ше зверху побілка, як висо-
хне, називається «піспа». [Скільки наливали молока?] 
Скільки… Хто літру кладе, хто дві літри. [На відро?] 
Да, на відро води. Оце попіспували, вона тоді аж бли-
щить, а тоді якшо дощ іде, то вже не обмиє стіну, вже 
не обіб’є білу глину. Бо вона була по «піспі», то вже 
вода не розмивала. [Ззаду стіна була жовтою?] Да, ру-
дою отакою. Ну, це смотря яка хазяйка. У нас була біла 
кругом хата, кругом. [В  селі була і руда задня стіна 
хат?] Да, було, шо й руда. Стеля. [Як після будівництва 
стін зводять стелю?] Ну, а тоді ставляють крокви, став-
ляють, ну, хто кладуть такі балки, а на балки кладуть 
очерет іще. А  тоді накладають потолок. Накладають 
потолок – це тоже людей збирають. Толока називалася. 
[Кого кликали на толоку?] Тоже хароших тіток, дядь-
ків таких, шоб тоже були сильні. Глину аж на хату  – 
туди [високо вкидати]. Ну, я  як строїлась, то в мене 
робили звод, тато зробили звод, то такий журавель, 
може, де бачили, де воду тягають, а то – журавель для 
подачі глини. Такий піддон робили, на той поддон на-
кладають оце ж тої глини… То мама із сестрою, там 
вони мазали, а я цей поддон туди наведу, де їм поближ-
че, та й вони ото беруть, чи я подаю їм вилами. І так 
оце тоді намазали потолок, наложили. Як сонечко  – 
значить, харашо, висохне бистріше. Ставили крокви, 
зв’язували їх. [Спочатку робили стелю?] Да, а тоді вже 
накривали. [Не боялись, що піде дощ?] Ну, так бояли-
ся, канєшно, переживали. Ну, а тоді вже крокви встав-
ляли, кришу. [Робили навпаки – спочатку накривали, 
а  потім стелю накидали?] Ну, можна й так, робили і 
так, і так. Так робили тоже – покриють кришу, а тоді 
вже намазують потолок. Ті зверху мажуть, а ті – спід-
низу мажуть йдуть, піддирають, бо то вже як засохне, 
то й сокирою не врубаєш. [Глину з чим змішували?] Із 
соломой, да. Солома, або полова така, який був матері-
ал, тим і ложили. [Сволок робили?] Хто робив із своло-
ком. А я, напрімер, я робила діжурним по станції, то в 
нас було багато прилягаючих предпріятій, деревоо-
бробочний комбінат, то я мала блат… То я виписала їх, 
рейка 40×40 [мм], рейка така. І ложили балки поперек 
хати, канєшно. На балки брали сосну, ялину брали, со-
сну або чорноклин брали. І  простєнки там заразом 
ставилися. А  тоді рейки кладемо, підбиваємо під ті 
балки. [Яка відстань між рейками?] Я  ж кажу, 
40×40 [мм]: 40 – товщина рейки і 40 – растояніє між 
рейками, тоді ж харашо, і глина не проринала… 40, ой 
нє, подождітє, мілімітрів… Да, оце ж заговорилася… 
І тоді вже можем, зверху накладаєм потолок, а ті йдуть 
спіднизу. [На ці рейки «стелини» не казали?] Нє, рей-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



435СВІТЛОВОДСЬКИЙ  РАЙОН

ки. [Дранка?] Нє, дранка, то була така тоненька пльон-
ка, нею набивали… [Була у селі дранка?] Там робили, 
на деревообробочном комбінаті робили і дранку. 
[Люди дранкою підбивали?] Бувало-бувало. Ну, у мене 
дранкою – нє, у мене, ото, рейки ложили, а потім по-
мазали. Дах. [Чим крили?] Шо до [Другої світової] 
войни і після войни – то це житньой соломой укрива-
ли. Можна було й очеретом, а все рівно самий верх ло-
жили соломою. [Як верх називався?] Коньок, на гре-
бінь шо ложиться, гребінь. А  тоді, коли це вони ро-
блять остришок, то це з очерету, підрізають тоді, рів-
няють. Оце отутого «остришок» називався. А то гре-
бінь  – то харашо затрамбовують. А  потом колотять 
опять роствор жидкий і відрами подають, оцей гребінь 
заливають, шоб воно укріпляло. А тоді вже дощ іде, то 
вже там грязна вода потече, канєшно, проринає воно, 
укріпляє оце, а тоді воно засиха – і не тече хата. Оце 
таким образом. [Висота даху яка була?] Ну, оце тоже, 
хто як придумав: якшо широка хата – значить плоскі-
ша йде криша. Та так, десь метра півтора-два була. [Ви-
сота даху нижча за стіни?] Канєшно-канєшно. Якось 
вищитували їх: значить, брали висоту стіни, а потом 
ділили… От уже не можу Вам сказать… По кроквах 
вищитували, це цю стіну вищитували, шоб така висо-
та крокви була десь: ілі на два, ілі на два з половиною 
[метри] міряли… [Кроква мала бути довшою за висоту 
стіни?] Менша, чуть менша. Чи три четверті брали, 
якось отакого, шось я уже [не пам’ятаю] … Спеціаліс-
ти вищитували. У  мене батько був такий мужик, шо 
він знав, як то все робить. І вони з чоловіком моїм ви-
щитували і строїлись. [Яке дерево брали на крокви?] 
Ну, в основном, сосна йшла. Ялина, сосна, в основном, 
йшла, да, шо можна було достать. [Як називались сніп-
ки?] Кулі, парки. Це роблять парки, єсть таке-то з оче-
рету, а то в нас там на болоті росте рогіз, а то іще то, шо 
качалки пускає… [Це рогіз?] Да, рогіз. А тоді оцим ото 
в парки в’яжуть. Це я в’язала парки: в’яжеш неплотний 
снопик, а той переділяєш напополам і перекручуєш в 
два раза, шоб як корні до корня, а верхівки до верхів-
ки. А  тоді ото подрізають кришу рівненько. На низ, 
зрізаним сюда. А тоді дальше соломою вкривали. [Дах 
був рівний чи зубцями?] Ну, смотря як хто видумував. 
У нас, напрімер, рівна була. Було, шо із зубцями. Хто 
як. Як вдова, то такого не построє. А  як мужик, то 
може таке вигадати шось краще, шоб людям збоку по-
дивиться приятно було. Інтер’єр. [Чи білили хату все-
редині? Як часто?] Канєшно, білилась. Ну, смотря яка 
хазяйка. Ну, раз в год, два рази в год, смотря яка хазяй-
ка. Перед празниками, перед Паскою… Обично перед 
Паскою це було, було перед Новим годом, оце таке. 
[Підлога яка в хаті була?] Глиняна. Ну, як – глиняна до-
лівка. А соломой застеляли, так жили. Піч була, обіза-
тєльно. У мене й сійчас піч є у літній кухні. Не дуже 
велика. А раніше – то ми ж спали на печі! Топлять ку-
раєм, соломою, соняшником, бадилки з кукурудзи (од 
корови забирають і піч топлять ним). Лежанка така, 
я знаю, шо воєнні лежали на таких. Наша тіки піч була, 
комін, піч  – оце наше було. А  лежанка, кроваті 
дерев’яні, і долі – то ото, як завезли дві машині рано 
тих [поранених віськових], Боже-Боже, кричать, пла-
чуть бідненькі… Призьба. Призьби робили знадвору. 
Глиняні ложили хрипи. Ну, десь отакої ширини, санті-
метров 25–30  – оце отакого призьба кругом хати. 
[Призьбу глиною] рудою або чорной з сажою, було, 
підводять. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Сарай був по-
строєний лампачевий. Ми робили самі лампач і самі 
його строїли. [Білили сарай?] Канєшно білили. [Зза-
ду також?] Да, кругом білили. Ми якраз біля дороги 
жили, то кругом білили. 

Записав С. Довгань 2012 р.  
у с. Захарівка Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  

від Терещенка Андрія Григоровича, 1969 р. н. 

ЖИТЛО Стіни. [Яку деревину використовували для 
будівництва?] Мені здається, люди будували із того, 
де вони проживали, те, що вони могли дістати. Ну, на-
приклад, в  лісовій зоні  – то вони дерев’яні церкви і 
дома будували. Тут, у нашій лісостеповій зоні будин-
ки такі: сохи закопані, скріплені, очеретом і глиною 
обмазані. Уже ближче до степової зони, де даже цих 
дерев не було, то литі хати були, тобто, глина із соло-
мою, а для кровельних робіт – то там десь якшо дере-
во привозне було, то дорого для людей було, а то було 
чисто глина і солома. Матеріал, який траплявся, який 
був під руками. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Що стосується вибору місця, мабуть ви-
бирає сам хазяїн. Має займатися, наприклад, тварин-
ництвом, йому треба випас, йому треба луки. Якщо 
хазяїн хоче займатися бджільництвом, то він вибирає, 
щоб там була природа. А  хто сільським, земельним 
чисто, агрономією, то там треба городина. Людина ви-
бирала ділянку землі, яка відповідала її вподобанням. 
[Коли вибирали місце під житло, закопували зерно чи 
шматочки хліба ставили по кутам?] Мені здається, це 
воно ше із язичества залишки, то, шо ше із дохрис-
тиянських часів. Мабуть, тоді такі звичаї були, і деякі 
з них оце й залишились. Закладини. Коли починаєм 
будуватися, то перший камінь священник должен 
ложить, а все остальне – вже будівничі. [Закладання 
першого каменя – теж язичницький звичай?] Нє, за-
кладання першого каменя бере свій початок із Візан-
тії. Православні взяли цей звичай і,  можливо, пере-
несли на Русь наші предки. [Що ще робив священник 
під час закладин хати?] Ну, наприклад, коли строїться 
церква дерев’яна, значить, священник ходить перед 
ікон, мажить роствором перву кирпичину, як то ка-
жуть. А коли робиться дерев’яна хата, то священник 
робить перший удар топором, шоб вирубувати ті ж 
пази, шоб замки робити. [По першому дереву?] По 
першому. [Осику забороняли використовувати у бу-
дівництві (бо це символ Іуди)?] Ну, в «Церковниках» 
не зустрічав такого. Навіть навпаки, дерево, напри-
клад, хрест на древі, там три составники  – кипарис, 
кедр і йолка. Так-от, то осика відносилась до, ну, цілий 
ряд осикових, тут відносилась верба, тополя, і, по-
моєму, чи то кипарис, чи то кедр, якась з цих хресних 
дерев. [Як відбувалося церковне освячення початку 
будівництва та уже зведених споруд?]. А вже церква, 
то там дійсно є молитви в началі строїтєльства, єсть 
молитва, шоб вже освятить. Ну, там чин «Вооснованія 
дома» і чин «Освящєнія нового дома, єже хто хочєт 
всєлітіся». Це все два такі порядки. Ну, той же самий 
обряд проводиться, коли людина купляє готову хату, 
коли вже хтось жив, як правило, бажає пересвятить. 
Перша освята – це чин в началі строїтєльства. Перед 
початком строїтєльства. А другий чин – по завершен-
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ні строїтєльства або коли купляна хата. [Як відбува-
лося освячення церкви?] Наприклад, освященіє церк-
ви, це ж, будем казать, не те, шо кожен день трапля-
ється, то це рідка подія. Тому із такою процедурою, 
як освячення церкви, стикався тільки при освяченні 
нашої церкви. Нам надали приміщення, і ми його вже 
так переобладнали, ну, так, з розрахунком, що, може, 
колись [кількість прихожан збільшиться]. Судячи з 
того, скільки людей до церкви ходить, то їм і цієї за-
багато. Я знаю, шо у книзі там написано, коли святить 
чи не святить церкву. Но я, скажу Вам по правді, я не 
знайомився з ним, потому шо мені не доводилось таке 
робить. Календарна та родинна обрядовість. [Чи 
освячують хати на Водохреща?] Шоб сказать, шо в нас 
така традиція, то ми кожного року ходим на Різдво. 
[На Різдво освячуєте?] Нє, не освячуємо, а просто із 
різдвяною молитвою [у  будинки односельців прихо-
димо]. Ну, розумієте, це ж традиція. На Різдво люди 
пожертвованія роблять і, з одної сторони, хати то тре-
ба освячувать, а з другої – коли людина пенсію полу-
чила, їй треба тягнути до другої пенсії, а  тут за два, 
двічі приходимо пожертвованія збирать. [Люди ж да-
ють гроші на церкву, хто скільки зможе?] Ну, правда. 
Бачте, раніше до нашої парафії, ну, там 5 чи 6 сіл, в ко-
трих нема церков, а от недавно, може з півроку назад 
в Миронівці, там відкрили свій приход. То тепер вже 
із тих сіл, шо ми обслуговували (бо я за тим приходом 
закріплений), то ми будемо займатися вже чисто сво-
їм селом. 

с. Нагірне
Записав С. Довгань 17 травня 2012 р.  

у с. Нагірне Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  
від Литвиненка Миколи Валентиновича, 1947 р. н.,  

родом із м. Новогеоргіївська Кіровоградської обл.,  
затопленого водами Кременчуцького водосховища у 

1959–1961 рр. 

ЖИТЛО Стіни. [Якими були особливості житлового бу-
дівництва села у повоєнний час?] Понімаєш, всьо обус-
ловліваєтся тєм, что люди послє войни зналі, что будєт 
терріторія затапліваться, поетому мало кто строілся. 
[З яких матеріалів зводили стіни хат?] Кірпічниє стє-
ни, но обязатєльно, заштукатурєнниє. Ну, і гліна, і так. 
Но нє било такого, чтоб он бил кірпічний. А в сьолах – 
мазанкі. Здєсь в Криловом [Крилів  – історична на-
зва м. Новогеоргіївськ] бил знамєнітий дутий очерет, 
бил високій і очєнь толстий сам по діамєтру, ісполь-
зовался во многіх отраслях народного хозяйства. [Як 
звичайний очерет?] Да, только толстий, как бамбук. 
Большой такой бил, прічьом із нєпамятних врємьон. 
[Що з нього робили?] Матраси, крилі криши, дєлалі 
такіє матраси в нєсколько слойов. [Їх матрацами на-
зивали чи інакше?] Мабуть, якось по-іншому. [Сніпки 
в’язали?] Ето, я понімаю, округлєнниє. А ето – плоскіє 
такіє, пєрєв’язивалі тємє же коноплянимі вєрьовочка-
мі. Ето било єщьо до рєволюциі. В нас здєсь, как-би, 
законсєрвіровалось всьо, что било до рєволюціі. Да, по 
сьолах – мазанкі, в украінскіх сьолах. Гліна, особєнно 
бєлая гліна (кстаті, очєнь большиє залєжи етой гліни 
билі на Пєвіхє). Єйо циганє продавалі. [Як її вико-
ристовували?] Мазать хату в сєрєдінє. Казалі: мазалі і 
бєлілі, но дєлалі одно і то же. Такая щьотка – макла-
віца – с трави, вот єю бєлілі хату. [Як часто білили?] 
Освєжалі практічєскі каждий год. [Зовнішні стіни теж 

білились?] Как правільно, ета [чиста половина хати] 
била от дорогі, ету бєлим красілі. А вот ету вот [житло-
ву] сторону, заднюю – кізякамі, гліной. [То перед і від 
дороги – білим, решта – жовтим?] Да-да-да. [Вікна чим 
підводили?] Нєт, белим вокруг всьо. [Вікна були висо-
ко від землі чи низько?] Сама ета [хата] нє била висока. 
І вот когда парєнь рождался високім – ето било нор-
мально, прєстіжно. Но дєвчонка рождалась височєнь-
кой, то казали: «Подай горобчика». [То яка була висота 
хати? Десь 1,82  м?] Да-да-да-да. Ну, до двох [метрів]. 
Дах. [Стріха стіну трохи накривала?] Да, напуск на 
стєну бил, конєчно. Прізьбу закривало. Стоят тако на 
прізьбє, і нє мочятся. [Як називали дах?] Горіще. Вну-
трєннєє. Стріха. Криша  – я  нє помню такого. [Після 
Другої світової війни хати в селі] билі всє под желєзом. 
Планування. [Яким було планування хат у той час?] 
Значіт, хата била построєна так: заходіш в корідор  – 
вот здєсь комірчина, а в основном, ставілі ткацкіє вєр-
стати здєсь. Здєсь била жілая половіна, а здєсь била нє-
жілая половіна. [Через сіни?] Да. У нежілой половиінє, 
єслі роділась скотина, то заводили єйо сюда, віхажіва-
лі. Тут пєчь била, и тут била пєчь. [Вона була більша 
за розмірами?] Ну, в основном, одінаковая, потому что 
батькі і дєті билі нарознь. Інтер’єр. [Чи розписували 
всередині стіни кімнати?] Распісивалі, в основном, еті 
самі пєчкі распісивалі дівчата. [Чим розписували?] Ну, 
навєрноє ангобамі – такіє билі стєновиє красітєлі. Ну, 
обичная тьортая гліна, разпісивалі, может добавля-
лі с вішні клєйковіну, пєрєварівалі, чтоб она бралась. 
Хотя, вся ета роспісь бралась. Но хати нє разпісива-
лі. [Що малювали?] Пєтушкі, цвєти. [Комин був?] Ко-
нєчно, і пєчь била. Но это в селах, я ведь это все го-
ворю по-бабушкиному. [Бабуся в якому селі жила?] 
Толовая Балка, Молчановка – оні находяться, вот ми 
пєрєд тєм, как пєрєєзжалі вот ток залів Цибульніков-
скій, то туда  – кіломєтров  12–15. Призьба. [Довкола 
хати призьба була?] Да, на нєйо саділісь. Ну, прізьба 
жолтой била. [Висока чи низька?] Сантімєтров сорок. 
Я почєму ето могу опрєдєлять, потому что я занімал-
ся кованнимі іздєліямі, то вот еті вот норми сідушек, 
стульєв, столов, так что наіболєє пріємлємиє размєри 
для людєй – ето трідцать-сорок. Люді нє любілі високо 
сідєть, бліже к зємлє. Вот єсть такая поговорка: «Сів 
на землю і ноги звісив». [То великі призьби були?] Да, 
но оні, єслі в людєй позволяло, то лозой [заплетені], 
єсли у тєбя нє било возможності, а так – доскі. А єслі в 
тєбя нєт – то лозой, как тин. [Дошки з лісу брали?] До-
скі, я нє знаю, может бить, бралі в колхозє доскі. Самі 
распілівалі доскі. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. [Довкола двору пліт був 
сплетений з лози?] Да, я  ж говорю, даже мєбєль [з 
лози] дєлалі. Здєсь возілі возамі, машинамі вот ету 
лозу до другіх сьол. А Новогєоргієвск, конєчно, і ка-
мєнний, із досок било. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Як відбувалася зачистка 
території перед затопленням?] Разбіралі, унічтожалі, 
да. І церковь в нас, она била построєна, єстєствєнно, 
до рєволюциі, то єйо взривалі, взривалі нєсколько 
раз. [Церква була з каменю?] Да-да. Но всє ж камєн-
ниє церкві в етой мєстності. [Там якийсь був монас-
тир побудований?] Да, там бил монастирь, то ли Дані-
ловскій, то лі єщьо какой-то, я нє помню. Ну, конєчно 
же с камня, всьо дєлалось із камня. Да, с камнєм вооб-
щє нє било проблєм. 
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ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Авторота 
(тогда нє «гараж» називалі, а  «авторота»), авторота 
била. Она била как раз возлє елєктростанциі (у нас 
била своя елєктростанция), била мєльніца, оні билі 
вмєстє, на одной уліце. 

Записав С. Довгань 17 травня 2012 р.  
у с. Нагірне Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  

від Бондаренка Миколи Йосиповича, 1945 р. н. 

ЖИТЛО [Яке дерево використовували для будівни-
цтва?] Просили тільки тополь. А чого просили, пото-
му шо тополь в сухому місці сто год простоє. Сосна 
наша і 10 год не хоче стояти. Потому шо в нас тут зем-
лі не підходять для сосни. І сосна получається, як вата. 
Вона така водява. Просили дерева на балки, стропи-
ла. А з [19]90-го року прекратилась стройка, тому шо 
почалась культурна революція, перестали строїтись. 
І воно все. Возвраст тополя – 30 год всього навсього. 
Повирізали зараз, а  нового не садять. Акація в нас 
пішла рости, но діло в тому, шо це ж перва група лісу – 
охранна зона. І нада, і нам нада, шоб все заросло: і яри, 
і  все. [Акацію використовували для будівництва?] 
Канєшно, використовували. Робили стовпи, дошки, 
поли – все робили. То тверда порода, вона і в сирому 
добре стоїть, і в сухому. І обробляється харашо. Сті-
ни. Моїй хаті, ну, сто років є точно. Хата «на сохах». 
На дубових сохах. Без фундаменту. Цементу тоді ж 
не було. Ну, за призьби  – не знаю, тому шо бивший 
хазяїн її кирпічом обложив, зробив вже приставний 
фундамент. Ну, була три комнати, 2,5  м висота. Ідна 
стоїть. Очерет. Мазана. А хата – вона дуже тепла. [До 
чого в’язали очерет під час зведення стін?] А там тіль-
ки лоза груба ішла. Де лоза, а де ложились перепонки. 
Всередині – комиш. Чіплявся він з обох боків, де «лаг». 
В основному, казали на них «перемички». Було їх дві, 
три, чотири. Ото, з двох сторін підв’язувався комиш і 
з обох сторін замазувався. І ото лозою в’яжеться все, 
а  потом глиною обмазується. Получається хата. Ві-
кна всі були із ставнями, і тільки із ставнями. Но тут 
були тільки із ставнями. І счас ставні стоять. А шибки 
були маленькі. А чого маленькі, потому шо вони були 
дуже економні. Єслі розіб’ється – він найде такий ку-
сок засклити. І ше, шоб злодії в хату не залізли. А по 
веранді у мене і зараз стоять 15×15 см. [Коли почали 
будувати веранди, галереї?] Ну, як кирпич появився, 
то тоді і почали. Керпич тоже дефіцит був. Дах. [Чим 
були криті хати?] Ну, раньше крили тілько очеретом. 
Там робили кулі  – пучки такі. А  нє  – робили такі 
парки! Оце береш два [пучки] та скручуєш докучі. 
І  получається такий один, там голова, а  там  – хвіст. 
І оце головою догори, хвостом донизу. Верхня части-
на очерету – то була голова, а коли покриєш, то вона 
була знизу. Крили, як шифером: одне на одне, ізнизу 
вверх. Спочатку робили стріху. А потом береться така 
болванка. І то її знизу підставляєш, а зверху топором 
обрубав і все. І так получається стріха вже рівна. Сис-
тема опалення. [Є тут назви «бовдур», «верх»?] Тут 
такого нема. Тут є сволок, сохи, лежак. А бовдур – це 
димоход. Це я догадався. Це – димоход такий, метр на 
метр. Раньше робили 1×1 м, а чого, тому шо там був 
мок такий здоровий, і туди залазили, і трусили сажу. 
Він був на горищі. А в сінях була кагла. Там відкрива-
ється лошка така, і там витягуєш каглу (така кругла). 
І робили дві кагли, потому шо печі були. Ну, раньше ж 

соломою топили печі. Ото на піч одна кагла, а туда – 
друга кагла. [Печі великі були?] Ну як, на 15 хлібин. 
Ну, були такі печі, шо шість дітей на печі виростали. 
От, моя жінка на печі виросла. Та і я там само виріс. 
Інтер’єр. [Всередині стіни білили?] Ну, счас вже обої. 
Ще в [19]90-х роках почали, а то і раньше. А до того 
була біла глина. Цигани глини привезуть, і ото глина, 
і всьо. Ну, як у селі. 

Записав С. Довгань 17 травня 2012 р.  
у с. Нагірне Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  

від Олександра, 1973 р. н. 

ЖИТЛО Та хата була під соломою, як тоді було положе-
но. Три чи чотири рази горіла. Ну, хата стояла ше до 
цього як ізба-читальня. Ну, там собирались офіцери і 
в карти грали. Бо як прийшли страховики, то кажуть, 
шо це ше соотєчествєнніца Шевченка. Пацан Шевчен-
ко протів цеї хати. Вона, як мінімум, 1800-го года. Ну, 
це тіпічна хата, хоть і 1908 року, но той самий сволок, 
ті самі лави, все таке саме… Стіни. [Це сохи, стовпи 
стоять по кутах чи лаги?] Не знаю. Лагами в нас, по-
мойому, етот, називали оце… Осьо, це тут в нас, бачте, 
зарєзка замка, як положено. [Це в сохи закріплювали-
ся?] Да-да-да. Оце, бачте, перемички – то цей комиш 
вузлами до цього [прив’язувався]. [Товщина стін десь 
25 см?] Ну, да, десь так. Получається, отсюдова сніп-
ками, він як термос срабатує, тіки ж бобри та кроти 
заважають… Отам видно, як комиш цей запихався. 
Там зараз розруха, так шо все видно. Стєна ондо так 
само, бачте, перевеслами… Це очерет, очерет. Він же 
ж як термос срабатував. Обичний очерет, я  ж його 
розбирав тоді. Стеля. А счас побачите: там і сволок, 
і  ці балки  – все там повинно бути. Осьо потолок, 
осьо, бачте, комиш підстелявся, і  обмазували з двох 
сторон. [З  двох сторін обмазували, тут вже дошки?] 
Да-да-да, а тут вже доски. Осьо цей сволок. [Сволок 
повздовжній, невеличкий?] Нє, полностью весь через 
всю хату. Посередині. На стіні лежить. Ведать, такого 
дерева не було, то десь, ведать, скрепляне. Нє, ну єслі 
вже велика хата, або не могли найти длінних досок, 
то тоді вже два пускали поздовжніх. Дах. [Як назива-
ють покрівлю хати – стріха, дах?] В нас в селі собра-
ний суржик: кажут всі по-разному. Стріха считається 
солом’яна, комиш. [Якщо під шифером?] Кажут: або 
дах, або криша. Года два чи три назад була в сусідньому 
селі хата дранкою вкрита. Но її вже розібрали. Кіломе-
тра два звідси. Одна, вона була там одна. Тут багато 
поселенців. Допустім, хто з Западної багато на роботу 
приїжало, та осталися. [Як дах робили?] Робили трохи 
з запасом. І опять же бачте зроблено: де дуб, де віль-
ха. Вільху ж обше не іспользуют в строїтєльстві, це ж 
счас по бєдності… Андрусовка строєна на сосні – там 
сосна строєна, то шо нада. Ну, де шо ближче було… 
[Гребінь робили?] Да. [Очерет для цього не підходив?] 
Ну, вже заліплювали, як хотіли. Ну, счас воно ото про-
волкою підшивали, а  до того лозою пучки на даху 
в’язали. [Парки чи кулі?] Парки – не чув, а кулі – ото 
чув. В нас кажуть «кулі». Снопами воно наверталося 
і під стандарт вже в’язалося. [У  стінах очерет клали 
товстіший, ніж на покритті?] Ну, трохи воно, навер-
но, було. От, бачте, під соломою  – там товще трохи, 
там тонше пішло, а те – обрубали. Планування. [Яким 
було планування тієї хати?] Стандартна планіровка 
хати. Ну, комірчина не в тій стороні була. [У сінях був 
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вихід на горища?] Ну, да, як стандартна планіровка. 
З одної сторони – кухня. Вона велика була, бо отут-
ото робилося все, хто їсти варе, хто цей… Ну, отут піч 
була, я її колись викинув, бо загорілась стіна. [Ви тро-
хи перебудували?] Ну, трохи да. Нє, отут двері старі 
були. [Двері три кімнати з’єднували між собою?] Да-
да-да. Оце піч стояла на кухні, тут основне двіженьє 
йшло. Та сторона – ото закривались двері. [Як друга 
кімната називалась?] Нє, не знаю, як ото в нас казали. 
А світлиця, вона ше «холодна» називалась. [Вона від 
дороги була?] Ну, де як. Так, шоб дальше од кухні. Ну 
це стандартна планіровка: маленька комната, як спа-
льонька, піч, кухня. Інтер’єр. Обично, виход на піч 
йшов отсюда, з причілкової стіни. Ось, оце піч була. 
То це піч така була, а отут – лежанка. [Піч була на всю 
причілкову стіну?] Да-да-да. Оце фактічески всьо за-
горожене, шо тут спать можна було. І отож віконечко і 
сдєлали. [Більше вікон було у світлиці?] Да, у тій біль-
ше, світлиці. Це стандартні вікна були. [Який розмір 
вікон – 70×80 см, 60×70 см?] Ну, більших не робили, 
це точно. [У світлиці] – там дюрка є від димохода. [Там 
три вікна?] Да, а туда четверте є [за піччю]. [Сволок 
зсередини кімнати пофарбований?] Ну, пофарбова-
ний, я не знаю коли. Видать, давно, а коли імєнно… 
Ми його фарбували. В общім, фарба, яку достав, та й 
єсть. [Яка підлога була?] Дощана була. Но це в тих, хто 
побагатіше. А то була кізячком намазана – діл. Долів-
кою обзивали. Господарські будівлі. Ну, це сарай ста-
рий, він просто обложений. У ньому і вікно оте старе. 

Записав С. Довгань 17 травня 2012 р.  
у с. Нагірне Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  

від Ульянова Олександра Валентиновича, 1946 р. н. 

ЖИТЛО Стіни. Це до 1943 року хата була. Люди жили. 
Це ми купили. [Розкажіть про конструкцію стін цієї 
хати]. Кулі з очерету. Потом забивали глиною. Сохи 
ідуть. А  між ними планка дубова (планки горизон-
тальні). До них в’язався очерет, а  потом зав’язували 
глиною. Стеля. [Стеля зроблена рівна чи з випуклим 
сволоком?] Стеля рівна. Хата нова у 1943  році стро-
їлася, то сволоків вже не було. І в старій немає. Це в 
мене в старій хаті сарай получився. Є сволок. Поверх 
сволока наложуються дерев’яні слижі, потім глина із 
соломою. Підмазувались [стелі] з обох сторін. 

Записав С. Довгань 17 травня 2012 р.  
у с. Нагірне Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  

від Цебермана Володимира Никоноровича, 1937 р. н.,  
та Цеберман (Швачки) Явдокії Йосипівни, 1934 р. н.,  

родом із с. Стара Ревовка Новогеоргіївського р-ну,  
затопленого водами Кременчуцького водосховища 

у 1959–1961 рр. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [с. Стара Ре-
вовка Новогеоргіївського  р-ну Кіровоградської  обл. 
потрапила до зони затоплення Кременчуцьким во-
досховищем. Упродовж 1957–1959  років мешканців 
села було переселено на інше місце в околицях міста 
Світловодська, що тоді забудовувалось. З  1974  року 
територія населеного пункту увійшла до міської сму-
ги]. [Задовго попереджували про те, що ваше село 
будуть затоплювати?] Да, тоді предупреждали по-
передньо. [Проект Кременчуцької] ГЕС начався у 
[19]54-м году, і предупреждали, канєшно, шо будуть 

виселять, бо тут буде «море». Ну, це вони тіки казали. 
Я в [19]56-му ішов в армію, то вже дома начали стро-
їти у Світловодську, город вже начав строїться. Як я 
з армії прийшов, то перший агрегат, я вже робив, як 
на ГЕСі запускали. А второго мая Ревовку вже нача-
ло затоплять, у  [19]60-м году. Воду начали набирать, 
«море». У [19]59-м ше води і близько не було, як я при-
їхав. Якраз у маю я прийшов гулять на це нове село, 
у  [19]60-м  году, коли кажуть, шо там у дворі вода. 
Я побіг – точно, вже підходе. Всьо, давай хату розкри-
вать… Топоніми. [Як кутки називались в Старій Ре-
вівці?] Ну як, Хутір. Я знаю... Ну як, хуторне в нас було 
государство. Куток один десь (скіки хат, я не повню), 
там розрив мєжду хатами, потом вже село Ревовка. 
Нє, воно все Ревовка, тіки то називалось Хуторне. 
А то – Гайок. Гайок потому, шо в нас був близько етот, 
такий шелюх близько: тут верби такі, кусти і річка… 
Послєдня хата в нас стояла прямо коло річки (наша 
хата була за хат 6–7 від річки). 

ЖИТЛО [Де Ви народилися?] В Старій Ревовкі. Да, Ста-
ра Ревовка  – Новогеоргіївський район, Кіровоград-
ська область. Її нема, там «море». [Яким було ваше 
село?] Ну, обикновенне село як село. Ну, як отут [пере-
селившись, на новому місці] строїлись, то тут зовсім 
другі [хати], то там хати були на сохах. Зразу в’язався 
очерет, а потім з двух сторон накидалася глина. Для 
того, шоб тепліше було в хаті, очерет клали в середи-
ну. Сохи, не було ж таких фундаментів, як зараз бетон, 
такого не було. [В якому році будували цю хату?] Оця 
будувалася в [19]60-м году. [Стару хату там завалили, 
тут ще не побудували?] А  тут ше не побудували. 
У брата я був. В общім, у маю [1960 р.] я вийшов із тієї 
старої хати, а у августі я вже у своєму калідорі жив. 
Воно там сире, мокре… Факт в тому, шо верх зробили, 
кришу. [Як люди сприйняли переселення?] А як при-
йняли? Сказали переселяться і всьо. Дали в те время 
за стару хату восєм тисяч [рублів] для пересєлєнія. Но 
якраз мені тих восєм тисяч хватило, шоб вивести із 
старої хати солому, дерево кой-яке і фундамент по-
строїть, оце і все. Доки я з армії прийшов, то вже пла-
ну положеного мені дерева не було. Люди построїлись, 
а я прийшов тіки із армії. Вибив я із одного там на-
чальника шіфер, круглячок отакиго, вапняк, повіз на 
циркулярку, та й підбили потолок, рейку (шоб горіща 
ж чим-то держалося). Розпустив ту рейку, підбили, 
поклали горіща. Фундамент. [Наскільки ця теперіш-
ня хата відрізняється від тієї, що завалили?] Ну, як. Та 
була на сохах. [Тут є підмурок кам’яний?] Є, канєшно. 
Зробили фундамент. Це вже на фундаменті, тут вже 
сох немає. [Як зробили фундамент, стіл робітникам 
накривали?] Да, вечеряли. Ну, єслі найняті, то да. [Ку-
сок сала і шматок хліба давали ж усі?] Нє, не всі. От, 
примерно, ми з матір’ю були удвох, мати сама, а я тіки 
з армії прийшов. Тих срєдствов, шоб нагодувать лю-
дей, шоб кому-то наварить. То ми кажем: «Хлопці, ми 
платем гроші, а ви вже самі харчуйтесь». Стіни. Зна-
чіть, у нас начали [стіни будувати] хлопці із Западної 
України. Вони кажуть: «Ми положим стіни за тисячу 
двісті [рублів]». Кажу: «Ложіть». Я вже на те время на 
роботу устроївся, на [Кременцуцьку] ГЕС ету. Вони 
ложили, доложили до вікон. Кажуть: «Знаєш шо, 
дядько, ти нам заплати гроші, а  ми тоді доложим». 
А мені мати, вона ж стара уже, каже: «Синок, не нада 
їм платить усіх». А  скіки вони зробили  – по вікна. 
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Кажу: «Нате, хлопці, триста рублів, може вам харчі 
треба купить, чи шо». Триста рублів дав, а  вони на 
другий день та й втікли. Хата, по вікна стіни покладе-
ні. А далі шо робить? Ну, вже родичі гуртом якось за-
місили, треба  – найняв чоловіка, котрий клав стіну. 
Поклали стіну, стіни, а тоді вже найняв тих, шо верх 
вже положили. То я вже у маю вийшов із тої хати, а в 
августі я вже тут був. [Як зводили стіни хати?] Ну, от, 
розкидали отакого круг глини, заливають водою і ви-
мішують її, шоб вона жидка була. А тоді соломою на-
чинають кидать, і місять ногами чи кіньми, це вже хто 
як. [Це заміс?] Да, заміс. Оця хата, примерно, це  – 
валькована. Ну, з глини такі круглі кацавелки роблять, 
качають. [Продовгуваті?] Хоч круглі, які хочте. На сті-
ну – ляп, ляп, ляп. [Ця хата з глини, без дерева?] Да. 
Немає абсолютно. [Без сох?] Нема нічого. Одна глина. 
[Вікна які були?] Обично як – дерев’яні, но шибки не 
такі, як зараз, шо півметра шибка. А тоді були квадра-
тики невеличкі – десь 30×30 [см]. [Вікна із рамою були 
великими?] Нє, самі й вікна невеликі були. Ну, вікон-
ниці обізатєльно. Ну, одні кажуть «ставні», а другі ка-
жуть «віконниці». [З чого робили?] Ну, це все дубове 
було, потому шо воно довго держалося. Зовні стіни 
хати підмазували, білили?] Обізатєльно білили – і все-
редині, і ззовні. Білили. Зараз же ж ніхто не біле, а тоді 
білі хати стояли. Два рази – весной і на октьобирське. 
[Зовні стіни] пальцювали, гладили, потом білили. [Як 
пальцювали?] Ну, глину рівняли, шоб не було ям там, 
канав, рівняли. Пальцем як проведеш по глині – ка-
жуть «пальцовка». А потом, як гладиш, вона ж чіпля-
ється за рівчачки ж ці і всьо. [Зовні білили повністю 
всю хату?] Всю хату. У нас всю білили. [І в тому селі?] 
І в старому. [З чотирьох сторін білена була?] Да, біли-
ли всю, да. Стеля. [Як зводять стелю?] Накладають 
потолок, стелю. Ну, «потолок» в нас кажуть. [Чи допо-
магали інші люди робити стелю?] Обізатєльно. Заміси 
місили. Бо глина – це ж важка робота, і глину треба 
місить, носить і куди-то подавать… [Хто місив глину: 
чоловіки чи жінки?] Всі підряд. Носили, в  кого здо-
ровля позволяло. [Хто подавав?] Хто на горіщі сидів. 
Хлопці і дівчата сиділи. [Толока не казали?] Казали. 
[Сволок в хаті був?] Обізатєльно. Ну як, на всю хату, 
довгий. Слижі лежали. Ето доска, а  потом наклада-
лось горіще глиною і очерет. Міг бути тіки очерет, або 
сама глина. Слижі ж як, держать, вони ж на сволокові 
були, держали потолок, короче говоря. Через усю 
хату – це ж як, воно прогнеться, а як слижі – то це вже 
ж тіки на пів хати. У людей других була дранка. Це – 
така дощечка тонесенька і вузенька, і густо-густо під-
бивали. А потом підмазували, шоб глина не падала – 
пальцювали, а потом гладили. [В обох кімнатах були 
сволоки?] Через усю хату. [Один суцільний?] Да, су-
цільний. [З чого робили?] Ну, обично дерево товсте. 
[Окрему породу брали?] Та нє, хто шо достав. Дуб, по-
німаєш, кребкий, но він важкий, він дуже тяжолий. 
Ну, брали, канешно, більше таке – ясен, ну в лісах в нас 
яке дерево росте, сосна счас. В  нас сосни раньше не 
було. Це там було – Крилов, туди – Подорожнє [у за-
топлених місцях]. [Сосни не було?] Ну да. В  нас в 
основном було таке: дуб, ясен, кльон, тому подобне, 
таке дерево. Дах. [Чим покриті були хати у Старій Ре-
вовці?] Під соломою, в кого – під очеретом. [Солома 
яка була?] Обично, житня,околотом підв’язана. В до-
машніх условіях косили жито косоюзгребками. Потом 
в’язали снопи, колоски молотили, а сніп обв’язували 

кругом хати. А потом соломою крили ето спеціалісти. 
[Крили чи вшивали?] Нєт, крили. Крильщик стояв на-
верху, там же ж були лати. [Як дах робили?] Ну, як… 
Найняли людей. Спіціалісти не з нашого села були. 
Верх вони мені зробили і вкрили шіфером. Да, це вже 
шіфер пішов. Планування [Ви як будували нове жит-
ло, то хотіли щось зберегти із планування старої 
хати?] Ми вже тут нічого не думали. Я ж не знаю тієї 
хати точних размєрів. Тут, ага, прийшов і думаю: у 
мене срєдствов, наскіки в мене хвате, ага, рішив  – 
6×9 [м], всьо. Думаю, та тоді так воно йшло. По чєртє-
жу вона йшла, по проекту. Розміри були такі пример-
но, як і зараз – ну, 6×9 [м]. Да, така хата була. [Двері 
посередині були?] Да. Як в двері [заходиш] – то сіни. 
Це називалося «сіни». На ту сторону – одна половина, 
на ту  – друга половина, а  посередині сіней  – продо-
вження (кладовка), ну, ми називали «чулан». [Окремі 
кімнати мали якісь назви?] Нє. Та яка назва там могла 
бути... В оцій кімнаті жили, примерно, в цій половині, 
а в другій і телятко, могли і корову поставити. [Коли 
це було?] Ну як. Ну теля народилося в корови, то бра-
ли теля в хату. Система опалення. Ото вже, значіт, я в 
калідорі своєму [влітку 1960 р.] жив. А потом на осінь 
поставили піч і грубу із саману. Знаєш, такий кірпіч з 
глини робили? [Із сирця?] Ну, да, із сирця. І вона не 
гладжена, не мазана. І так перезимував, а шо. А тоді в 
оцю передню хату найняв бабів по 5 рублів, шо глади-
ли. День – 5 рублів. Вони погладили. [Всередині хати?] 
Внутрі. А спереду – далеко, це вже я жинився, як це 
начали її спереду [зовні] гладить. [Всередині все по-
рівняли?] Ну, да, порівняли, побілили вже. Інтер’єр. 
[Як часто всередині в хатах білили?] Ну, в хатах біли-
ли, то вже як чорна, та й білять, хто як. Хто може раз в 
год, а хто і п’ять. [Якою була підлога у старих будин-
ках?] Були ж долівки, полів же ж не було. Долівка ж 
тоже змазувалась. [Коли її мазали?] Долівку мазали, 
оце понімаєш, на Тройцу, перед Паскою і на зіму. Всьо, 
зимою ніхто нічого. Долівку обично застиляли около-
том, або ж оце житньою соломою. Літом  – травою. 
А луки, як на луках була, таку й косили. [Звичайною 
травою?] Да. Ну, осокой другий раз. Ото так на Старой 
Ревовке було. В  нас [дерев’яний] пол, як стелять, то 
кажуть «на лагах». Це вже зараз дерев’яні поли, то це 
ми знаєм, шо це лага. [Сволок зсередини видно було?] 
Обізатєльно. Були, і хрести вирізали, і колиски ципля-
ли до сволока, дітей качали. [Піч велика?] Піч, да ле-
жанка коло його. Диванів, кроватів, в  основном, не 
було, а був піл. Чотири кілки продовж і доски прибиті, 
рядном застелені. Ну, примерно, як лежанка. В  нас 
коло лежанки був піл. [Під причілковою стіною?] Да. 
В основном спали на печі, а батьки – на полу. Так було. 
Стіл, лави, стульїв же ж не було таких. Були лави: одна 
стояла отак, а друга – отак. [Під стінами?] Да, під сті-
ною, попід вікнами. Обідать сідали на лаву ж. [Лави в 
куті сходилися?] Наші сходилися. [Як той кут назива-
ли?] Покуть – так казали. Шо ми там робили… Стави-
ли кутю, як празник. Це як справжній празник. Бо 
бідно жили. Призьба. [Чи була довкола хати призь-
ба?] Призьба ж була. Призьба була глиняна, старички 
виходили, сідали на призьбу. [Якої висоти була призь-
ба?] Ну, в  кого як. І  така була завширшки призьба, 
в  кого більше, в  кого менше? [Сантиметрів 50  за-
вширшки?] Ну, да, в  кого більше. [Як робили?] Як? 
Просто. Оце ж до хати (ми ж фундамент робим), а тоді 
із землі, чи просто глина, робим, засипали, а  потом 
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обмазували глиною. Влага в хату менше поступає, по-
тому шо вона ж отакої десь висоти до стіни. Значить, 
ізнизу влага менше поступає до хати. [Призьбу потім 
підводили?] Обізатєльно. [Якою глиною?] Ето кізя-
ком, як кажуть, шоб вона була, понімаєш, елестична, 
кізяк туди. [Колір який?] Ну, воно, я помню це ше на 
старом  – празник, підводять призьбу, то була глина 
такого, жовтого цвєта. І  туди вмішають, у  ту глину, 
і вона, як жовтий цвєт. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Біля старої 
хати хлів був?] Як, сарай, Довгий, примерно метрів де-
сять. [Що Ви там тримали?] Корову. [Комори не було?] 
Нє, в нас там було, оце корова. І в сараї було горіще, 
то сіно складали. А  тут, шо оставалося (там не було 
горіща даже), то дровишка, шось таке. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Вулиці [у  с.  Стара Ревовка]  
були, кажуть  – Вища, Нижча. Ну як, де магазин і 
клуб – це був центр. Сільсовєт, магазин, клуб – це вже 
був центр. Осьо асфальт і тротуар, а в Старій Ревов-
кі – там не було нічого, там і грязі, води по коліна, як 
хоч іди. А в школу ж ходили – ходили, до клуба по гря-
зі ходили. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Я знаю, хату як закладають, то кидають копійки. [Хто 
кидав копійки?] Хазяїн, хто ж кидав. Як закладав-
ся фундамент, даже ГЕС строїли, то кидали копійки. 
А для чого це воно… Ну, на щастя, не знаю. Входини. 
[Новосілля робили?] Не робили. Яке там вісілля, чи 
новосіля, чи шо... 

с. Серебряне
Записав С. Довгань 19 травня 2012 р.  

у с. Серебряне Світловодського р-ну 
Кіровоградської обл.  

від Стрищенка Василя Якимовича, 1924 р. н. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Пан] тут построїв сад, построїв приміщення 
і держав, мабуть, з  двісті гектарів землі. Він тут ви-
рощував коней, ті коні брали тут на призи, на скачки 
возили в Москву. Ці коні такі, неробочі були. Ну, це 
1772-й  год був, а  коні вигодовували тут до револю-
ції, до 1917-го  году. А  робоча сила, в  основном, тут 
стайня була – воли були. Воли ті орали землі і сіяли 
пшеницю. А цей пан в Москві жив. То він як приїде, 
то жалуються люди, шо їм не заплатили. А він взнає, 
бо там норма, як пшениця вроде, в копах вже стоїт, то 
він взяв воли, та й перевіз собі пшениці з поля… Він 
ото так платив, а тоді пройшла революція. А те место, 
де пан жив у літній період, було построєно літній бу-
динок, був він жилізом критий, були комнати в його 
там, а вікна в тім будинку були вставлені зсередини, 
віконницями закривалися ті вікна. А коли це ж рево-
люція – пана вигнали (його ніхто не вигонив, він сам 
утік в Москву), то вже построїли на його месті одну 
хату таку велику на три отдєлєнія. Построїли із ка-
чєствєнного ліса, і  зроблена та хата була, вона длін-
на була, метрів на 50–60, і три було коридори. Ці, шо 
були в нас тут, як їх, забув… Построїли вони на троїх 
хату, три мужики, шо пропагандірували радянську 
владу  – Сергій, Омелько і Андрій. [Прізвища їх не 
пам’ятаєте?] Знаю. Був Андрій Чернобривенко, Сергій 
Харченко і Омелько Дудус. Вони, значіт, жили у тому 

домові – два крайні, один посередині. Оце руководи-
ли – був головою колгоспу один (Омелько Дудус), Ан-
дрій Чернобривенко був тим секретарем у сільсовєті, 
а той Харченко Сергій – був головою сільпо. Це вони 
руководили цим колгоспом, він називався «Більшо-
вик». Зразу, як організовували колгоспи, то були тут 
колгоспи «Вільний степ», «Шевченків лан» і «Раннє 
утро», і «Більшовик». Це чотири колгоспи було. Зво-
дили коні. [Вітряки в селі були дерев’яні?] Дерев’яні. 
Вони зроблені тоже були харашо, вони мололи, зерно 
перемелювали на муку. [Коли в селі з’явилась елек-
трика, газ?] Свєт в нас появився у [19]62-ім, а  газ  – 
у [19]93-ім.

ЖИТЛО [Чи маєте досвід будівництва?] Я сам проро-
бив 33 годи тим строїтєльом, 7 год – косив і скидав із 
жатки, 2 годи робив коло бджіл, 2 годи був електри-
ком, 2  годи був газовиком. Толока була. Була толо-
ка, смотря в кого які були резерви. Гукали людей – і 
40  душ, і  120, смотря, які возможності були. У  нас 
(я робив по строїтєльству в колгоспі) в селі було дві 
свадьби, дві дочки виходили замуж. То були на свадь-
бах, по 137 душ гукали… Мазать – толока. І на свадь-
бу тоже – гурт гукали. [Як будували?] А як… Розби-
вали сначала местоде-то, смотря де хто, шо, як строє. 
То ж вибирали место, де мали строїть. Стіни. А то 
хату, як з лампачу, то розбивку робили. Лампач – це 
саман. Робили. А єсть такі хати, которі лили, роби-
ли риштовки по периметру хати, ставили риштовку, 
ставили стойки, понад стойками – доски. А тоді ями 
копали, в ямах колотили розтвор глиняний, колоти-
ли і лили у ті [риштовки], заливали і солому топтали. 
А для вікон брали, туди де вікно, клали солом’яний 
куль, його поставлять, обтопчуть, а  тоді вже, як 
хата висохне, уже те зробиться. Ну, це, як виженеш 
2,40 м, допустім, то усе те,оті всі перестєнки можуть 
усістися на 20 сантіметрів по висоті. А каменні, кир-
пичні – то купляли ж кирпич у Алєксандрії. Стеля. 
[На стіну ложили слижі?] Да. По возможності, шоб 
между собою ті слижі були на 20 сантіметрів один від 
одного, лежали. [Це стеля була?] Ну, да, в нас з сте-
льою. А тоді ж той, очерет. [На що ложили слижі?] 
А слижі ж ложили ото на ту обв’язку. Вона – попере-
чка, а слижі ложили відсіля на ту обв’язку, шо на хаті. 
А на слижі ложили очерет, робили, зімою ж готовили 
на будущій год, шоб вкрить хату. Ото, ложили оче-
рет, а на очерет лили глину, замісяну із соломою, піс-
ля цієї глини ше ложили глину, заміс робили з раз-
ним, із половою мішали. Це ж селянське діло таке. 
Дах. Розбивку робили на те, каркас робили на землі, 
крокви на кришу. Вищитували, допустім на 3 шифе-
рини, то це крокву треба, шоб вона, як три шифери-
ни положиш, шоб вони точно вклалися у ці растоя-
нія, були ні довші, ні коротші. [Рахували по ширині 
стні?] По ширині, проте 1/3  не викидали. В  общім, 
як той казав: «Піфагорові штани на всє сторони рав-
ни». По арихметиці. Сама ширина, а тоді вищитуют, 
шоб воно совпало по шіферу. [То 2/3  була довжина 
одної половини крокви?] Да-да-да-да-да. Бувало, 
шо не хватає. [До чого кріпили крокви?] А  вони ж 
кріпляться до основанія, до того, по стіні ложать ті 
дерева. Кругляки по стіні ложать, по стіні роблять 
кругом обв’язку із дерев, а тоді – вищитують… Я як 
свою хату переробляв, то знав, шо треба положить ті 
слижі по 6 метрів упоперек хати. 
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УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

cмт Устинівка
Записала П. Яблонська 2010 р.  

у смт Устинівка Кіровоградської обл.  
від Бордоноса Миколи Івановича, 1931 р. н.,  

та Яблонської Віри Андріївни, 1941 р. н.  
(ПАВК. Ф. 10. Оп. 21. Спр. 2, 3)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Система забудови. [Поясніть, чому Ваше селище має 
таку назву?] Ну говорили, шо перший, хто появився 
тут, був Устим. А  вже потім була тут панянка Усти-
на, і в честь її назвали Устинівка. [Чи ділиться село на 
окремі частини?] В нас село ділить на сотні условно, 
і условні границі. Ми живем в «Треті сотні», а через 
150  м вже «Четверта сотня». [Яке походження тако-
го поділу?] А походження, то казали, колись були тут 
козаки по сотням, так і осталось, там же жили коза-
ки, яка сотня – так і називалась. Є в нас «Випханка» в 
«Першій сотні». Попід берегом розрив на метрів сто, 
і за ним там кілька хат. І назвали їх там «Випханкою». 
Є Кошачі гори – чого так називається, й не знаю, хотя 
то й не гори. [Чи пам’ятаєте навколо селища хутори, 
поселення, яких зараз уже немає?] Ковалівка – це най-
ближче було село, а люди переїхали до більш перспек-
тивного села, ближче до роботи, до сільської ради. 
Я приїхав в [19]52 році, то ше кілька хат там було, а в 
[19]53 році я ходив туди на охоту, там жив Соханов 
[знайомий місцевий мешканець], я  з ним охотився. 
А потім і вони переїхали. І в Ставросовім було село, 
вона за 6  км від Устинівки, але там було багато хат, 
десь 20, може, і більше. Воно входило до совхозу Усти-
нівського, більшість людей переїхали до Криничного 
[село Устинівського району], ше переїхало в Сагайдак. 
[Чи мають назви ліси та насадження дерев?] Є дубо-
вий лісок, насаджений при радянській владі. Я  при-
їхав [19]52 року, то на «Другій сотні» цей лісок був ма-
ленький, тільки насадали його. І ше є лісок на «Шос-
тій сотні» – ну, він посаджений років двадцять назад, 
посаджений по балці, шоб не змивало його. А посад-
ки всі насаджені для утримання вологи, називали їх 
«сталінськими» посадками. Лісів природних тут не-
має – чистий степ. Є посадка при в’їзді в Устинівку і 
там озеро. [Чи мають назви ставки?] Ставок є у нас у 
«Шостій сотні», де журавель [криниця], там балочка 
і ставок. 

ЖИТЛО Фундамент. [Чи був фундамент у хатах?] 
Фундамент ложився з каменю. Почали строїти десь 
в [19]55–60-му  році з глини і камня. Стіни. Стіни 
були зроблені з вальок. Викопували яму, засипали по-

піль попід низ, а тоді навкоси клали вальки. [Чи були 
дерев’яні хати?] Такого у нас не було, в нас були валь-
ки. Не було досток, шоб робити вікно, нада було їха-
ти у місто, купляти. [Чи будували веранди в селищі?] 
Десь начали в [19]60-х роках. Роблять з передньої сто-
рони, де єсть вхідні двері. Дах. [Чим покривали хати?] 
Щас покривають шифером, а  раніше покривали со-
ломою, і заливали зверху глиною, бо заливало так би 
водою. [Коли перестали покривати соломою?] Після 
[19]60-х  років начали покривати шифером, черепи-
цею, цинкованим залізом. Інтер’єр. [Якою була під-
лога?] І земляна, і дощана. В мене була земляна. [Які 
були меблі в хатах?] Раньше в кожній хаті була лава, 
заходили, і зразу був мисник. В миснику були ложки і 
миски. Лава стояла від самого покутя до причілкової 
сторони. Там [на покуті] стояли всі образи. І було ліж-
ко, зроблене з досток, але діти всі спали на печі. [Чим 
відрізнялись меблі бідних і багатих?] Відрізнялась, 
бо у багатих було добротна мебель, дубова була, ше 
й шкаф стояв. [Якої довжини були лави?] Лави були 
дліни через усю хату  – 5–6  м. [Опишіть ліжко того 
часу]. Не кровать то була, а  піл, його виготовляли з 
акації. [У  якому саме куті хати розміщували ікони?] 
Де схід сонця? Всєгда розміщали в углу. Вбились цвяхі 
туди, ставились і образи, і  прикрашали рушниками. 
[Які предмети, господарське начиння стояли в хаті?] 
У нашій хаті був верстат, і моя покійна мама виготов-
ляла килимки. [Чи вішалися килимки на стіну?] Виго-
товлялись, і всплошну прикріплювались по всій стіні, 
шоб зимою не дуло, і накривали кровать. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. Місце для хати вибирають, шоб не 
було стіку води, шоб не підтоплювала. В общем, міс-
це сипали соллю, шоб провірити, де вода, шоб коло-
дязь копати. [Яке місце вважалось добрим?] Добрим 
вважали місце, де освітлювалось зі всіх сторон, і шоб 
вода не йшла. Закладини. [Як вибирали час для за-
кладин?] Для закладин вибирали, шоб рік був не ви-
сокосний. А фундамент клали, шоб місяць був новий, 
обачно, весною чи осінню. [Чи могли щось закладати 
під житло?] Підкову закладали. Зведення стелі. [Чи 
вирізали написи на сволоках?] Опору ставили, вирізу-
вали хрести, ставили дату, коли построїли дом. В нас 
ше була така хата, але її вже немає, і в Устинівці таких 
хат уже нема. Обрядові та розважальні аспекти то-
локи. [Що робили, коли завершували будівництво?] 
По завершенню будівництва люди сходились, назива-
лось «толока», готовили обід, сідали і обідали. Входи-
ни. [Як святкували новосілля? Кого першим пускали 
в хату?] Вперше – то запускали півня і кота, святили 
хату свяченой йорданською водою. Ходили кругом 
хати, тоже святили. 
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м. Старобільськ
Записала Л. Боса 18 грудня 2014 р.  

у м. Старобільську Луганської обл.  
від Афанасьєвського Григорія Захаровича, 1924 р. н., 

родом із с. Новоборове Старобільського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Старобєлськ – це, по суті дєла, він 
був сначала Стара Біла Слобода. Чого Біла Слобода? 
Того, шо там річка Біла впадала в Айдар. От, і на міс-
ці, де впадає ця річка, всігда селилися українці, всігда 
селилися там. І  наіболєє старі посєлєнія в нас були 
там – Підгоровка. Під горою там поселилися – Під-
горовка. І Біла Слобода. А потом їх – Білих Слобод... 
Потому шо по Айдару всі вони білі, бо білі крейдя-
ні гори. Білі гори, вони, тут були – Біла Слобода, Бі-
ленька. У нас же, тут, самоє главноє було, хоча нічого 
такого знаменітого не було, а це були Бахмуцькі со-
леварні. І коли чумаки їздили у Крим по, етот самий, 
сіль, ну, і во всяком случає, я помню, шо як іще дядь-
ко їздив в Крим по сіль. А в основном ми сіль брали 
із етіх самих Бахмуцьких солеварень, де Бахмут – це 
січас Артьомовськ. Назвали на честь якогось вождя 
комуністіческого. І все це було, я харашо помню, це 
ж з Росії весь наброд шол сюда. І там, на Дону, це все 
було українські розселення, оце зараз і Воронєжська 
область, і Бєлгородська область – це все було україн-
ське, і це ж українці були.  Все одно ж мішалися, да. 
Хуторяни всі були наші. Я ж їздив. І за Доном наші, 
значить, є посєлєнія українські. Чисто українські по-
сєлєнія. Чо ми їздили туда? Ми заготавлювали карто-
шку. Ну, дешевше всього картошка була по цих укра-
їнських хуторах старих. А все воронєжське зємлєдєліє 
і передове скотоводчество держиться на українських 
хуторах. Тут украінцев було 99 процентов. У нашому 
селі [Новоборовій] поселили так, шо, значить, одна 
половина села була хуторяни (з  хуторов прийшли). 
Наші хуторяни-козаки не хотіли селиться з тими, 
з кацапами (або їх тоді називали «кріпаки»). От, і ні 
за шо не хотіли селиться. І половина села було це, зна-
чить, козаки, а та половина – то кацапи. Значить, моя 
сім’я Афанасьєвських – вона була із етіх самих, з ко-
зацького роду. Ізюмського полку, значить, Кабанской 
сотні. Єсть Кабаннє [тепер  – смт  Красноріченське 
Кремінського  р-ну], значить, де була сотня. А  самі 
виходці, значить, моїх прадідів – це виходці, мабуть, 
були з того – з Волині. Прийшли, десь там, в цих го-
дах, ще петровських, допетровських часів. Тому шо 
наша ж фамілія Афанасьєвських – це вона була дана 
фамілія. Мої всі предки, значить, були якими там, ну, 
не дьяконами, а там псаломщиками і тому подобноє, 
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всєгда ближче до віри були. Із-за гонєній на вєру со 
сторони поляків вони були винуждєни сюди виїхать 
на слободи. На слободу. І  перший час вони жили в 
Святогорському монастирі. А  потом Святогорський 
монастирь відвів їм, значить, місто, де поселиться. Це 
землі тут були Cвятогорського монастиря (ну, не тут, 
а на ту сторону, де наші були, по ріці Борова). По річ-
кі Борова – це були землі Святогірського монастиря. 
Люди ж тоді розумні були, поселилися не так, шо де 
угодно, а там, де лісок єсть, де річка єсть, де вода єсть. 
Ну, якраз в таком місці земелька там була. А земелька 
там була льогка така для спашиванія. Це вони тут по-
селилися. І один одного знали, один до одного родичі 
ходили. І тому подобноє. Село, як такого, ще не було 
Новоборовая, а було Борове. На Дінці воно там і счас 
є. Якшо Ви знаєте, воно в районі Щастя. Оце там, де 
бойові дії ідуть, то там всі кацапи. Трьохізбьонка – ну, 
це ж чистєйші кацапи. Станиця Луганская – це чисті 
кацапи. Верхня Вєлховая  – це, там, сплошні кацапи 
були. Вони населилися туда, потому шо іх не при-
німав Дон. Їх не прінімав, мається на увазі, Нижній 
Дон, де жили заможні козаки. Козаки старі вже були, 
ну, служили там у царя. А ці – голотьба поприїжджа-
ла... Поселилися наші, значить, заснували хутір Сад-
ки. Садки, які потом були уже розділилися на декіль-
ка Садків. Їх було (в радянський час, та і в царський 
час було їх) близько п’яти. Це наші Садки: Садки-1, 
потім Садки-2, Садки-3... Ну, ділилася родина. І зна-
чить, чи одходили, чи нові засновували. Садків було, 
по царським перепісям, було четверо Садків. Но, на 
самом дєлє, казали, шо було і більше. Це річка Боро-
ва починається там, в тому Бєлокуракінському зараз 
районі, а  кінчається тут. У  Сєвєродонецькому впа-
да туди, в Дінець. Оце на цій річці землі наші були. 
І оселили нас. Ну, сюда, як дали землі, одділили. Тоді 
ж одділили і поставили хутір. Хутір поставили не на 
самій Боровій, а на одній із притоків Борової. Один 
із притоків річки Борова іде – це річка «Суха Плот-
ва» називається. На цій Сухій Плотві багато сел уже 
поселено пізніше було. А в той час вони поселилися 
даже не на Сухій Плотві, а була притока Собача Плот-
ва. Ну, невеличка річушка була. А ця ж Суха Плотва, 
вона пересихала, як засуха, вона пересихала. Але і 
до цього часу вона є ше жива. От, наші поселилися, 
оце, на Собачій Плотві. Ну, значить, Садки був хутір. 
В них, оце, була козацька сотня. Вони були на самому 
краю шляху. Отут він називався в нас, тут проходив 
Валуйський шлях. Наші щиталися якимися, вобщем, 
прицерковними, священіками не були, як я понімаю, 
а були такі, що всі хотіли буть священиками. І полу-
чили фамілію, потому шо обязатєльно должно буть 
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[суфікс] «-ский», на «-ский» тоді говорили. А Погонь-
ці [інша гілка роду] – вони вийшли Погоньці од поль-
ського слова «погонь». А чого «погонь»? Значить, із-
за того, шо герб етот самий – всаднік. «Погонь» – це 
всаднік. Того, шо на гербу [вершника зображено]. 
Знали, хто де поселений. Отут, отут-от у нас, на кут-
ках, якісь родичі були  – Волошини. Це, значить, із 
волохів – Волошини. На тому [кутку] були, значить, 
Любченки, Старецькі. І, оце ж, каждий род імєл свой 
лєс: Любчичен лєс, Волошин лєс. Ховались, коли на-
біги були татарскі. Це старинні-старинні роди. А по-
том порозселялися. Українці більше оставалися по 
хуторах. В Столипінську реформу, коли дєдушка взяв 
уже з села і, по старой памяті, рєшив отойти на ху-
тор, так значить, з них сміялися (кацапи)... «Отруба» 
тоді називалися. І він, значить, пішов на «отруба». І з 
них сміялися всі і казали: «Ха! Бач, одрубали козаці 
при сраці!». Над дітьми сміялися, шо, значить, пішли. 
А  прийшли, оце, вторую половину начали зганять, 
руських приглашать в хутора. Так оні распорядітєлєй, 
коториє приглашали, так оні іх прогнали і гнали до 
самих Мостков! А українці так і осталися хуторськи-
ми. У руських ето ж била община. Земля була общая. 
І каждий год распрєдєлялася земля по їдокам. І коли 
я родився, так мати розказувала, шо дідусь був недо-
вольний, шо Гришка родився. А  чо ж недовольний? 
Бо це ж прийдеться і на Гришку землю ділить. А тут 
же у батька було п’ять синів, а я – шостий. А тут через 
два года – ще й Павло, сьомий. Землі ж було мало. Но 
українці були самодостатні. Самодостатні ці хуторя-
ни, шо на хуторах жили, вони жили багато. А другий 
дід – Кость, Костянтин Дмитрович, – у його дід був 
запорожський козак. Запорожський козак по про-
звищу Гузно. Ну, не думайте, шо может бить це гуз-
но... Одно дєло, шо єсть задниця  – гузно... А  може 
буть гузно і в етом самом, в  ятері, в  якому ловлять 
рибу. А там тоже гузно. Ну, він заснував на річці Бо-
ровій село Гузьовка. Гузьовка, которая потом стала 
називаться Новоастрахань. Там поселили пізніше, 
значить, полк Новоастраханський і сдєлалі тут Ново-
астрахань. Це українські [поселення] всі були. Вони 
були українські, а потом чуть-чуть заселили етіх са-
мих [військових], і їх приписали к етім самим гусарам 
астраханського полка, і став, значить, Новоастрахань. 
Но старе село, значить, так і називається до сіх пор – 
Гузьовка. Гузьовка  – так, як було, так і сійчас. І  там 
половина Гузенків. Ця, козацька, сторона жила по ху-
торах. Система забудови. Ми на центральній вулиці 
[с. Новоборове] жили. Главна вулиця, а там уже були 
звідусіль налєпляні вулиці. Це була главна вулиця, 
которая вела, одна часть, туда – на Новоастрахань по 
Боровой, а одна часть – на Містки. Оця, центральна, 
вулиця була. 

ЖИТЛО Хата в нас була на центральній вулиці. В  Но-
воборовой. Моя хата була вже построєна батьком в 
совєтское время. Хату вже бросили дідову, стару хату. 
Нашу хату [у колективізацію] колхоз продав, нашу 
хату, так як нова була хата, хароша. Вони її продали 
пізніше у совхоз Ворошилова, і  вона до сіх пор єсть 
на третьєм отдєлєніі совхоза «Україна». Новоборов-
скую хату продали. Її не розбирали, її просто на сани 
погрузили  – ето був клєть. Її привезли і поставили. 
А хата – яка вона була, така вона і осталася. Мати моя 
за цю хату говорила. Вона страшно хотіла назад хату 

забрати. Третя рота... Ну, це Третя рота  – посьолок, 
я ж туда приїжджав. Приїжджав і точно опознав її, шо 
точно вона. Ну, сам не зайшов туда, бо там хазяйни. 
Ну, думаю: «Чо я туда? Там нові люди живуть». А ді-
дова хата – маленька хата, глинобитна, під соломою. 
Інтер’єр. Було ж, питають: «Ну, харашо, а де ж Ви жи-
вете?».  – «Та живу в етом самом, на хуторі».  – «Так, 
ну, харашо... А шо ж у Вас, хата єсть у Вас?». – «Хата 
єсть». – «А шо ще у Вас єсть?». – «Та шо ж у нас ще 
єсть? Лавка єсть!». В каждій хаті ж була лавка, Ви ж 
знаєте,  – це обязатєльно. Це там, де спали еті самиє 
[старші діти]. А так піл – то вже там батько з матір’ю. 
А лавка – для таких парубків і дівчат. Піч – це для ма-
лої дітвори була. На печі спали. У нас по лісам можна 
було сушняк заготавлівать на топку печі. А лежанка – 
це для старих. В  основном були розмальовані вікна, 
одвірки були розмальовані. От піч не була розмальо-
вана в нас і мисник, де посуда стояла. Посуда була з 
місцевої глини. Гончарі були. Тут до руской сторони, 
тут була хароша глина. І значить, там був цілий район 
Йовсуг. Там річка іде Йовсуг, притока Дінця. Недале-
ко, кілометров тридцать од Старобільська, це по цю 
сторону. А це [керамічний] свисток – називали «йов-
сугські свистуни».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. І там [на ді-
довому хуторі] уже появилося у нього і вітряк уже 
свій, і значить, і усадьбу він собі до ума довів на бе-
регу річки. Держали овець в загорожі. В  совєтське 
время от податків шкури тварин ховали, закапували 
у садку. Тільки овечку зарізали, ну, все розпрєдєли-
ли, розсували, шоб ніхто ж ніде не найшов. А шкура 
ж то осталася. І шкура, овеча шкура осталася, – тоді 
ж жалко було. А вона [мама], значить, рішила: давай 
ту шкуру на димар – там же, на горище, там же про-
ходи такі були. Там же димар, тут – все помила, нема 
ніде нічого, а шкуру – в ето самоє [у димарі сховала]. 
Дивиться  – аж тут уже «камса» [активісти зі збору 
податків] ідуть по вулиці. Ідуть по вулиці, в  кажду 
хату вбігають і скрізь шукають. І заходить «камса» у 
двір, а мати якраз вилазить, вилазить із етого само-
го горища, де в тому димарі заховала ту овечу шку-
ру... Ми ж жили, так сказать, зажиточно, щиталося. 
І було в нас всяке добро. І ми його, значить, захова-
ли у велику комору. Під стріхою тоже були такі вєщі, 
ми заховали в комору  – от «камси» ховалися. Наше 
добро, так сказать, було заховано в цій коморі. Ось 
тут – винбарь [креслить на папері план двору], у нас 
так називався амбар. З крейди. Воловня була – висі-
ло одне велике ярмо на стіні. А наіболєє ценноє було 
ярмо деревянноє. А занози були по большей часті жє-
лєзниє, потому шо вони знімалися. Запрягать їх було 
запросто. Воли були пріспособлєні. Їм тільки сказать: 
«Давай сюда!». А потом поднімать. От я волів запря-
гав – йому тільки скажеш «ши!» і, оце, на голову йому 
надягаєш ярмо. Не надо було ніяких віжок, тільки 
[голосові команди] «цоб!» та «цабе!». Почєму аж до 
самого Дальнєго Востока, почему наіболєє зажиточ-
ниє були українскі колонії? Де українці поселилися, 
там, значить, гарантія, шо там буде земля освоєна, ве-
ликі урожаі. І дєло в том, шо рускі не знали волів, они 
знали лошадєй. А воли, настоящі воли – вони подні-
мали і целіну. Єслі, напрімєр, пара волів, і  хароших 
волів, значить, це они могли і целіну поднімать – даже 
такую заброшену землю. Віл був основним тягловим 
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срєдством. Поетому там, де були украінці, всюди, зна-
чить, культівіровали волів і коров. Держали корови 
у корівниках, стайнях. Дуже ухажували за ними. Ну, 
і це ж корова! Представляєте, шо такоє корова? Щи-
тай, шо родич, родной чєловєк. А їх у колєктівізацію 
забирали. У нас зібрали усю цю худобу. І пішла чутка, 
шо ніхто не доє, а недоєна корова реве ж, її доїть тре-
ба обязатєльно. Ніхто ж не доє, не корме – і ніхто ні-
чого, і тому подобноє... І всі хазяйки вечером, всі по-
бігли туда – одна за одною, стихійно. І каждий забрав 
свою корову додому. Уже там коней, волів – не знаю, 
чи брали. Ну, корови взяли додому. Ну, дома ж коров 
треба кормить і поїть нада. А на утро, значить, кон-
ная міліція проїхала селом, значить, стріляють. Там 
кого-то, там забрали, кого-то в тюрму оддали... Я не 
знаю, прімєрно отакоє восстаніє було. В основном із-
за того, шо мучили скотину. Понімаєте, їм же жалко 
було, всі ці хазяєва дивилися у своїх дворах за тими 
бурьонками, як за своїми рідними, а там бросили на-
призволяще. І  таке було стіхійноє востаніє. Ніде це 
востаніє не упомінається. Ну, я харашо помню його, 
як тут на конях, значить, по селу ця міліція їхала і 
стріляла вверх. Мій дід був очєнь прогресивним  – 
одін із самих прогресивних сельських крестьян. Він 
же пєрвий тут посадив у себе в палісаднику помідо-
ри – помідор не знали ж. Тоді дали йому на воспітаніє 
теля, теличку – він зробив з неї корову знамениту. Це 
вже на виставкє було: получив Пєрвую прємію за цю 
теличку. Він, було, заходе десь у хату, а в хаті хазяїна 
немає, а живе одна там, значить, хазяйка і престарілі 
люди. Дивиця – хвіртка там у них поламана, не одкри-
вається чи погано закривається, чи огорожа падає, 
шото подобноє. Глянув  – там молоток і два гвіздка, 
прикрутив. Всім помогав. То ж в каждого був коло-
дязь свій у дворі.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. На хуторі церкви не 
було. Построїли церкву у селі [Новоборовому] рядом 
з усадьбой помєщика. Дід чо пішов у село? Церква! 
Построїли церкву, – а він же ж до церкви готов куда 
угодно це ж [піти]. То ж все время їздив на етот са-
мий Святогорський монастирь. І він, скоріш, оце сюда 
із-за церкви переселився. Ну, і тут же часть хуторян 
наших до церкви переселилися. Це у мене дід був по 
материнській лінії – який дід був! В Новоборовій, тут, 
дід був церковним старостою. Ну, він псаломщик. Чи-
тав етот самий [Псалтир] по покойніках. Це в нього 
було розпоряженіє. Значить, усі з’їжжалися до нас на 
свята і йшли до церви. В церкві, значить, там прохо-
дила служба, а після служби всі являлися, значить, ці, 
всі, родичі, вони являлися сюда. В основном тоді чи-
талося Священноє Пісаніє. Считалось, не обязатєльно 
там Біблія, Боже упаси, Біблія – це така книжка, шо і в 
руки страшно взять було простому чоловіку. Ну, там 
же якісь сказанія разниє, проповіді і тому подобноє 
[прості прихожани читали].

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Найперше спогади мої були 
такі, шо мене взяли на ярмарку. В  Старобільськ на 
ярмарку приїжджали. Мені два–три годіка тоді було. 
То найперше, шо запам’ятав, це ярмарка – ряди довгі, 
і лірники грали. Магазін один же ж був на село. Один 
же ж був, государствєнний. В магазіні торгував бать-
ко. А після цього його прігласілі почтовим служащим. 
То єсть почта в селі була. Тут, пізніше, вже у кожному 
великому селі був, значить, базарчик – і там купують 

сємєна. Коли зігнали у колєктівізацію всіх коней, во-
лів, коров – всіх загнали їх біля церкви, біля центру, 
де єсть сільрада, – забрали туда – ані корму ж нема, 
ні води нема. Ну, корму – заставили ж їхать, по всіх 
собирать, значить, корм, де в кого сіно було, солома... 
Кормить, ладно,  – понавозили всьо такоє, значить, 
кормить. А  води нема! А  то нема ніде води. Тільки 
річка. Надо копать етот самий колодязь. Копать коло-
дязь заставили батька. Зайшов етот же, значіт, Міхе-
рьов: «Давайте етого вумніка заставім!». А мій батько 
на почті робив, і почту тоже записали в колхоз. Ска-
зав, значить: «Давайте ми етого вумніка заставім ко-
пать колодяць, а  кади будуть опускать бадєйку туда 
вніз, дак ви бадєйку отпустітє – пусть он сєбє печонкі 
отобйоть!». Це люди так переказували, бо підслухали. 
Вот, і каждий год в [19]90-х вже ми одкривали ларьоч-
ки такі. Откривали ларьочки, де продавали сімена. От, 
продавалися там редиска, капуста, помідори, огірки 
там, ну, шо єсть, кавуни...

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Цю комору 
[з нашого двору] колхоз забрав. І в цю комору колхоз 
весною собрав соняшникове насіння і в нашу комору 
звіз. І поставив замок. І ми ж уже не могли оттуда за-
брать нічого. І так воно все пропало. Кому воно діс-
талося все – неізвєсно. Раньше каждий собі оставляв 
на посєв. Всьо ето забиралося без разговоров. Єслі 
понравивсь кожух який, то і кожух заберуть, свити-
на яка – забиралося без разговоров. І це неслось туда, 
в етот самий колхоз. Значіть, наші, конечно, в колхоз 
ніхто не йшов. І ето самое, рускі всі записалися в кол-
хоз, а українці – це же, значіть, отдєльниє, тільки от-
дєльниє були записані в колхоз. Хуторяни в колхоз не 
йшли. А самі луччі гончарі в нас були на Бутковкє – 
там ще у нас глина хароша була. І  в совєтске время, 
перед войной, одкрили артіль. То єсть, пізніше кол-
хози були, і там знов була артіль, яка робила посуду. 
І продавали перед войною – це харашо помню. А по-
том часть цієї глини [йшла] в село Курячівка. З другої 
сторони, значить, село Курячівка  – там колхоз тоже 
робив посуду і тому подобноє.

АНТРАЦИТІВСЬКИЙ  
РАЙОН

смт Єсаулівка
Записала Н. Литвинчук 8 червня 2020 р.  

від Куценка Віктора Олександровича, 1958 р. н.,  
проживає у смт Єсаулівка  

Антрацитівського р-ну Луганської обл.  
Дистанційне інтерв’ю

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як називають ваш населений пункт?] Єсауловка. От 
слова «єсаул». [Який це район?] Антрацитовський. 
В нас же ж пєрєсєчьонна мєсность: ідеш, от село у нас 
як-то внизу, річка і внизу – село, а вверх, на бугор, ви-
ходиш – село видно так. Ну, бугри, не гора, а бугор та-
кий. І ото один бугор так переходе с одного бугра на 
другий. Я знаю, шо в нас один бугор називався Бабача, 
Бабача, там який-то Бабач був, щось таке...

ЖИТЛО Планування. [На скільки кімнат була хата?] 
Ну, в мого брата, напримєр, дом, це ми робили с ним, 
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значить, восім з половиной на шиснадцать [метрів, 
ширина і довжина]. Ну, родітєльська [хата] чуть мен-
ша, я точьно не помню размєр. От у мене, напримєр, 
у мене шесть комнат, ну, я достраював там. [Ви самі 
будували хату чи купували?] Нє, це я купляв, а бать-
ки мої самі строїли. Ну, я, напримєр, помню цю хату, 
як строїли люди ті, шо жили тут. Призьба. Я тут от 
замітив, напрімєр, в  Іванкові [Бориспільського  р-ну 
Київської обл.], яка тут от разніца с нами: от, домік 
стоїть, домік чи хатинка, і  збоку тіпа сарая таке, ну, 
хто живе в том сараї. Може бачили? Так як-то здєлано 
постройка, шо вверху, коли лаги ложутца, і они, ето, 
навєс получаєтця, от, одна старана, вовнутрь, а в нас 
такого нема, а в нас, от, спрізьба, знаєш таке, прізьба, 
спризьба, от. От, в  основном, отакі, вот, у нас дома 
строїли, спризьба, вот, ето била. Чєрєз карідор вихо-
диш, туди двєрку, і  спризьба, вот, ета, вот, ана рос-
крита, як балкон, ана отака от. Вот, напрімєр, бабуш-
кина хата, там тоже, як і в людей, тоже спризьба була. 
Фундамент. Ну, в  основном, дєлали фундамєнт с 
камня, а стєни деревяні, «заборка». [Як саме будували 
хату?] Я розкажу сначяла ту, шо батьківську строїли. 
Ну, в  нас, в  основном, візьдє строять фундамент з 
камня. Камня багато в нас – фундамент з камня стро-
ять. Стіни. А потом основне, от, стєни – дєрєвяниє, 
брус толстий такий етот, висотой, а внутрі «заборка», 
а  потом гліна снаружи і снутрі гліна, гліна с піском 
така. В основном саман самі робили. [Як робили са-
ман?] Приглашали родствєнніків, сосєдєй, друзєй, 
товаріщєй приглашали там. Ну, німножко там, чєло-
вєк дєсять пріглашают на суботу, в основном, субота-
воскрісєніє. На суботу приглашають, пирид етім при-
возят гліну там, два КрАЗа привезуть гліни. Вот ету 
гліну в суботу розкідують, возлі двору там містинка 
така, розкідують ету гліну, толщіной де-то сантімє-
тров двадцать, отаково розкідують, а потом насос – 
і  воду с колодца, качяють воду, полівають гліну ету 
вадою. От, і беруть два коня (в колхозі тоді коні були), 
беруть два коня, приїжжають, сідають пацани, дітво-
ра ото, і на конях, оте-то, по кругу гліну оту місять. 
Ну, хто ногами ходе, люди. Раньше було ногами, а так 
уже в [тисяча дев’ятсот] піісятих, шиісятих, сімідіся-
тих годах, в основном, на конях, коняку береш, і ото 
коні, два коня, вони місять глину ету. Ото дивишся: 
перемісилася глина, ну, водічьки добавляють, канєш-
но. Перемісилася глина ця, подивилися, шо вже вона 
мокра полностью, намочєная. Тоді добавляють соло-
му, желатєльно стару солому, не прошлогодню, а по-
запрошлогодню. Ну, солому привозили ж, а  потом 
добавляють солому, і коні опять місять ета, вимісю-
ють, опять солому добавляють за нєсколько раз. Ну, 
вже як спєциалісти, знаєш, береш руками гліну ту, 
подивився, шо она вязка така, шо солома уже пере-
мішана. Вот ето за суботу всьо ето дєло дялаєтца, пе-
ремісили, і она до слєдущєго дня оце, с вєчєра, ночью 
до утра, лєжит на уліце, ну, її щє на ніч мочіли і всьо. 
А потом уже на другий день приходять чьоловік двад-
цять, а в кого й тридцять чєловєк приходять, і начіна-
ють, оце ж, помагать родствєннікі, друзья, товаріщі. 
Беруть одні, ну, в нас – тяпка, в вас – «сапачка» нази-
ваєтца. В нас – тяпка, ми тяпаєм, а ви сапаєте. Токо 
тяпка здорова така, тіпа мотиги, така она. От, береш 
таку тяпку здорову і гліну, ету, скраю нічінаєш, под 
край, і откідуєш її раз тако, шоб вона кускі була, гліна 
ета. А другий підходе товаріщь, руками бере ето всьо, 

уже шо од основной гліни одкололося, і він тоді бере 
руками це і несе, а там просто на зємлю, токо шоб чіс-
тенька земля була така, не з травою, от, находять, 
і там спєциальні такі дєрівяні, дєрєвяни сдєлані такі 
еті, як їх назвать, форми такі дєрєвяні, на дві цеглини, 
по размєру, всьо, як нада. Ну, в кого які форми єсть: у 
одних форми узеньки, а в других єсть форми такі, як 
шлакоблок размєри  – двадцять на сорок [сантиме-
трів]. Хто які може. І  от, с одной сторони женщіна, 
в  основном, стоїть і с другой сторони женщіна. Вот 
оні поставили отако форму цю, потом оні будуть пе-
редвигать, і цей товаріщ несе, кидає їм туда, в форми 
еті, а они кулаками, руками туди заталкують харашо. 
І ото наталкали, заталкали; в них відра с вадой, тря-
почками так розтерли свєрху, шоб ровнєнько було 
потом, форма. Одна – с одной сторони, друга – с дру-
гой сторони піднімають. Ну, форму перед тим намо-
чіли, шоб она мокренька, піднімають ету форму вдва-
йом, разом. І всьо – воно остаєтца, потом перестави-
ли, там сантімєтров пять одна от одної, переставили 
поять, от, ету форму цю, і  ото вся оця гліна уходе, 
і остаєтьця от ето, як його, вже саман наполуготовой 
форми, полностью возлє двору там він от, ето, разло-
жений стоїть. А потом сіли повечеряли – хто куда. Ну, 
потом через два дня ано підсихає, і  ці самани, шо 
форма, їх перевертаєш набок, шоб оно, оно просохло, 
потом набок перевертаєш, шоб оно повностью, і де-
то воно днів пять, ето точьно, просихає. Як просохне 
оно, потом його, ето, собирають, ну, дивляться, там де 
ано невдале таке, крайки, – топором обрубав просто і 
всьо, ано харашо рубаєтца, пообрубував, і на кучки 
слажують, а потом свєрху накривають. Та було таке у 
нас, шо сохло два-три дня, а  потом дощ як ліванул, 
так ми бігаєм, цилафаном понакриваєм ето всьо 
дєло – усяк бувало. Отаково його виготовляють, а по-
том уже, коли фундамент зробили, начінають саман 
цей ложить. [Як саме клали саман?] На глінє. Так 
само, як шлакоблок, токо не больше чєтирє ряда ота-
ко. Чєтирє ряда вигнали, і ано должно засохнуть, еслі 
больше рядов ложить, оно поведе його [скривить сті-
ну], бо на глині, глина жидка, це раствор з гліни з піс-
ком дєлаєтца. І ото з самана цього викладают, ну, хто 
викладає, а потом облажує, хто кірпіч сразу викладає 
і рядом же ж саман цей ложить. Всьо ото видєлують, 
а потом чєтирє-пять рядов виложив – доску таку по 
ширинє свєрху прибиваєш, шоб воно устойчіво було, 
а  потом чєрез скіки днєй, дня чєтирє ана висихає, 
адна сторона, а потом другу пока, свєрху доскі опять, 
ряди ложиш. А на верху патом мурлак [мауерлат – на-
стінна дошка, до якої кріплять крокви]. Обикнавєн-
ний, з досток, мурлак і рельсу ложуть у нас свєрху, 
потом «заборка», у кого – бруски, у кого шо є. Отак. 
Отака-во у нас хати строїли. Ну, це в піісятих гадах 
отако-о строїлося. Ну, потом люди чуть пожже, десь 
уже шиісятиє годи, люди в наших краях обшивали 
[стіни] досками, стругані доски, обшивали досками і 
потом красили їх – отако-во було, от. А вот уже сімі-
дісяті года  – там строїлося: в основном, фундамєнт 
всьо равно с камня ложився, а стєни – хто шлакоблок 
робив, потом саман – з соломою глина. Вот ето саман, 
і снутрі там штукатурять, а наружа – кірпічьом обла-
жували. В мене тоже саман і кірпічьом обложино, са-
ман кірпічьом. Ну, хто на скоко фантазьор: ето кірпічі 
обтешували там, обрабатували, шоб красіво, вот. 
Раньше ж як було? Вот, ето, і в моїх, у батьків, ставні 
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були на вікнах  – модно ж було в ті года, в  піісятих 
ставні були, а потом їх уже поубірали – вже не модно 
стало. А тут якби не ставні, вот ето, вот, само окно, 
шоб красіво було, от ето с кірпічів [віконне обрам-
лення] так видєлано було красіво отако. Я  када-то, 
однин товаріщ робив собі дом, а другий товаріщ знав 
його, ну, казав: «Ти там недалеко од нього работаєш, 
завод, підойди подивися, як там він здєлав ето всьо». 
Так я ото перерисовував, с кірпіча, ну, хто на што га-
разд, отак, вот, видєлували красіво так, шоб не ставні, 
отак як-то окна отеті, от, задєлували такі. Стеля. От 
ето, навєрху, потолок дєлали – тоже «заборка» – дуб, 
де-то верба, дуб, в основном. Вот ето «заборку» дєла-
ли і свєрху гліной накидали чєрдак, а  тут потолок 
штукатурили отако дома. Дах. [Яким був дах?] Оце в 
нас багато комишу, і ото з комиша [ще в довоєнний 
час покрівлі] робили, я харашо помню. Та й щяс є у 
людей, старі дома стоять – с комиша криши. Криша, 
в основному, дєлалася – чєрепиця. Це в піісятих го-
дах. А сємідісятиє годи – це вже тут шифєр, даже в 
шиіісятиє годи був шифєр, токо малєнькій такий, 
размєрами малєнькімі, в сємідісятиє, восьмідісятиє – 
тут уже шифєр, в основном обикновєнний, [розміра-
ми] метр сємісят пять на метр  – шифєр такий був. 
А до етого черепиця була. [Де брали черепицю?] Че-
репицю там ізготовляли: Ростовська область, Куйби-
шево, там єсьть таке, в  основном там брали. А  так 
кірпіч оттуда привозили, я знаю, братухі дом строїли. 
А вот, напрімєр, под Луганском, там Гєоргієвка єсть, 
Лутугіно, Гєоргієвка, город Лутугіно, посьолок Гєор-
гієвка, там, вот ето, криши дєлалися – тоже чєрапиця, 
ну, черепиця така, у нас яка-то сіра була, в мене й щяс 
дома її повно – (я хату як розбирав бабушкину) ле-
жить черепиця, вона невеличка така, дє-то тридцять 
сантімєтров на двадцать пять, ложили. От щяс-от мє-
талочєрєпіца – вона суцільна, а то просто чєрєпіца. 
Лаги – бруски такі пришивають, і на них ложили че-
репицю рядами, тоже снизу ввєрх ішли, черепиця. 
І снизу там, внутрі, нічого не було, черепиця покрита 
і всьо. Десь там лопнула черепиця, состарілася, лоп-
нула, поміняв її і всьо, отако було. Ну, тоже містами 
було, шо дирки оси проїдали. Ну, шо хочу сказать, шо 
де Лутугіно і Горловка, там тоже чєрєпіца, токо крас-
на. Не знаю, де її брали, і чєрєпіца, знаєш, такі глечи-
ки, глечик, токо пополам розрізаний, отака-о криша. 
Там дуже багато, і  щяс стоять, багато домов ото ще 
старих, с піісятих годов, не знаю, оте-то, от, інтєрєсно 
таке, шо глечики, як ото. Тоже у ніх чєрєпіца з гліни 
здєлана ж, ну, то як глечики розрізані – так половин-
ками здєлано, так красіво, так я помню таке. [Люди 
самі крили черепицею дахи чи наймали майстрів?] 
Ну, спеціалістов нанімали, хто сам ложив. Так як і 
щяс: не можеш ложить  – нанімаєш, хто може  – ло-
жить. В основном так. [Чи крили хати залізом?] Нє. 
От, напрімєр, крили жилізом, це, я знаю, в Харькові 
жил, в них там дуже багато в Харьковє жилізом по-
крито домов, дуже багато. Но уже в восьмідісятиє 
годи там кришу цю, шо жилізом була покрита, свєрху 
просто шифєром накривали, це я помню харашо  – 
жив там, знаю. А в нас, от, і щяс єсть дом: один това-
ріщь у нас, Лєдньов Микола, їх три брата, він собі дом 
построїв двухетажний, кришу сібє дєлав оте-то тоже 
ж мєталічєску таку, а вона мєстами поржавіла, так він 
мєталочєрєпіцей взяв пєрєкрив її, ну, це вже в двух-
тисячних годах перекрив. Хата – це двухскатна кри-

ша, а дом – це чітирьохскатна, на чітирі сторони. Хотя 
по-рускі – «дом», а по-украінски – «хата», а в нас так 
розлічяють: єслі хата, значіть, двухскатна криша. Ну, 
криша, в основном, с дєрєва [каркас] дєлаєтца, потом 
рубіроїд, шифєр  – всьо. Інтер’єр. Стєнки раньше 
були – обоі мало хто клєів в піісятих годах, це вже в 
шиіісятих там обоі десь начялись. А так, в основном, 
от у мене – в бабушки, – помню: хатинка на дві комна-
ти – в передній комнаті, там, поли були дєрєвяни, а в 
другій комнаті – долівка. «Долівка» називалась. Поли 
з глини просто. Глиной і краской покрашено. Просто 
так красилося, воно репалося коли. Ну, краска наба-
гато лучьше була. Ну, красіво було. Долівку цю покра-
сили, а потом вона висохла; занесли туди столи, шо 
там – кровать, дешо положили, а в основном на полах 
лежало ж вот ето, вязані, самі вязали, тряпки оці, тіпа 
ковриків. Отаке лежало. А стєнки, в основному, гли-
ною помазали, всьо як нада, потом мєлом білили. [Як 
часто білили?] По мєрі... В кого як вимазується. Раз в 
год  – ето обізатєльно. Потому шо... В  зіму, в  осно-
вном, білили, там август-сєньтябрь. Почєму? Потому 
шо сезон отоплєнія начінався всьо врємя. А  непри-
ятно: гості прийдуть, а в тебе груба – стєнка – вся в 
сажі. І тоді ж, в зіму, сажу трусили. Потрусили сажу, 
всьо вичістили, позадєлували еті каліточки всі і по-
том позамазували. Це щяс под кафєль там всьо пря-
чют, вот еті сажотруски, а  раньше они свєрху були. 
Шо там – откриваєш її, а там внутрі кусочьок кірпічя, 
гліной замазаний просто, і всьо. Його просто толкнув 
туди – вибив льогко. І чістили. Почістили сажотруски 
полностью, буравок навєрху, бовдур – всьо почісти-
ли, данизу. [Чи були в оселі рушники?] Це у мамки 
було. У бабушки були рушники. Обізатєльно рушни-
ки візьдє висіли, де Святий угол, всігда там, во всєх, 
і всюди в Святом углу всігда рушники висіли. Це вже 
потом, пожже, рушники не стали вішать. А от ето не 
гардіни, а тюль. Коли тюль появилася ета, уже начя-
лись тюлі такі вирізать, ото ж, обшивать і з тюлі оце ж 
такі, вмісто рушників. Хотя в багатьох рушники ці на 
іконах були, в Святом углу – це да. [Чи висіли на сті-
нах портрети?] Ну, портрети не так, ну, в основном, 
висіли, як портрети такі там – фотографії вставлені 
родствєнніків, товаріщі, друзья, отако-во. А портре-
ти там – дєд, ото в бабушки, у мамки був дєд, мій дєд 
був, а так, в основном, ото такі портрєти. [Чи вішали 
на фотографії рушники?] Були, були, да. Ну, це рань-
ше було, я  ж кажу, шо десь в шиісятих годах, де-то 
так, да. В сімідісятих я не помню, не було вже такого, 
вже кажуть «пилозборніки», казали люди. Хотя й пи-
лєсоси появилися, стіральні машинки вже, в шиіся-
тих годах уже тілівізори появилися. [Чи були в 
інтер’єрі меблі ручної роботи?] Да, в  мене ось досі 
батьківський камод, камод батьківський. Камод у 
мене – уверху тут, прямо так, ну, красіво здєлано так, 
уверху по одному витягуєтца, еті ящіки, і три широ-
ких ящика в них. Здоровий камод. Батьківський ка-
мод, да. Я собі забрав його, трошки отрєставрірував, 
ну, стоїть занятий, не в домі, в  мене флігєль [літня 
кухня] щє єсть, там стоїть він. Були і столи, і стулки – 
дєдушка робив. Плотнік, столяр сам по сібє просто. 
І батьковин батько був, помагав, ходив по селу людям 
плотничав, а  так дядько плотничав  – один, другий, 
там було таке. А так у школі задавали. В мене й досі 
стулочки такі невеликі; хлопці робили самі – постру-
гали, поробили стулочки в школі, ото поприносили 
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додому – вони в мене й досі покрашені, дітвора сіда-
ють на них, отак. У  бабушки сундуки були. Єсть і 
плоска [віко до скрині], візерунки всякі по краям. Хто 
був спіциаліст, той робив так, хто заказував там, йому 
такі робили сундуки. Система опалення. [Чим опа-
лювали житло?] Пєчки. Пєчка. В домі – пєчька, у кого, 
напрімєр, от, здоровий дом, там єсть і шиснадцать ха-
дов дєлають, хто пять ходов, хто сєм ходов дєлає, по-
разному. Ну, в основном, пєчкі дєлаютца хода нечьот-
ниє, всі хода нецьотні і плюс один ход прямий. [Від 
чого залажала кількість ходів?] А от, напрімєр, чєти-
рє комнати, да, чєтирє комнати, в  каждой комнатє 
нада, шоб було тепло, а одна пєчка должна на чєтирє 
комнати давать тепло. І от оцей угол, пєрєкрьосток де 
в комнаті, в  домє пєрєкрьосток, де пєрєкрєщується 
всерединє комнати, оте-то, от, получаєтца, заходиш 
там, отуто-во пєчка стоїть, в  оцей комнатє, вправо 
комната, там груба йде, впєрьод туда  – комната і 
вправо  – впєрєді там,  – оте-то вєздє [міжкімнатні] 
стєнкі еті – хода ідут. От, де-то метер хода там ідуть, 
длінной метр, просто пєчка така, шо всі чітирі комна-
ти отаплюются одной пєчкой: туда хода, туда, туда – 
на всі чітирі сторони, на всі три комнати туда хода, 
а тут пєчька, духовка, пєчька отаплює. У духовках в 
нас пекли всьо врємя. Духовка для чього? Вона й те-
пло дає, і коли пекли шо там. [Чи обкладали кахлями 
стіни, які нагрівалися?] Ну, це обкладали в ці вріміна, 
коли хтось один мог позволить кафєль купить і об-
кладать. А так, в основном, глиной помазали, побіли-
ли, мєлом побілили і всьо. У нас совсім не так, як у 
вас тут, – груба. Єсь і піч українска в нас, ну, це я мало 
бачів. Єсь трицатих годов, навєрно, дома там. Я бачів 
у людей у нєскольких. А так, в основном, у нас піч – це 
мало. В основном, в нас пєчька, шо под навєс там дє-
лаєш пєчку, бєз груби токо. В нас груба отдєльно дє-
лаєтца – стєнка така, ето «груба» називаєтца, де хода 
йдуть, а потом, рядом возлє неї, до груби тіпа приту-
лююєцця, ото пєчку викладують, духовка там, і пєчь-
ку викладують. І  пєчку топиш. Ну, в  нас, напрімєр, 
Краснодон, Свєрдловка – там по-другому пєчки дєла-
ють, не так, як у нас, бо у них курний уголь, а в нас – 
антрацит. Они уголь підкидують. От, откривають, – 
уверху топка, а внизу – піддувайло, а в нас топка не 
окриваєтця. В нас, напрімєр, свєрху, ото, дрова наки-
дав туди, роспалив, угля насипав туда. У них – глуха 
свєрху пліта, а в нас – с канфоркамі пліти. Ото наси-
пав відро, воно розгорілося, ще відро насипав – цілі 
сутки буде горіть, утром устав, почістив жужалку, 
опять насипав. У нас не топлять каждий день, у нас 
всьо врємя ана гарить і гарить, і гарить. Ото почістив 
утром жужалку, угля сипанув відро, вєчєром опять 
почістив, угля сипну. Єслі прозівав, то вже тоді дров 
підкидуєш, шоб уголь розгорався. Ну, в  нас антра-
цит-уголь, а  там (Краснодон, Свєрдловка)  – в  них 
курний уголь такий, шо він бистро горить. Водяне 
отоплєніє є давно, з  шиісятих гадов, це я вже знаю. 
В людей отоплєніє – труби. Ну, а це вже в двутисяч-
них гадах, коли, ото, політілєнові труби появились, 
ото, багати люди попиридєлували собі, ото, соврє-
мьонне отоплєніє, катьол. А так, в основном, котьол у 
нас у пєчькі, в  пєчькі труби, мєталічєскі труби, 
в основном, так – самотьоком, самотьоком. А це щяс, 
вот еті, вот, як у нас, напрімєр, оце на роботі – бата-
рєі, труби політілєнові еті, ну, ето харашо в том слу-
чяі, єслі єсть дома гінєратор еліктрічєскій. А єслі гінє-

ратора нема, свєт виключіли – і в хаті холодіна буде. 
Так шо каждий приспосабліваєтца для себе: єслі чяс-
то свєт виключають, значіть, гініратор покупать нада, 
ну, це вже щяс, а єслі раньше не було гінєраторів, ніх-
то не покупав, раньше батарєі ці дєлали мєталічєскі 
ілі, ото, регістри дєлали з труб, ілі батарєі чугунні, 
ото, отаке було, ну, воно ішло самотьоком, як под дав-
лєнієм іде – закони фізікі. Вверх – поднімаєтца, вниз – 
опускаєтца вода. А ті котли – оце ж в пєчьку котьол 
вставляєш спіциально, вварюють ето, са швєлєра кат-
ли, це в шиісятих годах уже дєлали, а до шиісятих го-
дов, в основном, пєчьки були. А так пічі – це я мало 
помню, шоб були у кого пічі українски, ну, були. Пєч-
ки робили пічники. Канєшно, нанімали. В мене, на-
примєр, бабушка сама робила пєчьку в свойом домє, 
да. І в батька, под навєсом [літню піч], она тоже роби-
ла с мамкой, удвох, – самі робили. Хотя дятько, мам-
кин брат, пічник був. І батькин брат пічник був, ну, 
вони учілися один у одного там. Ну, хто хотів, – той 
учівся, хто не хотів, – той так і був. Отак.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. Кухню дєлали, нази-
вають «флігєль» у нас ще. Ето отдєльно, вот, – у дворі. 
Тут – домік, а так-от, у дворі, – флігєль – кухня тіпа 
і дом. Господарські будівлі. Сараї [були]. Хто поро-
сят держав в сараї, хто курей держав в сараї. От ето. 
[Із чого будували сараї?] Сараї ті, шо раньше строїли, 
в основном, дєрєвяні сараї були. І сараї, в основном, 
багато строїли с камня, с камня. Обикновєнний ка-
мєнь, шо щєбінь, ну, такий сірий, не сірий, а  коріч-
нєвий камінь. Ну, в нас Донєцкий кряж же ж іде, там 
камня багато, от. У жінки моєй, Свєрдловский район, 
там родствєнніки її жили, в них, в бабушки, дом був 
построєний с камня. Ну, от як у нас, я помню, в селі 
тоже, в людей там, воно так і осталось, не задєлали, 
де-то сантімєтров восємісят – це стєнка з камня ота-
кого. Так у них заходиш – сіни отако-во, в них камєн-
ний дом цей  – зімою тіпло, а  літом прохладно там. 
От, оно оте-то дєржало всьо. Ну, багато с камня і по-
двали строїли, і  сараї багато строїли (держали там і 
свиней, і коров держали). А так – хто отдєльно сарай 
робив, хто пристроював до чього там, до дому с якой 
сторони чі до кухні, чі до флігіля – хто як. Отак, по-
разному бува’. А так-от у нас там щє другі сьола єсть. 
От я помню, сараї с камня тоже: неширокий, там ско-
ко – сантімєтров сорок-шиісят стєни. Ето сарай – там 
кури, корови  – ну, в  основном, с камня у нас. [Чим 
накривали сарай?] Раньше чєрепицьой. А так, ето, щє 
до [Другої світової] войни дома строїли, в основном, 
були в нас криши не чєрепицьой, а етот, комиш, коми-
шом, як оце у Шевченка хата комишом крита. В осно-
вном, і сараї крили в ті вріміна с комиша. Оце сарай 
здоровий просто – і корови (у кого дві–три там), ну, 
в основном, одну [двері] дєлали, там проходили, шоб 
тепло сохранялося. Зайшов  – і  корови, і  сарай тут, 
сразу – свині. Дєлали, так даже було, шо свині, а свєр-
ху накладали, загоражували, шоб кури там жили, 
шоб тєплєє курям було. Ну, як придумували ото. Бо 
корови, де і свині – тєплєє всим там. І кури, єслі тоже 
там, хотя свиня, єслі куриця попаде до неї, вона може 
загристи її, курицю, а так дєлали, шоб туди не попа-
дали они. Ну, просто, єслі курятник дєлать, його уте-
плять нада. А його, раньше було, копали і дєлали та-
кий, як подвал ото – навєсік свєрху, і ото кури відтіля 
внизу були, як в подвалі, шоб тєпло їм було. А  так, 
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в  основном, сарай дєлали, шоб в сараї і кури там, 
і свині, і корови – всьо вкучі, в кого шо. Ну, в осно-
вном, в каждого возлє двору – «угольник» називають. 
Машиною уголь привезли, во двор ніхто в сарай не 
возе, возлє двору такий угольник, с шлакоблока ілі с 
кірпічя сложений, ну, це щяс, в шиісятих годах всьо 
здєлано. Чєрепицю, напрімєр, убірали з дома, шлако-
блок і свєрху чєрепицьой оцьой [накривали], долго 
просто ложить, а чєрепицю виложили, куда її дівать? 
А  шлакоблок куплять. А  чєрепицю викідивать? Все 
задєлали, кришу зробили. І на улиці дірка така, де-то 
пол мєтра на пол мєтра: открив дверку (машину угля 
підвезли тобі під цей угольник) – закидав туди уголь 
в угольник і всьо. Там сухо. Уголь, прийшов, зімой на-
брав відро-два, отаке-во. Тут нема такого, а в нас ото 
таке єсть, да. «Угольники» називається. І в Краснодо-
ні тоже таке є, і в Лутугіно таке є. Ото токо, коли при-
везуть, уголь вкидав, а тоді нада, шоб красіво ж було, 
оно ж побілене там чі ізвістю, чі чім, а  оно ж уголь 
насипали, дощ пройшов, воно ж всьо стєнки це замо-
чілось, давай тоді підбілювать, шоб красіво було, шоб 
не видно було, шо вимазалось от угля. Ну, в основном, 
подвали дєлали внутрі дома. У нєкоторих єсть подва-
ли, шо под домом, в основном, ілі под кухньой там, 
ілі под домом. А єсть багато подвалов старого образ-
ца: щє просто подвал викопаний і  свєрху насипана 
зємля, ото обдєлано отако. Ну, ето смотря, в кого як 
вода. Близько єслі вода, так подвал... У мене подвал 
всього двадцать сантімєтров в землі, а  там подвал 
здєланий з двойной стєнкой: двадцать сантіметров 
стєнка вилита, а  потом друга стєнка по пєрімєтру 
вилита, а мєжду ними гліной засипано, і свєрху глі-
на. Тіпа термоса, тіпа термоса, отако-во. Шо подвал, 
шо погріб – воно одне й те саме, просто, в основном, 
в шиісяті, в сємідісяті годи всі старалися под домом, 
под флігєльом строїть подвал, шоб не насипать вот 
ету зємлю. У мене, в батька, напрімєр, подвал був цей 
під флігєльом. І  там пєчька топилася, і  в погрібі ні-
коли води не було – сухо було, і ніколи там нічього 
не замерзало. Походний такий погріб був – заходить 
с улиці [тобто з двору], отак. А то отдєльно строїли. 
Були такі, шо раньше строїли в піісятих, сорокових 
годах подвали. Воно в кого внутрі там, а в основном, 
на уліци ото насипано, подвал, і свєрху насипано зем-
льой чі глиною, в  основном, глиною, бо глина  – це 
ж водоупор, ана воду не пропускає. От я строїв собі 
гараж, дом собірався строїть. Ну, сначяла гараж, і  в 
гаражу – яма, щоб машину ремонтірувать, от. А тут 
поперед двору, де ворота, думаю, построю туалєт, 
забетонірую, шоб машина під’їхала, викачала рядом 
з улицьою і всьо. Ну, викопали, я начяв вилажувать 
там, і зіма застала, а потом, весною, прихожу – йо-ма-
йо, в туалєті води хтозна скоко, а яма, шо в гаражі, – 
там сухо, нема нічього. От вода цьой стороной піш-
ла, а цьой стороной – нема. Сусідка мені каже: «А в 
нас оце, де ти яму, чьо ти послухав?». Мамка каже: 
«Строй тут собі, під домом будеш погріб строїть, 
а тут не нада строїть». А я її послухав. А сусідка каже: 
«У  нас погріб, скоко лєт ми живемо, води не було». 
А там, де мати мені казала, там у них погріб був, щє 
бабушкіна хата, а там постоянно в погрібі вода була, 
а она казала: «Ну, я так не строїла там». А ото весной 
подивився – вода шо в туалєті, так я взяв і його заси-
пав. В другом мєсті зробив. Бо шо ж то за туалєт, шо 
вода там собірається. Ворота. [Які ворота були рані-

ше?] Раньше у людей були деревяні ворота, ну, із де-
рева красіві здєлані були такі, с викрутасами ворота 
й двері, а потом уже начяли мєталічєскі дєлать – хто 
які мог, а щяс багато мєталічєскіє, от ето, як їх, про-
фнастіл, ну, це щяс. А раньше були деревяні віздє [во-
рота] і невисокі. Огорожа. У нас даже єсть нєкоториє 
люди – забори даже с камня, виложині забри, отак. Не 
дєрєвяний там забор, а с камня забор виложений, бо 
камня багато. А [на Харківщині] забори, в основном, 
с кірпічя сдєлані, красіві забори с кірпічя, ну, там Со-
лоніцівка возлє Харькова недальоко, там кірпічний 
завод був сілікатний. Ну, дуже багато оттуда возили, 
таргавали, от. І забори, це щяс забори високі, а рань-
ше було  – десь метер двадцять [сантиметрів] забор 
всього висотой був. [Чи були у вас плетені огорожі?] 
Да, да-да-да, да. Плетені  – да, були, с верби, с лози. 
Плели забори багато. Це я харашо помню, і щяс єсть 
в нєкоторих людей. [Де саме ставили плетену огоро-
жу?] Візьдє. У кого єсть впереді токо і збоку тут, де 
дом, а там далі, в огород виходиш, – там немає ніяких 
заборів, а  в других єсть забори. Візьдє по-разному 
там. От, де я живу, на нашій стороні, тут віздє забори 
в нас, а до річьки, туди бліже, там у людей нема забо-
рів ззаді, тут, токо возлі двору, а ззаді, де огород, – там 
нема. Криниця. [Чи був у дворі колодязь?] Да, во всих 
у нас, вєздє колодци, можна сказать, дєвяносто дєвять 
і дєвять дєсятих процента – колодци во всєх. На горо-
ді. У кого – в дворі, у кого – на городі. [Чому копали 
на городі?] Ну, де люди найшли воду, бо вода залєгає 
по-разному. [Як саме шукали місце для криниці?] Два 
еліктрода в руки – і пішов шукать. Два еліктрода зги-
наєш буквой «Г», береш так і йдеш, і оце, де сходять-
ся, це тут вода буде. А єслі розходяться, з чьотирьох 
сторон в одну точьку підходиш, пєрвий раз отако-во 
підходиш. Два елєктроди іли проволки двє медних 
буквой «Г» зогнуті, і  ходиш, шукаєш так. Ну, всякі 
спіциалісти: хто сковородку ложив, єслі сковородка 
потом покрилася, конденсат появився, значить, тут 
вода буде. [Хто копав колодязь? Самі чи наймали лю-
дей?] Уручну. У кого єсть і по сорок мєтров [глибини], 
а  в основном  – дєсять мєтров. У  кого  – пітнадцать, 
в кого – пять мєтров, по-разному. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. В нас нова церква. У нас 
церковь строїли в [тисяча дев’ятсот] дєвяностих га-
дах, нову церкву возлі кладбіщя. Построїли церковь 
і крили кришу мєталом. Жестянщікі кришу на церкві 
покрили мєталом, а потом красили її, і красить каж-
дий год буквально, ну, не оцинковане [залізо], таке 
воно яке-то, і красить. [З якого матеріалу побудовано 
нову церкву?] Шлакоблок. С старой церкві в нас клуб 
построїли. Церковь хароша, люди багато ходять до 
церкви, в основном так, як і візьдє, навєрно, до церк-
ви ходят.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. [Чи була у вас школа?] 
Да, да, стара школа. Я в старой школє учився. В шиі-
сят сідьмом году построїли нову школу в нас, в шиісят 
сєдьмом году. І нова школа в нас щяс работає, гасифі-
цирована, окна пластікові, там, оце ось, года три [як] 
поставили. Школа хароша, ну, шиісят сєдьмого года 
школа така. Магазин. [Чи були у вашому населеному 
пункті магазини?] Да. І  магазіни були, і,  це щє мені 
батько розказував, була лавка. Ну, от як щяс-от, чясні, 
вот ето вот, чясна собствєнность, так, вот ето, батько 
мій розказував, у нас, в центрі, в селі, була «лавка» (на-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



449
зивалася) – чясний магазіньчік такий. Лавка була, де 
можна було ще купить, а потом уже построїли магазі-
ни государствєнні. В нас і промтоварний, і скобяний 
(це желєзки де) був, і кніжний отдєльний, і продукто-
вий магазін, і мєбєль можна було купить. Заказуєш – 
і мотоцикли привозили, я знаю, купляли. Машини – 
нє, а мотоцикли покупали в магазіні. І щяс магазіни в 
нас, ну, чясні, отак. Так: раз, два, три, чітирі магазіна і 
пятий недавно открився. Чясні. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. 
В колхозі у нас кузня була. При колхозі була кузня, ну, 
так, як на шахті, напрімєр. В нас, на шахті, при шахті 
кузня єсть і щяс. А при колхозі була кузня, і там вся-
кі вспомагатєльні [виробничі приміщення]. У нашом 
селі два колхоза було. С одной сторони річки – один, 
а на другу сторону річку другий колхоз був. Я раньше 
не помню, як називалися, но уже в моє время один 
був Антрацитовський совхоз, а  с другой сторони  – 
Партізанський совхоз був. Два разних совхоза: один – 
с одной [сторони] річки, другий – с другой. А як рань-
ше називались – я не помню цього вже. А потом пере-
трубация пішла в дівяностих годах – фєрмєри. І всьо. 
У  нас було два фєрмєра, а  остався один, а  уже щяс 
нема фєрмєров у нас. У нас, тут, немає. А так в других, 
де колхози, совхози – там он Дякова, Красна Поляна 
(це в районі у нашом),  – там багато єсть фєрмєров. 
Багато, де колхози були да совхози. От колхоз Лєніна 
у нас був міліонєр. Ето бліже к Росіі там, там чьорно-
зьоми, там у нас сали, до пяті мєтров сали, ето чьор-
нозьом отаково. Ферма. У нас возлє села построїли, 
називався «бам», як БАМ строїли, так і в нас назвали 
«бам» – молочно-товарна фєрма в нас була, там нову 
построїли, с кірпічя. Сараї соврємьонні там були, 
восьмідісятих годов. Так там у нас, було, коров до-
їли, і труба закопана, і так і щяс вона закопана у друге 
село, де усадьба була, і туда молоко качяли даже, ота-
ке було. А щяс она стоїть, ну, то, може, шо розвали-
лося, особенно, де офісні кабінєти – там розвалине, 
а так стоять сараї – всьо нормально, ніхто не трогав. 
Олійниця. [Чи була у вас олійниця?] Олійниці в нас 
не було. Їздили в Донєцку область олію бить, а потом 
в Донєцкой області, там, Дмитровка єсть, возлє Са-
ур-могили, там недальоко, Амвросіївка отам  – туди 
їздили олію бить часто, я  помню. Сємєчьки садили. 
Батькам давали уже як... Сначяла самі колись садили, 
потом колхоз посадив. Оце твої дєсять чі двадцать 
соток, а самі вбірали, оббивали подсолнухи, сємєчь-
ки сушили на чірдаку, а потом возили в олійницю і 
били. Ну, олійниці в нас в селі не було. Друге село, 
возлі нас, там кіломєтров десять-пітнадцять,  – туди 
возили. Ну, і щяс там, у них, олійниця – в Дяково єсть, 
там, возлє граніци, од Росії, там єсть олійниця у них. 
Млин. А  молоть зерно на муку  – тоже це в сторону 
Амвросіївки їздили, там мололи муку, і  возлє Ан-
трацита, там Вєрхній Нагольчик називаєтца, там по-
сьолок, і там, я помню, ми щє в дєтцтві їздили, муку 
мололи, там она й щяс осталася, це загарожено, як ми 
туди заїжжали, помню, пшеницю привозили, муку 
малоли там. Крупорушка. А так шоб, от, на комбіко-
рама – у колхозі мелять, фєрмери ото там мелять, ну, 
щяс таке время, у  фєрмєра ніхто не меле, а  він сам 
меле, продає, покупають. А так поїхав на базар, там 
продають. А в ті вріміна, я ж говорю, шо олію їздили 
на олійницю, а муку тоже мололи їздили, це я харашо 

помню, под Амвросіївку туда, за Саур-могилу, це там 
і олії, і там і муку мололи, а то в Вєрхній Нагольчік, 
в нас, тут, була, муку мололи.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Вибір місця 
для житла. [Чи вибирали якось місце під будинок?] 
Ну, канєшно. Участок дали, а потом каждий собі ди-
виться  – як йому удобно, так і строє. Єслі, от, на ту 
сторону дорога, так на ту сторону ставили дом, а на 
цю сторону города було більше, шоб не мішало як. 
Каждий вибірав собі, як де строїть. Закладини. [Чи 
клали щось під фундамент, наприклад, монети, коли 
починали зводити будинок?] Та було, це раньше було 
таке  – обичяі. І  монєтки ложили, розказували мені. 
Я скіки строїв – і сам, і людям багато строїв, – ну, не 
було в мене такого. Входини. У нас входини [святку-
вали]. Обізатєльно. Календарна та родинна обрядо-
вість. [Чи прикрашають у вас житло на Зелені свята?] 
Обізатєльно. Ну, траву косять, пирій, у дворі, в домі 
розсипають траву. І я помню, шо кльон і ще якесь таке, 
красніньким воно, такі лісточькі краснєнькіє... Ото 
поїдемо, було, в  балку, нарвем вєток тих, привезем 
додому ото. Ну, ми любили, напрімєр, куріні дєлать. 
Каждий возлє своєй кроваті здєлаєм курінь так красі-
во. А так прикрашали обізатєльно, і служба в церкві в 
нас. Отут [Бориспільський район] дивлюся, продають 
багато етого, качалки такі в нас, ростуть у нас, а тут, 
от, качялок я не бачю, а такі лісточьки з цих качялок. 
Знаю, пуху с них багато, с тих качялок. Я скажу так: 
хто до церкви ходе, і хто принімає участіє (хоть дома 
там, хоть до церкви), вони стараютца, конєшно, і дом 
свій уквітчать, і всьо прочіє, а хто нє, так...
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ЖИТЛО Планування. Розказати про хату селянську? 
Розкажу. «Хата + сіни + хатина» – таких хат було най-
більше. З хатини топилось, піч виходила черінню на 
хату. Були у багатих хати «на дві половини»; були хати 
з залою і кімнатою. Хати робили з колонками, з ґан-
ками-присінками («крильце»); вікна з віконницями – 
однобічними, двобічними. На вікнах  – заличники 
фігурні із зубчиками. Стіни. Були тут дерев’яні, ру-
блені хати, всередині – миті. Більше було крейдяних 
хат. Брали крейду в Крейдяних горах, тут її хватало. 
Били на куски і привозили до місця, де ставили хату. 
Як б’ють крейду, то куштують, щоб не солона була, бо 
хата буде мокріти і обсипатись. Навезли крейди, гли-
ни білої, рудої – менше, бо рудої тут не було; соломи, 
а коли й полови додавали. І робили заміс – збирали 
толоку. Цією перемішаною глиною з соломою та по-
ловою і перекладали крейдяну стіну. Крейду трима-
ла глина, змішана з пшеничною соломою та половою. 
Наспід кладуть глину, робили вальочки, тоді крейду. 
І так до верху. І глина, і крейда мочена. Вигнали хату 
по вікна і ставлять віконні одвірки, вирівнюють ві-
кно і далі ліплять – глубина стін до метра. Підсохне 
хата, сокирами рівняють, обрубують стіни, тоді звер-

БІЛОВОДСЬКИЙ  РАЙОН
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ху «кулачать» тоненько глиною – біла, руда глина, по-
лова. Потім прощикатурять, шпарують по-кулачному 
тоненькою білою глиною з піском – білу глину сіяли, 
щоб не було «попелнухи». Відро глини і три піску, 
вапно. Вапно йшло і на штукатурку хати. Тут скрізь 
були «вапнярки», в  яких палили вапно. Робили гор-
но (яму), обмазували його глиною. Засипали у горно 
возів 100 подрібненої крейди, а поряд з горном – топ-
ка. У топку кладуть ряд дров і вугілля рядів з шість. 
Яму заб’ють, а тоді накривають землею і підпалюють. 
Курить днів три. Перестане курить, з місяць охолоня, 
тоді вибирають вапно. Поверху стіни білять крейдою 
і трохи додають вапняку. Хату мазали білою глиною, 
а  крейдою білили. І  верхи димарів робили з крейди 
або з хряща і білили крейдою з вапном. Стеля. За 
день і сволоки, і  сволочки покладуть. Поверх накла-
дають хворост, накидають стелю глиною білою, дода-
вали й рудої. А знизу, в хаті, підліплюють вимісяною 
глиною. Тоді роблять основу – «оселю» – підшальовка 
мережилась. На основу йшов один вінець. Крокви за-
різались, сверлом прокручувалась дірка, і вставлявся 
кілок. Дах. Верх звужується до краю. Вкривали хату 
житньою соломою, після «молотухи» (котка). Вкри-
вали крильщики. Солому розкидають, мочать; пере-
грібають граблями на хаті, ряд поклав – топче. По ла-
тах застеляли очеретом або талою вербою з очеретом. 
Очерет нічим не зв’язували, а  глиною прикладали, 
а  то притягали «притюжинами», а  по очерету крили 
соломою. А  тоді глину розколотили і прилили звер-
ху. Якщо ж покрівля очеретяна, то робили з снопків 
об’язь, а  потім розстеляли очерет і притягали «при-
тюжинами». Очеретяна покрівля була дорожча. Багаті 
крили очеретом, черепицею  – черепиця місцева. Че-
репицею вкривали й комори. Подавали солому криль-
щику зводом, а  очерет в куликах  – більше вилами з 
довгим держаком. Щоб застелити лати, очерет брали 
з листям, по застелу розстеляли вже чистий очерет, 
підрівнювали рублем і притягали тоді вже притюжи-
нами. Притюжини кріпили до лат. Вершина часто за-
кривалась, затоптувалась соломою. Очерет і солому 
примочували. Хата вкрита і білою глиною прилита, 
щоб не зривало... Інтер’єр. У хаті долівку змазували 
коров’ячим кізяком, струшували пісочком або тра-
вичкою. Коло лампадки висіли голубки, крашанки. 
Біля ікон  – сухі квіти безсмертники. Ікони прикра-
шали рушниками – «перебирані» (ткані) рушники. На 
лаві – макітра з водою, накрита дерев’яною покриш-
кою, а зверху стояв кухлик дерев’яний або череп’яний. 
Система опалення. Печі ліпили з глини-сирцю, об-
мазували глиною з піском. З карнизами робили печі, 
з «вікнами» (фігурні западинки, або як їх називають – 
«зеркала»). Піч затуляється заслінкою  – дерев’яною, 
жестяною. Піч біла з жовтими підводками від долівки. 
На печі черінь мазали рудою глиною з кізяком. У за-
капелку – кресало, кремінь, губка... У кутку – рогач ве-
ликий, рогач малий, кочерга, чаплінка, хлібна лопата, 
віник, кописточка у комині. Лоханка під лавою.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Вибір місця 
для житла. Перш, як поставити хату, вибирали плець 
[рівне місце] і ставили хату на цілину, без фундамен-
та, зрівнявши ґрунт. Місце вибирали сухе, зручне і 
починали будувати, та шоб не на молодику, бо хата 
буде мокріти. Ставлять хату на цілину, щоб не рушена 
земля була.

З польових щоденників С. Щербань й О. Долі,  
записано в липні 1986 р. у с. Литвинівка 

Біловодського р-ну Луганської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Бут Галини Тимофіївни, 1909 р. н.,  
Іщенко Марії Пилипівни,  

Гончарова Василя Петровича, 1913 р. н., 
 та інших респондентів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Села Литви-
нівка та Брусівка належали колись до Литвинівської 
волості, що була однією з найбільших і по території, 
і по населенню на Старобільщині. У 1917 році до неї 
входили 9 поселень. Перед Першою світовою війною 
у Литвинівці було 483  дворів і 3420  душ; 478  госпо-
дарств були наділені землею, 2  двора  – без землі і 
усадьби, 3 – тільки з усадьбою.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Біля хати – садок, тут – вишні (ви-
шень тут родить багато), яблуні, груші, «тютина» 
(шовковиця), малина, смородина, «кряжовник»; на 
низу – берестки, верба, сокора, калина. З квітів – м’ята, 
чорнобривці, півники тощо. Основним заняттям було 
землеробство. «Вся земля була поділена на общину і 
на “отруба”. На “отруба” виходили, відділялись від об-
щини і будували часто на тій землі хату. Коли ділили 
землю на “отруба”, тоді тягнули номерки – кому який 
участок попадав. Бувало, що люди йшли на “отруба”, 
а хто не хотів – оставались в общині. В “отрубах” до-
водили землю до путя, вона була в одному місці і по-
стійно належала одному хазяїну. Наділ на чоловіка (на 
жінок не ділили) – 6 десятин. В “отрубах” у кожного 
хазяїна була своя толока, а то й наймали пасовиська, 
як було мало своїх випасів». Господарські будівлі. 
Хлів – крейдяний, довгий (часто напроти хати, відда-
лік), призьба невелика біля хліва, вкритий очеретом, 
з приміщеннями для корови і теляти (ці приміщен-
ня з віконечками); для коней  – конюшня. В  конюш-
ні – ясла дерев’яні, шкребниця на «гвіздочку», хомут, 
віжки, дуга, а там, де корова, – ясла (хоч плетені, хоч 
дерев’яні), лопата, вила, налигачі; там, де телятко,  – 
різні поставці – діжечка, відро тощо. У цьому ж хліві 
було відділення для овець – пригороджувалась коша-
ра «базок». Був тут і «пашенний» хлів, де зберігалось 
зерно, борошно в «кошілях», одяг тощо. Було тут при-
міщення і для всякого реманенту. Повітка обплете-
на, обмазана всередині кізяком – для волів, могла тут 
бути і корова. Клуні хворостяні на стовпах, вкриті 
очеретом або соломою. Тут полова – корм для коней, 
волів. Були клуні і крейдяні. Молотили тільки на токах 
біля клуні. «Коло клуні, на току, – стіжки вивершені, 
як яйце обточене». Курників окремих не було. У хлі-
ві – плетене гніздо для курей, де неслись, а сиділи на 
драбинці. Комори – рублені, рублені з верби, берест-
ка. Борошно зберігали в сінях, в коморах – у скринях, 
«кушелях». У борошно кладуть чистий дикий камінь, 
«щоб мука не старілась». Кошелі з борошном стояли і 
в пашенних хлівах. Криниця. Таким [чистим диким] 
каменем викладали колодязі. Колодязі висвячували. 
Біля колодязя росла калина, квіти. Неподалік від ко-
лодязя робили капусники. Колодязь з коловоротом 
або із зводом.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Мо-
лоли зерно на водяних, вітряних і парових «мельни-
цях». «Щоб гоже змолоти, то треба і гоже зерничко». 
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У с. Литвинівка було 11 млинів вітряних і одна водяна 
«мельниця». Вітряки на 4, 6  крил  – рублені і крей-
дяні. Рублені  – відкритий зруб. Вкривали очеретом, 
соломою, «желізом», черепицею. Дошки  – двосхилі. 
У крейдяному тільки верх повертався. Повертали ві-
тряк на вітер воротилом.

КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОН

смт Красноріченське
З польового щоденника С. Щербань,  

записано в липні 1986 р. у смт Красноріченське 
Кремінського р-ну Луганської обл.  

від Чернишова Олексія Ксенофонтовича (Ч. О.), 
1915 р. н.,  

та Липка Петра Микитовича (Л. П.), 1912 р. н.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Ч. О.] У дво-
рі: хата, вінбарь, саманка (хлів), кошара, повітка, ху-
доба заходила під повітку, клуні 1–2, саж, овешник. 
Була своя молотілка, вози на ходах. У бідного селяни-
на – «одна хатка та діток куток».

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[Л. П.] У с. Кабанє [історична назва смт Краснорічен-
ське] на вигоні стояло 7  вітряків на один постав  – 
4–6  крильних на кам’яних і дерев’яних фундамен-
тах. Мололи на простий помол з висівками і вальцо-
вий  – відбива висівку. Борошно зберігали у мішках, 
дерев’яних довбаних всиплищах. Жорен не було.

с. Червонопопівка
З польового щоденника С. Щербань,  

записано в липні 1986 р. у с. Червонопопівка 
Кремінського р-ну Луганської обл.  

за натурними обстеженнями та свідченнями  
Зьоми Семена Івановича (З. С.), 1911 р. н.,  

та Рубан Степаниди Іванівни (Р. С.), 1905 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. На садибі хата стояла подальше 
від вулиці, ставили хату по осонню. На вугли ставили 
пні, на ці пні – стояни, клали підвалину кріпку, рівну, 
довгу. Підвалина закидалася землею. Стіни. Більше 
було рублених хат з пітташками (піддашки на колон-
ках «із чола», на причілках хати). На рублену хату де-
рево везуть з лісу, протісують, а де кривинка – ласточ-
ку вкинути треба. Угли зарізались у замок, угол гониш 
по шнуру, висота стіни – 2,5 м. На четвертий вінець 
ставлять віконні одвірки. Під вікнами треба положи-
ти дуб, дубові були віконні лавки – підоконники, лут-
ки. Вікон було четверо у великій хаті, а в хатині – двоє. 
Таких хат було багато. Хата знадвору поклинцьована 
і ліплена глиною з соломою, всередині хати були по-
клинцьовані, побілені, а були й миті. Крейду брали у 
горах. Верх вікна йшло два, три вінці – об’язь. В об’язі 
вирубується місце для сволока, хата тільки могла 
врости в землю – міцна була хата. Стеля. Під вели-
кий сволок клали гроші. Поперечний («підвісний») 
сволок-підсволок попереду робився. На нього клали 
хліб, корито з борошном, легкий одяг. Одяг накривали 
накидкою, а хліб – рушничком. На великий сволок і 
об’язь («окладина») клалися сволочки. Перед іконами 
4–5 сволочків не заліпляли, а мили. На сволочки на-
кладався хворост, очерет, глина з соломою, і замазува-

лося. Знизу тоненько підліплялось, білилось. Обноска 
ставилась на колони, а на обноску сволочки задовбу-
вались. На обноску-підшивку брали гарну проструга-
ну деревину і на ній видовбували узори. Дах. В обнос-
ці прорізалися гнізда для крокв. Крокви зубом кла-
лись і кілком пришивались. Зв’язана кроква тиблями. 
Лати привірчувались тиблями по кроквах. Вкривали 
хати м’ятою соломою, парками, очеретом  – рідко. 
Найбільше соломою вкривали хати. Колись все село 
було під соломою. [З. С.] Верхи на хатах хворостяні, 
накриті кришкою – криші над верхом. Віконні затулки 
(віконниці) – одна, дві – мазали вохрою, сажею. Вохру 
копали в селі Кабанє [тепер  – смт  Красноріченське]. 
Віконні рамочки білили крейдою. Інтер’єр. [Р.  С.] 
У хаті малесенькою щіточкою, з трави щіточка, з ще-
тини, тикали на комині, печі [візерунки:] «яблучка», 
«чоловічків», «сосонку». Мальовали бузиною, соком 
лопуха. «Сосонки» малювали зеленим по білій стіні. 
На стінах малювали так звані шпалери. [З.  С.] До-
лівку в хаті змазували коров’ячими кізяками з рудою 
глиною, якою зимою то посипали пісочком, соломою, 
а  літом  – травичкою. По долівці жовтою, білою гли-
ною робили, у  клітинах шось малювали. [Таке при-
крашання долівки було зафіксоване нами і на Харків-
щині, зокрема в с. Одринка Нововодолазького р-ну.] 
[Р.  С.] Стіл скатертиною застеляли. Ткали в «круж-
ки», «сосонку»  – писані заколюччю і валком; немає 
вже їх і званія, вишиті ще є у людей. На столі – хліб 
на дерев’яній тарілочці, дерев’яна соляночка. На Пас-
ху – дерев’яна велика миска з свяченою паскою. [З. С.] 
На столі, у будень, лежали дерев’яні ложки у мисці. 
Дерев’яні ложки, рибкою держачок – їси і їсти хочеть-
ся. [Р. С.] Вазони – каприз, куксія, калачики, столліт-
ник. [З. С.] Лави ставлись разом з хатою, ставились на 
стовпчики з саману, на крейдяні, обтісували крейду. 
Перед празниками лави мели піском. Піл застелений 
рядюгою (рядно валове), а подушки – у вуглі, накриті 
тонким рядном. Вовняними ліжниками, ними, не за-
стеляли. Як ліжко було, то його так само застеляли, 
тільки чіплявся підзор. На жердці висів одяг, рядна. 
Вішали одяг й на сволок, і накривали зверху ряд-
ном. Мисники були саморобні, а  шафки  – куповані. 
У  миснику посуд глиняний. Возили посуд з Ямполя 
[смт Ямпіль Лиманського р-ну Донецької обл.]. Були 
і свої гончарі у селі, у  Кремінному. Ямпільський по-
суд славився. Кобушки, горшки, макітри – все возили 
і міняли за пшеницю. Колиска з хати не виходила, ко-
лиска – дерев’яні бильця, на вервечках. На вервечці – 
ложка або дві, щоб цокотіли. А в колисці – ряденце, 
подушечка, пелюшка полотняна. Двері в хату і в хати-
ну завертками завертались. У багатих двері на щекол-
дах, були фігурні щеколди (клямка) і дужка. «Микола 
не пішов по завертках, а пішов по щеколдах», – пішов 
свататись до багатих. В сінях – хворостяний верх, а як 
хата через сіни, то два верхи. Внизу, у бовдурі, курчата 
сиділи. Верх закривався в сінях дверцятами. У  бов-
дурі – снозики, зимою на них чіпляли ковбаси, м’ясо. 
В сінях двері важучі, погріби були в сінях. Тут стояв 
кошіль для зерна з лози, уліплений зсередини глиною, 
переріз для купання, ночви. Тут робили примістку для 
парубка чи дівки, для молодят. На балках висіли міш-
ки, рядюги – клочатті, ліжникові. У комірчині («чула-
ні») – скрині, бодня для сала, кірчики, овки набирати 
зерно, борошно. На горищі – торба з хмелем, гребені, 
пучки квітів. У хаті, біля печі, – кочерга, рогач, чаплія, 
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весельце, ключка, хлібна лопата; на кілочку  – плете-
ний ополоник для вареників; на карнизах – сірники, 
табак куріям, а в закапелках – мичка, гребінка. Систе-
ма опалення. [З. С.] Піч викладали з викаленої цегли 
і сирцю – камінь з сирцю, а черінь і груба клалася з 
викаленої цегли. Фундамент – з глини, тоді два ряди 
сирцю, і клався припічок. У підпіччі – ягнята, квоч-
ка. Печі робили великі. «Вікно» («зеркало») на печі 
наводили синькою. Карнизи печі здебільшого були 
білі, а  стовпчики змазували коров’ячим кізяком або 
сажою. Біля печі  – кочерга, рогач, чаплія, весельце, 
ключка, хлібна лопата, на кілочку – плетений ополон-
чик для вареників, на карнизах – сірники, табак курі-
ям, а в закапелках мичка, нитки, гребінка. [Р. С.] На 
коміні, зверху, насадимо кукол з прялок.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір ділився тином 
від клуні, кругом був загороджений тином  – пере-
лазів було більше, чим хвірток. У  дворі можна було 
розвернутися гарбою. У кожному дворі був сад – де 
більший, де менший. В  садах росли: груші-кислиці, 
тернівки, чорносливи, ягоди (вишні), жерделі (абри-
коси). Скраю садиби ріс терен, шипшина... В  город-
чиках росли жоржини, собача рожа – від неї не обо-
ронишся; любисток ріс – дівкам коси мити; канупір, 
м’ята, крокіс, васильки, майорики, півники, синьо-
цвіт (кручені паничі), чорнобривці, гвоздики, ріс буз 
(бузок). Окація біла  – біля садиб, на вулиці. Город-
чики, там де росли квіти, обсипали жовтим чи білим 
піском. Господарські будівлі. Зберігали зерно у вінба-
рях (коморах), в хатах – на горищах, в сінях – у коше-
лях (плетені з лози, всередині вліплені глиною). Він-
барь рублений на камінь ставили, з піддашками. Були 
вінбарі під соломою або під черепицею-тузовкою. 
Вінбарі робили щільні, ставили недалеко від хати, 
щоб був на виду. У закрамах – зерно. Тут – лопатка 
дерев’яна, коробка-мірка, у мішок влазило 5 коробок 
(15 кг в коробку), кірчики-ківшики, совки тощо. Пові-
тки – дерев’яні і горожені лозою зсередини, ліпились 
кізяком – легкий, теплий, знадвору повітка заплете-
на. Повітка 25 м довжини переділена – дві пари волів, 
корова, бичок. Ясла у воловні стояли посередині. До 
повітки прибоком запліталась кошара для овець. Ко-
шара помазана зсередини, з двома хвірточками, з яс-
лами, щоб тільки голова пролазила. Вівці були сиві, 
чорні грубошерстні. З  кошари навоз не вигрібався, 
а  вирізався на топку. По разу на рік котились вівці. 
Кличуть вівцю  – «кіть, кіть», а  підганяють  – «трош, 
трош». Далі за повіткою стояла конюшня  – загоро-
джена, добре вліплена на одно просторе приміщення. 
Тут ясла, у яслах – паплісок-мішалка, гарбуз обмішу-
ють половою. Збруя тут була, лопата-грабарка, гре-
бінка – коней чистити. Один раз на рік ожеребиться, 
через 11 місяців. Лоша трошки полежить біля кобили 
і встає. Кличуть – «кось, кось, кось». Саж рублений 
для свиней. Свині навіть плодяться в сажу. В сажу – 
дерев’яне корито. Свиня перед опоросом виносить 
в саж всю солому. Горище для курей. Клуня – стояла 
за током віддалік від хати. Клуня – на стовпах, горо-
дилась товстим хворостом, зсередини ліпилась білою 
глиною (як засохне, то сокира не бере). Кругом наки-
далася об’язь, і клалися балки. У балки задовбувались 
крокви. У  клуні зберігався корм для зими скотові  – 
полову, збоїни, сіно, солому. Тут стояв віз волячий, 
гарба; ціпи, вила. На току стояли «прикладки» – кучі 

соломи. З реманенту, у багатих, в клуні знаходились 
сіялка, віялка, сани рожнаті (хуражні) і  сани кру-
глі  – їхати конем на базар чи в гості, на Ордань. Ці 
сани низькі, з окованими решотками – ззаді і спереді 
з перилами. В сани впрягали одного корінного коня 
в голоблях і два пристьожних по боках. Середнього 
впрягали в дугу, увішували дзвіночками. Криниця. 
Колодізь був майже в кожному дворі. Колодізі рубле-
ні – зверху до самого низу, з воротками, з журавлями, 
із зводом і ключом. На ключі  – баранчик, до якого 
дужка дерев’яного цебра чіплялась. Біля колодязя 
росла верба, калина, черемуха.

ЛУТУГИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Волнухине
Записав К. Біляєв 22 лютого 2019 р. у смт Губиниха 

Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.  
від Чередніченко Валентини Сергіївни, 1943 р. н., родом 

із с. Волнухине Лутугинського р-ну Луганської обл.

ЖИТЛО Стіни. [Інформація про практики будівни-
цтва в с. Волнухине]. Я своїми очами бачила [процес 
будівництва]. Це було в п’ятидесяті роки двадцятого 
століття. [Як обирали місце для хати?] Та вибирали 
так, як вулиця, і, отак, хати рядом-рядом. [Хто допо-
магав у будівництві хати?] Та все село сходилось. Ро-
дичі всі приходили і помогали. Особенно, як глину в 
кругу місили, то треба багато людей. Всі приходили і 
помогали. [Де брали матеріал для будівництва?] У на-
шому селі. Через наше село проходить Донецький 
кряж [північно-східна найвища частина Донецької 
височини]. І на денну поверхню це, значить, виходять 
голі скелі, не прикриті землею, а гола скеля виходе на 
денну поверхню. Понад цими скелями протікає річка 
Луганчик. Люди у нашому селі, ще не було кар’єрів, 
почали видобувати камінь-піщаник. Це дуже кріпкий 
такий камінь, який залягає пластами. І  от, вони там 
самотужки, кирками довбали цей камінь, видовбува-
ли такі плитки. Везли в село, там десь з кілометр до 
цих скель, везли в село возиками або волами: бричка, 
запряжені воли. Ото надовбуть оцих пластінок каме-
ню і везуть. Із цього каменю строяли хати і фундамент 
закладали, і стіни викладали з цих плиток. [Які вони 
були за розміром?] А  які нада, такі і били вони. По 
размєру були такі – і пів метра на двадцять-тридцять 
сантиметрів. А їх обробляли ж: плитки довбали, а по-
том, які нада, розбивали на кусочки. І строяли стіни 
із цих плиток. Із цих плиток викладали погріба. Із цих 
плиток викладали колодізя ́. Там був камінь «піщаник» 
і «пісковик». Один був твердіший камінь, твердий 
такий, сіро-синього кольору. Це був твердий такий. 
Його клали на фундамент. А трошки слабіший – ви-
кладали з нього стіни. Ну, кой хто, як не було, як оцей, 
камінь кому довбать, бо це дуже важка і трудойомка 
робота, то в нас там по долині цієї річечки Луганчик 
ріс верболоз, деревця такі. Верби  – це дерева, а  це 
таке, як кущі – верболоз. І ото рубали той верболоз. 
Вєтки такі були завдовжки – два–три метра. І з цього 
верболозу плели такі «плетіні» і вмісто каміня, в кого 
хата була камінна, а в кого була зроблена з оцього вер-
болозу. Да, сплітали такі конструкції, а обмазували ж 
глиною точно так, як і камінь. [Чим промазували між 
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камінням при будівництві стін?] А потом було в нас, 
тут, глинище таке. Глину тоже довбали лопатами, во-
зили до кожного двору і робили такі заміси кіньми. 
Коні ходили по кругу, поливали водою. Коні ходили 
по кругу і робили своїми копитами отакі заміси – гли-
ну, солому. Тоді цією глиною вручну мазали стіни і 
зсередини, і  знаружі. Потом брали кінський навоз і 
глину, тоже робили такі заміси, і уже по-новому об-
мазували. Те, як висохне, шо з соломой, обмазували 
ці стіни. У нас тоже там, в селі, була така невеличка 
копальня: біла крейда, біла-біла крейда така. І то тоже 
довбали цю крейду, розбивали її на пісок, на такі, шоб 
мєлка була, мєлкі кусочки. Заливали водою і тоді бі-
лили. Оббілювали ці стіни, як вони підсохнуть. [Чи 
прикрашали вікна?] Нє, обикнавенне вікно, засті-
клене склом уже було. Просто фрамуги були. Но у 
каждій хаті на вікнах обізатільно були ставні. Став-
ня – це такі дверки, знаружі закриваються обично на 
зіму, як холодно. А літом, як дуже жарко, сонце пече, 
тоже закривалися от сонця. Стеля. [Як робили стелю 
хати?] Клалося посередині таке бревно велике через 
усю хату. І тоді могло з верболозу плестися, а як в кого 
були дрючечки якісь, доски, то забивалося досками, 
а тоді мазалося глиною. Дах. [Як дах будували?] Де-
рева спилювали, робили такі ж ті жердини, ставили 
там балки ж оці і накривали кришу соломою. Солома 
житна і солома пшенична. І були такі умільці, які так 
робили цю кришу, плотно її утрамбовували, чесали. 
От, і криша була така солом’яна, не протікала, дощ її 
не промочував. [На скільки сторін спускалася така по-
крівля – на дві, на чотири?] Нє, на дві – на одну й на 
другу. Такі хати були. Планування. [Яким було плану-
вання старих хат?] А робили обично так. Посередині 
були сіни, називались «сіни». На одну сторону була 
«передня хата», це зала тіпа, а на другу сторону була 
«задня хата». І ото були дві плити складені, у передній 
і в задній. У «задній хаті» – там їсти готовили на плиті, 
і там находились і козенята малі зімою, і телята малі 
серед хати були припнуті у цій «задній хаті». То «пере-
дня хата» була така, як зала. Система опалення. Була 
й піч, і лежанка була. І на пічі діти малі спали, і на ле-
жанці спали, того шо піч топили, і лежанка тепла була. 
Я помню, ото у нас там ліщина така росла в саду, і ото 
ліщини як понаривають відрами, висипають на піч 
зверху. І піч топиться ото ж, там тепло і горішки ці, 
ліщина, там сохнуть, і ми, дітвора, там гралися на пічі. 
А на лежанці дєдушка або бабушка спали, вона тепла 
була все время. [Піч розмальовували?] Нє, нє, у нас не 
розмальовували. Просто була побілена і все. Може, 
десь у когось і розмальовували, но в нас – ні. У кой-
кого були, ото, два півня намальовані, два півня, а в 
нас не було такого. Інтер’єр. [Чи був у хаті святий 
куток?] Да, ну, аякже. У кажній хаті, в оцій «передній 
хаті», так сказать, в залі. Оце заходиш, і зразу, по ліву 
руку, в кутку – на вулицю. У хаті ж два вікна, і по ліву 
сторону од потолка, аж донизу, висіли ікони, украше-
ні рушниками. [Чи пам’ятаєте, які саме були ікони?] 
Та звідки я помню? Помню, було дві чи три ікони. Ну, 
Матір Божа була – це точно. А остальні там які ще – 
я  не знаю. А  підлога була глиняна. Оце ж тоже так 
замісювали глину з соломою, накладали у хаті. Воно 
висихало, а  потом мазали його кінським навозом із 
глиною, шоб рівненько було, рівненько. І  ото така 
глиняна підлога була. Призьба. [Чи була довкола хати 
призьба?] А призьба була обізатєльно. Призьба була і 

в дворі тоже камінна, з такого ж каменю, і за двором у 
кой-кого були призьби. Но більше всього в дворі була 
призьба. І на цю призьбу навєс такий робився, під на-
вєсом була. І ото там як празники, сідали баби на ці 
призьби і ото там лузкали насіння, празнували.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Курятник, са-
рай був великий – там отдєльно стояла корова, теля, 
кури. А  то отдєльно була, називалася клуня. А  клу-
ня – це така постройка: стіни без потолка, криша єсть, 
а  потолка немає. Сіно в ній хранили, інвентарь раз-
ний: і лопати, і граблі – там все. Як копали картошку, 
то туди ж ссипали картошку, та вона лежала, влежу-
валась. Збирали кавуни – і кавуни в сіно ховали там, 
і цибуля – все там було до морозів. А потом, як вже 
наступали морози, з клуні це все прибирали і у погріб 
там, і у хату шо вносили. Но клуня була обізатєльно у 
багатьох людей. Був город зразу тут, біля хати. Колись 
дєдушка і бабушка самі сіяли тут прядіво, сіяли пше-
ницю, а тоді жали руками все це і молотили тут. Пря-
мо на городі розстеляли такі величезні лантухи і ото 
молотили ціпками. Городи були великі. Огорожа. Із 
таких плиток, як на хату, городили забори: сусід од су-
сіда через весь город одгоражувався таким кам’яним 
заборчиком. Уяви, скільки це каменю треба перево-
зить?! Десь у метр заввишки. І  ото город од города 
були одділені. І з вулиці тоже заборчики такі строяли 
із каменю. Літня кухня. У дворі обізатєльно була кух-
ня літня. Тут же, біля літньої кухні, був погріб. А ззаді 
літньої кухні ще була піч, обізатільно піч для літа. Лі-
том же в хаті не топили, а хліб пекли, то друга піч була 
надворі. За кухньою рядом такий був навєс, і там була 
піч. Там ото ціле літо пекли хліб і пиріжки.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Магазин. [Чи було в селі щось 
подібне до корчми?] Ну, не знаю. Коли я вже була у 
нас, називався «бухвет». Там, ото, продавали горілку, 
продавали пиво і продавали хліб, сіль, таке. Ну, оце 
де канфети, хліб і сіль – називалася «лавка». А там, де 
продавалося пиво і горілка, то називався «бухвет». 
А  літом сохраняли це пиво: були такі величезні ко-
рита, «ночви» називались, і  туди зімою заготовляли 
льод. Такі рили величезні ями, обкладали оцим же 
камінням, з якого строяли хати, клали на дно солому, 
а потом у річкі кололи льод зімою, і ці криги великі 
привозили, і скидали в оцю яму, зверху тоже була на-
крита соломой. І ото той льод у цій ямі лежав ціле літо. 
І ото підуть, надовбуть у ці ночви дерев’яні цього льо-
ду і кладуть тоді бутилки з пивом туди, і ото пили хо-
лодне пиво. Школа. І школа в нас там була, я не знаю, 
вона давно була построяна. Сама школа була кам’яна, 
а  перегородки з класа в клас були зроблені з оцього 
верболозу. Два класа було разом, і ото як спортзал, то 
воно як ворота откривалися і закривалися. Як який 
празник, то відкривають одну стіну, і  получається з 
двох класів такий великий зал, де ми там проводили 
празники.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Календарна 
та родинна обрядовість. Як оце ж Троїця, то долівку 
(пол називався «долівка») змазували свіжими глиною 
з кінським кізяком. Помажуть усе і трави там [пона-
трушують], косили траву. Туди входили і деревій, і по-
линь, і дика м’ята, щебрець, любисток. І тоді, оце, на 
Тройцю цією травою застеляли усю долівку. На праз-
ник, на Тройцю, долівка вся була заслана травою.
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НОВОПСКОВСЬКИЙ  
РАЙОН

смт Новопсков
Записав О. Васянович 19 вересня 2007 р.  

у смт Новопсков Луганської обл.  
від Мельник Ольги Юріївни, співробітниці 

краєзнавчого музею

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Інформація про заселення око-
лиць смт Новопскова]. Білолуцьк – яскраве старе по-
селення. Закотне, Булавинівка, Танюшівка, Новобіле, 
Кам’янка, Денцівка – усі поселення кінця XVII – по-
чатку XVIII ст. Територія суцільно українська з ком-
пактними вкрапленнями росіян. Росіян більше біля 
Курської області, а  ближче до Вороніжа уже перева-
жають українці. Так само на Білгородщині. Назва річ-
ки Айдар з тюркської мови – біла, свята, чиста вода. 
«Ай»  – чистий, «дар»  – вода. Можна сказати, спри-
ятлива, благородна долина. У  деяких середньоазій-
ських наріччях «дар» вживається у значенні вода, а в 
інших – долина. У народі є чимало легенд про назву 
Айдару, що пов’язані з ім’ям Катерини  ІІ, яка, їдучи 
у Крим з Потьомкіним, проїжджала через наш край. 
Але, насправді, цього не було, вона їхала іншим шля-
хом. Можливо, якась інша світська дама проїжджала, 
а  селяни прийняли її за царицю. Коли селянин по-
дарував їй велику рибу, вона вигукнула: «Ай! Дар!». 
Є красива легенда про українське козацтво. Коли на 
території нашого краю з’явилися лише перші посе-
лення, то козаки слобожанські їздили на Полтавщину 
за нареченими. І коли вони поверталися, то їх часто 
чекали засідки саме кримських татар, нагайців заради 
жінок. А українські жінки були знаменитим та доро-
гим товаром. У нас тут є Черемуховий яр, дуже гли-
бокий, великий. Ліси там кругом. От саме там нагайці 
влаштували засідку осиновським козакам, які по-
верталися з нареченими. Легенда говорить, що коли 
козаки почали чинити опір нагайцям, то і наречені 
почали битися кинджалами за своїх козаків. Там, де 
упала козацька кров, проросла квітка воронець, а де 
упала полтавська кров, там цвітуть маки. І дійсно, там 
увесь яр навесні цвіте у воронцях і червоних маках. 
Воронець – адоніс весняний. Він червоного кольору. 
Найвища точка – Осиновська гора. У нас там є печера 
Дмитрія Горського. 

ЖИТЛО Інтер’єр. [Розповідь про внутрішнє оформ-
лення сільських жител краю на основі музейних екс-
понатів]. Покуть  – красне покуття. Рушники кілкові 
вивішували на кілочку, на гвіздочку. Рушники, якими 
прикрашали ікони та вікна, освячували у церкві. Се-
лянки вірили, що вони не лише прикрашають житло, 
а  й оберігають його від нечистої сили, злих людей. 
Стіл застелений білою скатертиною і кролевецьким 
рушником. За таким столом не їли, а лише бесідували, 
домовлялися про щось. Коли їли, то стіл накривали 
домотканою скатертиною. А це – святковий інтер’єр. 
Хто мав кролевецькі скатертини, але вони були дуже 
дорогі, то й у свята застеляв стола. Скриня з округлою 
кришкою, дерев’яна. Над нею вивішували дзеркало 
маленьке, скромне. Мисник був високий від підлоги 
до стелі. Глиняний посуд  – місцевий. Були маленькі 

заводи керамічні у Донцівці. Камишові завіски – поді-
бні до жалюзів. На ліжках спали лише дорослі, а діти – 
на спеціальних настилах з дощок. Домоткані прости-
радла, підзор придбано на території нашого краю. 
Рушник – утирач. Топили кізяком з соломою. Хліб пе-
кли один раз на 7–10 днів. Усе, звичайно, залежало від 
кількості членів родини, але хліб завжди клали або на 
рушник домотканий, або ж серветку домоткану. Так 
само і накривали: або серветкою, або рушником. Ко-
нопляне полотно гарно зберігало якість хліба. Інколи 
лицьова частина варистої печі була прикрашена пів-
нями та трояндами, намальованими червоною гли-
ною. Комора [у хаті] – чулан. Обкладали крейдою, що 
робило її схожою на холодильник. Тут завжди було 
холодно. Тут зберігали сільськогосподарські продук-
ти. Тут бодня для сала, кришка закривалася на замок. 
Жбан для вина. Вино виготовляли, горілку курили. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Успенський храм у стилі 
класицизму і бароко у с. Осинове [околиці смт Новоп-
скова] побудований 1802-го року на місці дерев’яної 
церкви. Перебуває на державному обліку. Купол сто-
їть не на стовпах, а на стінах. Лише три таких церкви 
на території колишнього СРСР: у с. Осинове, на Воро-
ніжчині і в Підмосков’ї.

З польового щоденника О. Колесника,  
записано 2000 р. у смт Новопсков Луганської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями респондентів

ЖИТЛО Стіни. Змішана глина із соломою була осно-
вою конструкції, що робило її більш легкою, міцною, 
посилювало теплоізоляційні властивості стін і стелі, 
перетворюючи їх у своєрідні «теплоакумулятори», 
які, накопичуючи вдень тепло, не давали жарі про-
никнути в житло. Вночі, – навпаки, – віддавали тепло. 
Це необпалена цегла, виготовлена з глини з додаван-
ням різаної соломи або інших волокнистих матеріа-
лів (тирси, полови, стружки). Мала назви «саман» або 
«лампач». Форми для виготовлення саману робили 
одинарними або подвійними, у вигляді ящика без дна, 
міцно збитого з дощок завтовшки 25–30 млм. Розміри 
саманової цеглини, залежно від місцевих умов, могли 
бути: великі  – 40×19×13  см, середні  – 30×17×13  см, 
дрібні  – 30×14×10  см. Формувати саманову цеглину 
починали навесні, щоб протягом літа вона встигла 
добре висохнути, оскільки її не обпалювали, а  лише 
висушували на сонці. Роботи проводили на рівному 
майданчику. Форму змочували водою, посипали по-
ловою, щоб глина не прилипала до стінок. Брали груд-
ку глини і заповнювали нею форму, вручну трамбува-
ли і загладжували, або ж із силою кидали цю грудку в 
ящик, тим самим досягаючи її ущільнення. Надлишок 
глини знімали і перемішували із загальною масою. 
Після трамбування форму знімали і переносили на 
інше місце для наступного заповнення. Свіжу цеглу 
утримували на формувальному майданчику три дні. 
Якщо майданчик правильно влаштований, є хороший 
стік дощової води, то невеликий дощ не зашкодить, 
в  іншому разі саман розміщували під навісом. Після 
витримки і сушки цеглини ставляли на ребра (із за-
зором між бічними гранями для вільного проходу 
повітря) і просушували ще 3–7 днів. Потім складали 
в клітки, де саман остаточно просихав і твердів. Якіс-
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ний саман не розбивається при падінні з висоти двох 
метрів і не розмокає у воді протягом 1–2  діб. Після 
того, як саман висохне, його можна використовувати 
замість звичайного будівельного каменю. В якості єд-
нального матеріалу використовували суміш глини із 
половою, січеною соломою, стружкою. Штукатурили 
викладені стіни як внутрішньо, так і зовні спеціаль-
ною сумішшю: одна частина глини з трьома части-
нами кінського кізяку. Після висихання штукатурку 
двічі білили розчином вапна. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Для домаш-
ньої худоби споруджувалися теплі хліви. Винаходили 
з чого побудувати і майстерні, й і сараї для зберігання 
господарського знаряддя.

с. Кам’янка
З польового щоденника З. Гудченко, 

 записано 2007 р. у с. Кам’янка  
Новопсковського р-ну Луганської обл.  

від Калашник (Гукової) Ганни Василівни (К. Г.), 1926 р. н.,  
та анонімного респондента (Р.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [К. Г.] Вулиця мала однобічну забудову. Під час 
[Другої світової] війни село не постраждало, тільки в 
одну хату потрапила бомба. Топоніми. Кутки: Биржа, 
Довгий план (од магазина у бік Новопскова), Слобода. 
Місцевості: Лісковий, Рідкодуб. [Р.]  Куток цей нази-
вався Халоша, далі – Підгор’ївка. Церкву зруйнували 
до війни. Далі була ще стара церква. Ярмарки були, на-
чиная од магазина і до кладбища. Там було чисте поле. 
Ярмарки були: такий день – у Кам’янці, на той день – у 
Кантємірові, на третій день – у Марковки, а тоді у Бі-
лолуцьку. Був я на ярмарку... Суп варили, борщ. Ярок 
отак рили, і  з ногами. П’ятак заплатив  – і  їж. Ярок 
рили в землі, шоб сідать, шоб ноги туди, а тут – бров-
ка. Рили ті, шо варили. Як погана погода, напинали 
таке, як лантухи здорові, брезент.

ЖИТЛО Стіни. [К. Г.] Робили люди й хати. Я знаю, вже 
ходила в школу. Везуть камні: те – довше, те – корот-
ше. Дома вже, як на місце привезли, сокирами обцю-
кують, тоді все вирівнює глина  – відтіля ж і глина. 
Глину брать, об’язатєльно куштують – вона солона є. 
Солону ніззя класти. Куштував глину хазяїн. В розчин 
йшли пісок, глина, солома. Треба, шоб солома була не 
пріла і не довга (четвертей дві). Заміс тут же, в дворі, 
місили кіньми. Стіни страшно товсті в хаті з крейди. 
Місять, поки у коней глина відстає від ніг. Тоді ті, шо 
кладуть, сидять, оддихають, випивають з пєснєй. Тих, 
шо кладуть, наймають, шоб вони вміли. Хата тепла. 
А  після війни хату зробили з саману. [Тобто у дворі 
три різночасні хати. Усі під соломою. Найдавніша – ді-
дова, батькова (до війни) і сина (після війни)]. У діда 
було 11 дітей. Дідівська хата була з крейди – така ха-
тьоночка. Планування. Інтер’єр. У батька [хата] ве-
лика: присіночок, сіни, одні двері в зал. Тут, в кімнаті, 
була лежанка, ну, не так цікава, шо отак становишся 
на ній, так, під стелю. У війну наша піч була відома. 
Ше в Кантемірові, а воно наші солдати знали, шо є в 
етому селі піч на 6 солдат. І там стірають, у тому селі, 
солдатам усе і зашивають. У  діда дві було кімнати: 
одна, як тільки зайдеш – груба й піч і столик малень-
кий, а друга – дальшенько пройдеш: дві кроваті було і 
все. Хатина й хата, сінці були.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [К. Г.] Сарай, 
погріб, клуня біля старіших хат. У батька клуня була з 
крейди зроблена і сюди, на огород [через вулицю], сто-
яла. І там була віялка, молотарка. Клуня була під соло-
мою. Крокви були – високі крокви. Як «красне яєчко», 
[на Великдень гойдалку] там прив’язували, і діти коли-
шуться. За дорогою стояли в ряд коморі, наших – три, 
їхніх – по дві, з верби. А тут верби було, досок – скіль-
ки ти хочеш! Коморі були все з верби, з дерева. Ходили 
мужики такі, наймалися... Одна комора була у дворі, 
а три – поза двором. Це до колгоспів. А як колгосп за-
брав, то в клуні яровізіровали картоплю, насіння сси-
пали туди посівне. Сарай теж з крейди.

Записала З. Гудченко 2007 р. у с. Кам’янка 
Новопсковського р-ну Луганської обл.  

від Миткова Миколи, 1935 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Фундамент був і в старих хатах: 
камінь-дикар довбали по кручах і в завалених хатах 
камінь вибирали. Стіни. Будували толокою  – люди 
приходять, чоловік 15–20. Фундамент ліплять, а  на 
другу неділю вже стіни зганяють. Там плотники схо-
дяться. Майстри робили плотницьку роботу, а толо-
кою – фундаменти і стіни. Стіни – хто з чого. Роби-
ли з крейди, а найбільше – з саману. Саман з глини. 
Сушать його. Ото дві чи три хаті, шо я не участвовав. 
Як субота й неділя... Оце в суботу заготовляють усе, 
а в неділю тоді сходяться і роблять. Крейду під горою 
брали. Там діди такі, шо рубали, там крейдяниця. Їм 
платили. Камні були різні  – той плескатий, той кру-
глий... А тоді вже обліпляють. А то, нема форми – об-
тесували сокирою. А тоді щикатурили. При мені зруб-
ні хати не робили. Стеля. Поверх стін толь положать, 
а тоді коробку, а на коробку сволочки, а потом крок-
ви. Я робив хату в 1959 році – стіни саманні, сволоки 
клав. Є й зараз кладуть їх. Сволоки робили впродовж 
чи впоперек, один чи два сволоки. У мене два сволоки. 
На кам’яні стіни клали бруси, сволока, на них – сво-
лочки, потім обшивали, глиною підмазували зверху і 
знаружі, щикатурили. А  як просохне,  – білили. Роз-
чин з глини, піску, соломи (більше глини). Солома, 
шоб густіше, шоб швидше сохло. Дах. Дах робили і на 
2, і на 4 схили. Вікони вносили на вхідчини [до нової 
хати], кота впускали.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Були куз-
ні. У Калашника була. [За колгоспу] в кожній брига-
ді була кузня. Бригади звались: «Воля», «Перемога», 
«Колос», «Чкалов», «Героя». Були гончарні. Робили ма-
кітри, миски під горою й палили. Були горна.

Записав О. Васянович 21 вересня 2007 р.  
у с. Кам’янка Новопсковського р-ну Луганської обл.  

від Колєсник Євдокії Лазарівни (К. Є.), 1918 р. н.,  
Плис Наталії Григорівни (П. Н.),  

керівника сільського музею,  
та Неберикуті Володимира Михайловича (Н. В.), 

сільського голови

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Н. В.] Насе-
лення – 1400 осіб по сільській раді. В основному – усі 
українці. Говоримо одне слово руське, друге –україн-
ське. Тут руських сіл нема. У нас крупне тваринниць-
ке господарство. Ми раніше були колхозом ім. Карла 
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Маркса, а потім стали ОГО – обществом з ограніченой 
ответственностью. У нас усі заняті, усі мають роботу. 
В Росію не їздять на роботу. У нас є житло для кадров. 
Колись предсідатєль не пішов на приватізацію, і у нас 
усе лишилося, як колись. У нас тільки механізаторів 
150  чоловік. Усі получають заробітну плату. Працює 
клуб. У школі є музей. Топоніми. [П. Н.] Слобода – це 
центр села. Кутки називаються «Гарбузівка», «Пра-
пор» (колгосп так називали), «Колос» (теж колгосп). 
У  [сусідньому селі] Ганнусівці центральна вулиця  – 
Дворянівка. Але не знаю, чого так. Ще там називали 
Крутівка.

ЖИТЛО Стіни. [К.  Є.] Цю хату, де ми живемо, самі 
строїли у [19]57-му році. У людей – то луччі. Постро-
єна із глини – саман. Планування. Ця кімната – хата, 
а та – хатина. І сіни є. Система опалення. Піч була, 
хліб пекли у печі, відтіль топилося у хатині. Їсти ва-
рили у хатині. У хаті тоже топилося, шоб тепло було. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [К. Є.] Колись була церк-
ва. Вона [власне будівля] і зараз є, тільки там мас-
тєрська тракторна. Церкву розвалили після голоду. 
[Н. В.] Церква у нас була, але там зараз тільки стіни, 
там машини ставили. Храм на Казанську ікону літом.

Записав В. Сироткін 20 вересня 2007 р.  
у с. Кам’янка Новопсковського р-ну Луганської обл.  

від Приколоти Івана Лазаровича (П. І.), 1937 р. н.,  
та Приколоти Лідії Прохорівни (П. Л.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Чому село Кам’янка так нази-
вається?] [П. Л.] Якийсь отут був дядько, сперва по-
строїв хату на каминні, кам’яні чи як його... [То був 
якийсь дядько Камінь, так?] Нє, він не Камінь, якось, 
якось він називався, шо назвали Кам’янкою. Він по-
строїв хату саму перву, наперву під горою – отам. Бо 
тут же нападали якісь племена, він, значить, шо, як 
пещери, робили хати під горою, і шоб тікать було од 
їх (нападали племена якісь). І  ото ж той дядько, шо 
я забула... [П. І.] Та не племена – чи татари, чи турки. 
[П. Л.] Тут усе було.., тут пройшло.., ой-ой-ой. [Печери 
ті є ще тепер?] Немає. Це давні часи, це ще дід сто год 
прожив, так оце дід розказував. Дак він каже: «Помню 
так». Як снилося, оце дід уже вмер годів двадцять чи 
більше. Ага, дак ото ж і кладбіще там єсть. Розрива-
ли, рили, крейду брали там. І  ото ж наскочили, до-
рились до кладбіща. Кладбіще, це дід каже: «Я  його 
не помню, воно, видно, було. Хтозна, які воно люди 
були, що за люди були». [У 1960-х роках, як добували 
крейду, це кладовище розрили?] Ага, розкрили. [П. І.] 
Там крейдянище, із крейди робили, ферми строїли 
тут, били там крейду. І годами там крейду били ото. 
А бульдозером ото зчищають, як забрали шар крейди, 
а там прямо стовпи крейди були. [Ті поховання були 
дуже давні чи теперішні?] [П. Л.] Ну, тіки не зарішні, 
не теперішні. Теперішні – лежать он на бугрі аж. Ото 
усі [захоронення зроблені] у нашу пам’ять і наших ді-
дів. І наші предки всі там лежать. А це тут якісь люди 
жили другі, поселялись тут. Це не до нашої, мабуть, 
і ери, поняли?! Оце те кладбіще.

ЖИТЛО Фундамент. [Яким був фундамент у старих 
хатах?] [П.  І.] А  худамент кам’яний. З  дикарю. Тіки 
крейдяне [за матеріалом житло] було, а  худамент з 

каменю. Ну, в  нас хата було, сто год стояла, мабуть. 
Там, де ми жили, ось в углу, ото моя хата була. [Нема 
вже її зараз?] Стоїть. [П. Л.] Стоїть хата. [П. І.] Так ця 
хата, що я родився, у  [тисяча дев’ятсот] двадцятом 
году кончилась строїть. А то була стара в їх [батьків] 
хата, сто год простояла в дворі. Так, кажуть, худамен-
ту не було під нею. Крейдяна була. А худамент наче – 
такі плахи каменю, страшенні здорові, вислано, а тоді 
крейдою. Стіни. [То стіни хат будували з крейди?] 
З крейди. [Це якісь блоки вирізали?] Ні, не вирізали, 
прямо крейдина. Не обрубана, нічого, а прямо так, як 
відтіль привезли, так і кругла, і всяка там вона. А тоді 
глиною обмазували. [Стіни з крейди зводив сам гос-
подар, чи люди допомагали?] Нє, воно тоді ж гуртом 
робилось. [Як називали таку роботу гуртом?] [П. Л.] 
Толока. [Коли людей запрошували, що казали?] «При-
ходьте на толоку!». І в нас [як будувалася] хата, толока 
тоже була. [Хто приходив на толоку?] Приходили всі, 
кого кликали. Душ тридцять. [П. І.] Чоловік тридцять! 
За день же хату, стіни зганяли! [Що робили чоловіки, 
а що жінки?] [П. Л.] Жінки їсти варили. А мужики усе 
робили сами, носили... [Навіть стіни мастили?] Ні, 
не мазали, стіни гнали. [П.  І.] Ні, ми ложили стіни. 
[П. Л.] Стіни зганяли. А мазали сами баби. [П. І.] Це 
вже потім мазали, коли вже кришу поставили. [Із чого 
збудовано хату, в якій зараз живете?] У нас, примєрно, 
щас саманна хата. Стеля. [Як раніше стелю робили?] 
[П. Л.] Стелю накидали. То вже доярки приходили по-
магать. [Коли стелю накидали, також толока була?] 
Ну, тоже ж так. Ну, кажуть: «Стелю накидать на хату». 
[Це вже окремо приходили?] Окремо, ага. Оце, шо об-
ліплять, це ми – з мамкою – сами, вдвох, ліпили усе. 
Усе кулачили, все шикатурили, все робили вдвох. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [У  вашому селі була 
раніше церква?] [П. І.] Ну, це була у нас ще... [Ще до 
Другої світової війни?] Да, до революції вона. В рево-
люцію зняли ту церкву, тільки построїли, в  [тисяча 
дев’ятсот] двадцятом году построїли і зразу й купола 
зняли з неї. [Куди винесли ікони, дзвони, хрести?] Та 
розтягли, розокрали, тоді воно.., воно тоді безвластя 
почти було, при Лєніну було.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[П. І.] Кам’янка – тут для всієї округи робили ми мли-
ни тоді. На вітряки жорна, ото, камінні робили, у нас 
гора там єсть. І на вітряки робили, а тоді [жорна] про-
давали, тоді продавали по всій окрузі. [Млини водяні 
були в селі?] Та це ж два водяних млина було – отам, 
унизу, був, і цей, другий, був. [Скільки вітряків було?] 
А вітряків штук тридцять було, і довго вони стояли, 
вітряки. [Як довго?] [П.  Л.] Це вже до войни, після 
войни їх розобрали. [П. І.] Ось отут, уже я робив бри-
гадіром, так розобрали ми. Я тоді бригадіром робив.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Обрядові 
та розважальні аспекти толоки. [Що робили на то-
лоці після завершення будівельних робіт?] [П. Л.] Ну, 
п’янка до упаду. До упаду. Хто скільки подужа’. І гра-
ли, й співали – все. [Які пісні співали?] [П. І.] У нас – 
большинство українські пісні. [Які були найпопуляр-
ніші?] [П. Л.] «На городі верба рясно...» – це старинна 
пісня. [П.  І.] «Ой ти хмелю, хмелю...». [П. Л.] А тоді: 
«Зійшов місяць на годину, / Години нема, / Казав ми-
лий: “Прийду рано!” /, Та й доси нема». Оце ця пісня. 
Багато старинних пісень співали.
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Записала А. Артюх у вересні 2007 р.  
у с. Кам’янка Новопсковського р-ну Луганської обл.  

від Гладких Варвари Михайлівни, родом з Полтавщини

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Народні 
уявлення. Да ото домовим, знаєте, дітей лякали. [Тут 
чи на Полтавщині?] Ні, там. Кажуть: «Циц, слухайсь, 
бо он домовик як прийде!». Ото нас домовиком ляка-
ли. А шо він означав – оце не знаю. А нас лякали до-
мовиком, шоб слухали. Я знаю, ше батько розказува-
ли про отих відьом. Оце, каже батько, сестра в його, 
батька (рано мати вмерла), – жили при сестрі. Сестра 
жила в них, ну, тоді вона одійшла, ну, так – недалеко. 
Я ж, ото, знаю, де ж тьотка ж та жила. І батько, оце, 
було, розказують, шо там у їх якийсь дядько був від-
ьмак. І оце, в сестри телилась корова. І батько каже, 
[що] ми там обрятовували її. А собача і лізе, зазирає – 
вродє відьма перетворювалась у собаку. І ото, кажуть, 
зазирає, отой, отож, у сарай. І  тоді пішла сестра до-
їть, як ослобонили ж корову. Пішла доїть, і нема мо-
лока – нічого. Ну, а там, вроді, ше якийсь знахур був, 
шо одворожував це діло. Ну, погукала ж сестра того 
ж чоловіка, шо отаке ж – отелилась корова, і нема ж 
молока. А він каже: «До сход сонця здій коровку і на 
сковорідку лий і жар, підпали в печі і жар так молоко». 
«Так, – каже, – відьма прийде». І вродє ж приходить 
і каже: «Улянко!». Її звать було Уляна, сестру батька. 
Каже: «Улянко, не роби цього, – шо це ж вона жарила 
молоко на сковорідці, – не роби цього. Буде все благо-
получно з коровкою!». Оце батько, було, таке розка-
зує. І чи це воно правда, чи неправда... Ото таке.

с. Можняківка
З польового щоденника Н. Каплун,  

записано 2006 р. у с. Можняківка  
Новопсковського р-ну Луганської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями респондентів

ЖИТЛО Стіни. У Можняківці, на вулицях 1 Травня (бу-
динок № 8) та Леніна (будинки № 28, 30, 41), зберегли-
ся хати, зведені на початку ХХ ст. У кінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. у Можняківці, як і в Білолуцьку, домівки 
робили з дерева. Дерев’яний каркас обмазували кіль-
кома шарами глини, потім стіни вирівнювали та бі-
лили. У Можняківці частково збереглися традиційні 
види оздоблення будівель. Верхня балка будинку № 41 
(на вулиці Леніна) на торцевому боці прикрашена зуб-
частим орнаментом, нанесеним у техніці виїмчастого 
різьблення. Будинок № 8 (на вулиці 1 Травня) прикра-
шений профільованим різьбленням по верхньому пе-
риметру стіни, «надвіконня» (наличник) цього будин-
ку оформлено солярним символом (шестипелюсткова 
розетка). Кути сучасних будинків із зовнішнього боку, 
згори та знизу, оздоблюють композиціями з битого 
різнокольорового скла, іноді – з ялинкових прикрас. 
Дах. Будинки, за повідомленням В.  Каплунова, ще в 
1950-х  роках були вкриті соломою. Зазначимо, що 
для народної архітектури Можняківки не характерні 
так звані піддашки, що спираються на ряд дерев’яних 
стовпчиків, що притаманно Нижньому та Середньо-
му Поайдар’ю. Інтер’єр. Опитування населення до-
зволило доповнити наші знання про [внутрішнє] 
оздоблення житла, що побутувало ще в повоєнні часи. 
Скажімо, підвіконня прикрашали засушеними пати-

сонами різної форми та розмірів: «...й великі плоскі, 
як тарілки, й високі, як стакани». Віконне скло оздо-
блювали витинанками, що їх зазвичай виготовляли з 
білого паперу, а в повоєнні роки – з газет. На сьогодні 
це є першим зафіксованим свідченням про побуту-
вання на території Луганщини витинанок – одного з 
традиційних видів народного мистецтва, характерно-
го для Центральної та Західної України.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. На подвір’ї 
Каплунових зберігся колодязь-«журавель», спорудже-
ний на початку ХХ ст. Тоді це подвір’я належало сіль-
ському ковалеві. За спогадами односельців, саме тут 
стояла й кузня.

с. Новорозсош
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2007 р. у с. Новорозсош  
Новопсковського р-ну Луганської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Мацай Галини Наумівни, 1940 р. н.

ЖИТЛО Планування. Продовжує хату сарай від зачілка 
і має окремі двері. З  сіней  – вхід у «хатину», право-
руч – двері в «хату». «В сараї – кури, гуси, вутята, ко-
рова – окремо». Стіни. «Цю давню хату ми купили. 
Оце 40 год ми живем, а до нас ще – ой-ой-ой. Стіни – з 
крейди». Заходимо в сіни, вони виступають за межі 
хати у вигляді прибудови. Інтер’єр. В «хатину» вихо-
дить черінем піч і груба. Комин з’єднується лежаком з 
верхом. В «хатині» стелю тримає сволок поздовжній, 
на ньому – сволочки. У «хаті» теж піч, комин, духовка, 
запічок, лежанка. Далі був піл. Долівка змащувалась 
коров’ячим кизяком, змішаним з глиною і водою. Ві-
кон в «хаті» троє, на причілку – одне.

с. Писарівка
Записала О. Сухорада 14–15 березня 2020 р.  

у с. Писарівка Новопсковського р-ну Луганської обл.  
від Чижикової (Думанової) Марії Сергіївни, 1933 р. н.,  

родом із с.  Лисогорівка Новопсковського р-ну 
Луганської обл. 

Розшифрував О. Головко

ЖИТЛО Фундамент. [Як будували хати?] Наше село 
оточене крейдяними горами, тому, в основному, хати 
будували з крейди. Ломами вибивали великі куски 
крейди і клали цю крейду на невеликий кам’яний 
хвундамент. Стіни. Крейду клали на глині. Потім 
крейду обмазували глиною і білили хати. Лісів у на-
шій місцевості дуже мало. Ліси розташовані на схилах 
гір та у розлогих ярах, тому хати будували із крейди та 
із саману. Саман робили так: навозили глини, глину 
розкидали, замочували водою, заливали. Потім міси-
ли кіньми. І в глину кидали весь час солому (солома 
подрібнена). І  таким чином коні замісювали глину, 
а потім робили саман. В основному робили все толо-
кою. Тобто жителі чи однієї вулиці, чи з усього села 
сходилися і носили саман. З дошок дерев’яних збиті 
були хворми для саману, із ручкою. У  ці хворми на-
кладали глини, топтали ногами і односили. І висипа-
ли з хворми. Саману робили багато-багато: і на сараї, 
і на хату. Цілий вигон закладали саманом. Цей саман 
підсихав, його перевертали кілька разів. А як він ви-
сохне, тоді на глині клали стіни хати. Вікна були ма-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



458 ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ненькі (і  мало було вікон). У  лісах в  основному ріс 
дуб – дуби росли. Ці ліси посаджені людиною: чи по 
вказівці, чи по рекомендації ученого Докучаєва. Їх на-
зивали «докучаєвські ліси». Тому дерева було мало, в 
основному дерево йшло тіки на кришу, на двері та вік-
на. Це такі хати були до [Другої світової] войни і у 
войну, а десь із половини [19]60-х років масово стали 
будувати хати кирпичні. У каждому дворі стояла хата 
маненька та довоєнна, і  ліпили хату кирпичну. Кир-
пич привозив колгосп каждій сім’ї. Хто заказував, 
колгосп привозив кирпичу скіки нада. І ліпили кир-
пичні хати. А поступово ті [глиняні] хати повалили, 
та й вони і самі повалилися, і двори очистили. В каж-
дому дворі стояла (і зараз стоїть) хата кирпична вели-
ка, з великими вікнами, шихвером укрита. Стеля. По-
середині хати [довоєнного часу], комнати клали тов-
стий дрючок, називався «сволок». На цей сволок і на 
стіну клали сволочки. Це такі, сантиметрів по двад-
цять, деревини. Сантиметрів по двадцять завдовжки. 
Називалися вони «сволочки», а центральний – вели-
кий – називався «сволок». Сволок був з товстого дере-
ва, обтесаний. Обтесані були й сволочки. Наверх сво-
лочків прибивали з гілок. Гілок гарно обрізували і з 
гілок клали упоперек, упоперек сволоків клали. А на 
ці гілки-стебла вони клали глину. Глину так же замі-
сювали, як і на саман. Товсто клали глину. І підбивали, 
підбивали, клали стропила. Стропила... Нє, мабуть, не 
стропила... Ну, підожди, Оленка... Балки, балки! Клали 
балки. Балки підбивали рейками – довгі такі, вирізані 
із дерева, на пилорамі вирізали, не товсті. Рейками 
підбивали. Наклали так же горіщє. І  ці рейки тоже 
підмазували глиною, а потім усе штукатурили. І полу-
чалася рівна стеля, рівна. Боки рівні, перегородки рів-
ні, красиві. Дах. А тоді ставили крокви. Крокви уши-
вали досками, тонкими досками. Ну, не всплошну, 
рідко так дошки, бо їх було рідко. І  крили соломою. 
Були хвахівці з криття хат. Соломою крили, а тоді роз-
чісували цю солому. Криші розчісували граблями. Ви-
чісували-вичісували, і  соломинка налягала одна на 
одну, і ніколи не гнила солома. Вода стікала по цій со-
ломі. [Очеретом накривали?] Очеретом – нє. В нашій 
місцевості очеретом не крили. Усі були під соломою. 
Солома десятиліттями стояла на кришах. Лежала на 
кришах і не гнила. Стікала вода по соломинках. Хати 
були дуже гарні. Ліс [у 1960-і рр. колгоспи] привози-
ли, тому хати укривали шихфером. Тепер уже не со-
ломою, [а] шихвером. Планування. Хати [першої по-
ловини ХХ ст.] були невеликі – на дві комнати. На дві 
кімнати – «хатина» і «хата». «Хатина» і «хата». У каж-
дій хаті були сіни. Спочатку заходиш у сіни (а це така 
прибудовка), у сіни, а потім із сіней одні двері ведуть 
на кухню, а другі двері ведуть у чулан. У чулані збері-
гався мед, сало, мука, і були полки. На полках лежали 
кружки овечого жиру, який називався «лій», кружки 
лою, та стояли бутилі із наливками. Наливки – терно-
ва, сливова, вишнева. А  далі  – двері ішли на кухню. 
У кухні стояв стіл. Ну, можливо, і піл, як велика «ха-
тинка». Кирпичні хати [із середини 1960-х рр.] ліпили 
великі  – на 4  комнати, а  в кой-кого і 5  кімнат було. 
Система опалення. Була [у  кухні] піч, в  якій пекли 
хліб. І  коло печі була плитка. Плитку топили, шоб 
було тепло у «хаті» – у комнаті другій. Було дві печі: 
одна піч обогрівалася піччю, в якій пекли хліб, а дру-
га – у «хаті» – обогрівалася плитою. Од плити обогрі-
валася і «хата» – друга кімната. Комінь і піч, ну, десь 

займали 1/6 другої кімнати. В [19]90-х годах, – на по-
чатку дев’яностих, в конці восьмидесятих, – провели 
газ, і люди поставили котли, а од котлів отходили тру-
би до батарей, або трубами зробили парове опалення. 
Інтер’єр. Полів [у старих хатах] не було. Досок не 
було на поли. Тому поли були глинобитні. Такою ж 
глиною, як і на самани, накладали на землю. На пол 
накладали, потім її шпарували, вирівнювали гарно, як 
вона просохне. А вже як совсім готова вже, побілили в 
хаті, тоді змазували земляні [підлоги]. «Долівка» на-
зивалася. Долівку змазували коров’ячим кізяком. 
Вода, коров’ячий кізяк і чуть додавали чорної землі, 
шоб було чорне. А от кізяка не було пилі. Посипали 
поли ці зімою піском жовтим, а влітку – чебрецем або 
полинем. Господиня раз у неділю або раз у дві неділі 
змазувала долівку, посипала піском або чебрецем та 
полинем. [Які меблі були?] У цих хатах, в яких я була 
до войни, до [19]41–45  року, меблі були одинакові. 
В усих одинакові. Це – піл – закопували чотири стов-
пи: два стовпи, а тоді через два метра навпроти знову 
два стовпи. Клали перекладинку з товстого дерева і на 
ню, на одну і на другу перекладинку, клали дошки тов-
сті, прибивали їх до перекладинки. І  оце такі були 
«кромваті». Кроватів не було, а воно називалося «піл», 
«на полу». На полу, де спали, лежало дві великі подуш-
ки і маленьких дві. Подушки накривалися полотня-
ною простинню. З  полотна саме виготовляли. [Була 
перина?] Ото ж перина така була  – з двох подушок, 
Оленка. Отакі подушки – приблизно, метр ширина і, 
може, півтора метра довжина. І їх, отак, упоперек кла-
ли. А перин не було. А зверху накривали рядном – са-
мотканне. У  селі багато було майстринь, які ткали і 
полотно. Кажда сім’я вирощувала коноплю, на городі 
кажда сім’я вирощувала. І ткали полотно. Із одежі, яка 
зносювалася, робили такі полоски – драли або різали 
полоски. Ото з тих полосок ткали рядна. Полоска була 
неширока, може, сантиметрів шісдисят шириною. 
А  тоді ці полоски ізшивалися, і  получалося рядно. 
Тоді од «кроваті» ішла лава – одна лава і друга лава. 
А на покуті ці лави сходилися. А коло лав, коло цих, 
стояв великий-великий стіл. А  як тіки увіходиш у 
хату, – стояла скриня. Як з кухні в другу кімнату за-
ходиш,  – стояла скриня, а  попід стінами лави дві. 
А коло лав стояв великий стіл. Стіл не накривався ні-
чим. І ото за тим столом обідали. Обідали в «хаті», не 
в кухні, а в більшій кімнаті обідали. Дітей було по ба-
гато, тому діти спали на печі. На печі спали. Дві печі: 
одна од тієї, шо хліб печеш, а одна од плитки. І діти 
спали на печі, поки малі. А як діти виростали вже, тоді 
в’язали із очерету такі, називалися «мати». Із очерету, 
Оленка, із окуги зв’язували отак пучечки, зв’язували, 
таке получалося. Його розстелали на землі і там спа-
ли, як діти підростали. Або вносили солому – на со-
ломі. У каждій кімнаті були в той час вікони. Вікони 
були у каждій сім’ї: у якій багато вікон, а в якій по год-
ні [одній] віконі. У  мого дідуся була заставлена вся 
стіна іконами. Ікони були у рамках або намальовані на 
дерев’яних таких досках. І вони на тих дерев’яних до-
сках годами були і не злущувалися, і не вигоряли. Ви-
сіла лампадка обов’язково на святому вуглу. А на ві-
коні був рушник, вишитий хрестиком. На рушникові 
були півні, які стояли один проти одного, і квіти такі, 
троянди такі вишивали хрестиком. Нитками вишива-
ли тіки двох тонів – чорні і красні. І красиві, не дивля-
чись на те. Або й совсім самими красними [нитками 
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рушники] вишивали. Ну, рушники були красиві. Ві-
кна – вони були невеличкі, і вони були свободні – нія-
кої тюлі, някого нічого не було. Вікно, тіки вікно. [До-
ріжки домоткані стелили?] А, дорожки  – нє. Тоді не 
було дорожок. Ходили обуті, і  дорожок не було. Ну, 
дорожок не було ні в кого, ні в якої, ніде ніякої, нічого 
не лежало. Земля і все. [Окрім скрині, одяг де ще збе-
рігали?] Як заходиш у хату, у каждого по одну сторону 
була скриня, а на другу сторону була вішалка. Вішалка 
саморобна – доска, на ній набиті такі, не гвіздки на-
биті були, а такі дерев’яні кілочки. Такі дерев’яні [кі-
лочки] із такою головкою, шоб не знімалося. І  туда 
вішали одежу. А там друга яка одежа, ну, празнична. 
Там рушники, полотно, там вишиті сорочки – це все 
було у скринях. Одежі тоді було мало, тому на тих ві-
шалках вміщалася одежа. [Печі розписували?] Печі – 
нє. В нашому селі не розписували, білили. Білили, не 
розписували в нашому селі. І ото в каждій хаті одна-
кова була мебель. [Сміється]. [Де посуд зберігали?] 
Здебільшого у столах. Сам хазяїн робив стіл, і в столі 
зберігали. Або на столі, в кого такого стола не було за-
критого, зберігали на столі. Тоді посуду було мало, 
Оленка. Їли із общих мисок. У  миску наливали там 
суп чи борщ, дерев’яними ложками їли. Як багато ді-
тей, то дві чи три миски ставили, а як мало, так і з од-
нієї миски їли. Тому, Оленка, мисок було мало. Посуду 
було мало. Варили їжу у чавунах. Чавуни  – це, такі, 
знизу вузеньке, а  дальше розширювалося. Оце в та-
ких. Они були, мабуть, чугунні, тому й називалися, 
мабуть, чавунами. У  чавунах готовили їжу. [Посуд 
який був – дерев’яний чи глиняний?] Ні, Оленка, гли-
няний. А ложки дерев’яні. У нашому селі був гончар, 
який робив миски, макітри, макітерочки (це меньші), 
глечики. І в усих були. А потом їх він, ото, робив на 
кругові, а потім їх випалював. А вже випалені купува-
ли в його люди. [Він один був? Чи багато було гонча-
рів?] Нє-нє, одна була сім’я гончарів. Не багато, одна 
сім’я. І ото купували: ті глечики купували, купували 
миски, макітри. Макітра така велика. У макітрах учи-
няли хліб. Сім’ї були великі, макітра величезна.., і  в 
ній вчиняли хліб. І ото в ній вимісювали все і пекли. 
А  у макітерках, менших, собирали сметану. Тоді ж у 
каждному дворі була одна та дві корови. Де дітей було 
багато, то й дві корови. В цих макітерках сметану ото-
плювали у печі і колотили, збивали. А  в нас казали: 
«Сколоти масло!». Колотили масло. Масло було таке 
запашне та таке добре.., до теперішнього не рівнять! 
[Як зараз виглядає житлова забудова села?] Добротні і 
красиві хати, нині вони майже всі стоять пустками. 
На моїй вулиці лише в трьох хатах живуть люди. Усі – 
з газом, добротні, кирпичні. Стоять пустками через 
те, шо нема роботи в селі. Усі виїхали (молоді) у міста. 
У  містах кватир не дають, а  десь наймають кімнату. 
Тому молоді люди не женяться, а дівчата ж заміж не 
виходять, бо хлопці не женяться. Їм нігде вести, заво-
дити сім’ю. А купити жилище в місті невозможно, а у 
селі ніякої роботи немає...

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які ще при-
міщення будували у дворах?] У  каждому дворі були 
сараї, і  не один. [Які були сараї?] Довгі сараї, «стор-
човка», в основному. Оленка, це таке – із липи, може, 
верби. Ну, в основном, з липи. Ставилися стовпи, на 
стовпи прибивали такі поперечки, а  поміж попере-
чками, оце так, проплітали ці, із чорноклени проплі-

тали, стебла. Ці стебла обмазували глиною і зсереди-
ни, і знадвору. І це були. Крили їх соломою. Це вони 
залишилися ті, які будували щє до войни. І після вой-
ни зразу багато було худоби у каждому дворі, то вони 
там [у сараях] жили, корови і телята. А окремо у каж-
ному дворі був свининець. Свининці будували із лісу. 
Із лісу – із таких стовбурів дерев. Они невеличкі були, 
свининці. І  обов’язково вихід був. Они влітку, сви-
ні, жили на свіжому воздусі  – таке загорожене, таке 
[подвір’я для них] було, вихід. А зімою жили ото там, 
у дерев’яному приміщенню. [Вівці жили з коровами?] 
Нє-нє. Сарай був дуже великий, довгий, Оленка. Він 
на кілька дверей був: в одному двері – це були корови, 
а в іншому двері – це були вівці. У каждій сім’ї були 
вівці, бо в нас місцевість гориста, і овець випускали, 
і они паслися там, по горах. Окремо. [Коні були?] Нє-
нє. Коней не було ні в кого. І в войну, і після войни 
коней не було. А то коні були до [19]30-го року, багато 
коней було. Коні були у людей, а щє більше було во-
лів. А тоді, як утворилися колхози, тоді вже нє – коней 
не було ні в кого. В одного ганчарошника був, коняка 
була. Ганчарошник – він возив по селу крючки рибо-
ловні, катушки ниток, свистуни для дітей. Що він там 
ще возив.., шось щє... Канхвети кой-коли. Кой-коли – 
канхвети. Це, Оленка, не в бомажках, в  бомажках 
не було, у ящиках – подушечки і круглі. Подушечка, 
а всередині повидло – ото такі канхвети. [Птицю яку 
держали?] А  птицю держали. У  моєму селі недалеко 
було озеро, держали вутят. Уся вулиця держала вутят. 
І ті вутята з усієї вулиці ходили на озеро. І не було ви-
падку ні одного, шоб хтось привласнив вутят чіїхсь. 
Часто вутята змішувалися і ішли чи до сусідів, чи аж 
на край вулиці. Ніколи не привласнювали, ніколи. 
Випускали, они на другий день з’єднувалися із своєю 
шайкою і ішли додому. Вутят держали. Держали ин-
диків – они по горах гарно паслися, там було багато 
коників [комах]. І були луки великі. І на луках пасли-
ся. Курей обов’язково держали. Усі держали курей. 
[Бджоли були в багатьох господарів?] Нє. У  нашому 
селі не в багатьох були бджоли. У  мого дідуся була 
пасіка, велика пасіка. І в мого батька була пасіка. Оце 
було дві пасіки на вулицю. Звичайно, ті, у кого були 
пасіки, жили заможніше од других. Мед здавали в за-
готконтору і за мед одержували гроші. [Чи була літня 
пічка для приготування їжі?] Літом у каждої сім’ї була 
зліплена пічка. Пічка була. Криниця. І в каждої сім’ї 
був на городі колодізь. Іноді колодязь був на межі і 
належав двом хазяїнам. Там була пічка. А іноді пічка 
була і десь у дворі недалеко, ну, частіше – коло коло-
дізя пічка зліплена. Та чи з саману, чи із глини, чи із 
каменю пічка. Плитка на пічці лежала, і на плиті гото-
вили їсти, а у пічку дрова клали, а частіше всього хмиз 
клали. Це давно – це у войну і до войни. Так на пічці 
влітку готовили їсти. [Який зараз має вигляд садибна 
забудова села?] Село вимирає абсолютно: молоді по-
їхали, старі дожили віку. І двори заросли бур’янами. 
Іноді приїжджають молоді сини з міста: косять у дворі 
бур’ян або оприскають гирбіцидами. Огороди не са-
дяться, заросли бур’янами...

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У  [сусідньому селі] За-
котному була церква. Така красива церква, шо я за 
своє життя такої не бачила! Вона була невеличка, 
зроблена із красного такого кирпичу. Ну, не красний, 
такий коричньовий якийсь кирпич. Була дуже ви-
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сока, а невелика. І  зелена залізна криша на ній була. 
Вона така була висока! Може, шо я була маленька, 
так, може, того й мене мати кой-коли брала на великі 
празники у Закотне. Може, років сім було. Так я гар-
но знаю церкву. А тоді, не знаю, в яких роках, може, 
в [19]65-му, може, ну, десь в тих роках церкву зруйну-
вали. Казали, вибухівку підкладали багато разів – не 
брала, не падала церква. Мені і до цього часу жалко – 
такий пам’ятник архітектури взорвали, вибухівкою 
взорвали...

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа велика, красива, двох-
етажна, де раньше всі заповнені були класи. Нині за-
лишилося шіснадцять дітей у школі.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. [Чи 
були млини в Лисогорівці?] А, млини, Оленка, були. 
Нагорі стояв вітряк  – такий млин з крилами. Такі 
крила дерев’яні, вероятно, а на них натягнута ткани-
на якась. Становили такі млини, де гарно завжди ві-
тер є – на буграх. І такий млин був у моєму селі. Мама 
часто мені насипала відро пшениці і казала: «Неси 
до діда Ілька, хай змеле!». І я носила. І бачила, як там 
усе. І запам’ятала. Такі великі-великі кам’яні круги. Ті 
круги крутилися, оцими ж крилами крутилися круги. 
Пшениця попадала між круги і розмелювалася. Ну, 
пшениця розмелювалася, вона разом ішла із отруба-
ми. Оленка, отруби не откидались, перемелювалися. 
Ну, ті отруби  – вони тоже перемелювалися на муку. 
І ото в селі був млин. І того млина хватало всим там. 
Ну, кой-коли було завізно, кой-коли казав мельник: 
«Залишайте, я  помелю». А  тоді скаже, коли прийти. 
Коли й так було. Ну, більше того, шо й принесеш, пе-
ремеле. Та й не по багато носили. Валяльня. А у су-
сідньому селі, у  Закотньому, була валярня  – валяли 
валянки і для дітей, і  для дорослих. Тоді зіми були 
дуже-дуже морозні, снігу було багато. І в каждій сім’ї 
були валянки, бо майже в каждій сім’ї були овечки. 
Валянки були і в дітей, невеличкі валянки. Валянки 
обшивали тоді дермантіном таким, шо не пропуска-
ла воду, і  пішливали підошву. А  вже пізніше  – тоді 
калоші появилися. Тоді вже калоші надівали. А рані-
ше  – то підшивали валянок таким, шо не пропускає 
воду. У Закотному була мастерска по пошиву взуття. 
Телячі шкури, був план, шоб їх обов’язково здавали 
державі. Ну, таким тайним способом людям удавало-
ся вичинити шкури. Із них шили, взуття шили у За-
котному. У Закотному була мастерска і по пошиву оде-
жі. Носили туди шити там кохти, юпки – таке. Ну, такі 
майстрині були і в селі. У моєму селі батькова сестра 
обшивала, усю вулицю обшивала. Шила кохти, юпки, 
наволочки, там простині сшивала. [Платили їй гріш-
ми?] Нє, воно якось так тоді було, шо не платили. Ото 
шила. І може, яке там, шо носили із їжі. Ну, я не знаю, 
шоб моя тьотушка Єфхросиня брала гроші. Тьотуш-
ка Євхросиня і мене навчила шити. Із самого малку 
я бігала до неї, і  вона мене підучала, шила. Так і я в 
неї навчилася. Я все сама собі шила пока, ну, як треба 
було. Олійниця. Іщє в Закотному була олійниця. Каж-
дий на своєму огороді садовив клаптик соняшників. 
Через огороди тік яр – із гір вода. От, понад тим яром 
і садовили соняшник. Гарні соняшники виростали! 
І  в Закотне носили. До Закотного було 5  кілометрів. 
В основному носили. Насіння – воно легке, в клунок 
набрали та й і понесли. [Чи збереглися в селі госпо-
дарські приміщення, побудовані колгоспом?] Хверми 

великої рогатої худоби, хверми свиней, індича хверма 
була в моєму селі, вівчярня – усе знищено. Усе знище-
но, усе продали... Знищили і вівчярню, і індичу ферму, 
і свинячу, а великой рогатої худоби стоїть хверма.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Закладини. 
Старалися закласти хвундамент у погожий день і на по-
вний місяць. Оце знаю. Вважалося, шо якшо ти на ву-
глах покладеш гроші там, у глину, то будуть водиться у 
сім’ї завжди гроші. Тому завжди клали. Зведення сте-
лі. А  іщє толокою накидали горіща. А  іщє вважалося 
обов’язковим хазяйку обліпити глиною. Такі прикме-
ти були. [Чому хазяйку обліплювали глиною?] От, не 
знаю, Оленка, шо ж воно означало. О, обмазати хазяйку 
глиною. А шо ж воно означало?! Чи, може, шоб гарно 
жилося в новій хаті... Все ж то зводится, шоб гарно жи-
лося в хаті – гарно, щасливо. Обрядові та розважаль-
ні аспекти толоки. По закінченню роботи люди ішли 
додому передягтися, прихорошиться, справиться с ха-
зяйством, навідати дітей. А в цей час хазяїн накривав 
столи. Стіл робили так: закопували два стовпці, клали 
перемичку і  на ці перемички клали дошки. А  сідали 
люди на ослоні, на ослони. Тоді ослони були. У каждій 
хаті майже ослони були. Це такі довгі-довгі стільці. На 
столи, це обов’язково, – періжки і перепічки. Періжки 
готували з учинятого тіста із картоплею: пережарювали 
дрібненько сало, туди клали цибулю і товкли картошки, 
і висипали цю пережарку. Дуже запашні і дуже добрі! 
І картошка не тверділа. Періжок і холодний, а картошка 
була м’якенька од жиру. На стіл ставили сметану у мис-
ках. Люди умочали пиріжок в сметану, перепічки великі 
куски вмачали в сметану і їли. [Що називали перепіч-
кою?] Перепічка – це з учинятого тіста: одрізували учи-
нятого тіста такий великий кусочок, його гарно руками, 
отак, розпліскували і давали підойти. Як підойде тісто, 
тоді його кладуть на сковородку і ставляють у піч. Она 
гарно загнічується, гарно печеться в пічі – така полу-
чаїться пухка та запашна! Дуже добрі! З того ж тіста пе-
кли і хліб, тіки хліб іще довго підходив щє, а перепічки 
пекли із того самого тіста, но раніше. Дуже добрі, дуже 
гарні! Тепер перепічок не печуть і не знають, що таке 
перепічки. Крім періжків, перепічок і сметани, ставили 
сало – кусками нарізували сало (довгенькі, не товсті) – 
і окорок. Хазяїни готувалися зараньше. Они знали ще 
з зіми, а  то й з осени, шо на той год будуть отакі ро-
боти. Окорок висолювали. Окорок – це задня кульша, 
з задньої ноги. Його клали під сало, висолювали, гарно 
сіллю обсипали. Клали під сало, і він там усолювався. 
Може, й більше місяця лежав. А потім його вивішували 
у затінене місце, яке гарне провітрюється, і він висихав, 
брався такої коркою, висихав. І цей окорок різали вели-
кими кусками, но тоненькими клали у миски. А іще ро-
били «холодний борщ». «Холодний борщ» робили так: 
уварювали сірівець, сірівець можна було і з муки ува-
рювати, а можна із хліба, ну, частіше – з муки; муку за-
парювали так, як на хліб, кидали дрожджі. Підходило це 
таке, як тісто. А тоді його заливали водою. І утворював-
ся сірівець – дуже добрий був! Кажда сім’я літом уварю-
вала сірівець, і пили замісто води. У жарку погоду дуже 
гарно випить холодного сірівцю. Цей сірівець наливали 
в миски, туда кришили картошки дрібненько варені, 
яйця, огірочок, багато цибулі та заправляли сметаною. 
Це в кой-яких сім’ях щє клали тюльку. Ну, її не часто, її 
не було. Тому, зазвичай, «холодний борщ» був без тюль-
ки. Вильок тоді не було, брали все руками. А «холодний 
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борщ» їли дерев’яними ложками. Обов’язково ставили 
на стіл велику бутиль наливки. Наливку тоже готови-
ли зараньше. Терновка або сливова, рідше – вишньова. 
Терну було в кажного багато, а сливи дуже гарно було 
рвати, швидко. А вишні сушили, частіше сушили їх на 
зіму на капоти, на узвари. «Узвар» називався. Бутилі ве-
ликі ставили, ни пляшки. А бутиль така – 5 літер, може, 
й 6. Може, й не одну ставили. І ці наливки були дуже-
дуже добрі. Обов’язково приглашали музиканта. На на-
шій вулиці було три мужики, які вміли грати на гармо-
ні, та так гарно грали на гармоні. Наїдяться і починають 
танцювать. Танцювали один танець – гопак. Уміли тан-
цювати в селі всі – і мужики, і жінки. Та так уміли гарно 
танцювати! Я як зараз пам’ятаю – Іван Линник (мамин 
брат), як же він чув музику, як він притопував! А тоді 
музикант грає-грає, тоді на секунду затихне гармоня, 
і танцюрист завмирає у тій позі, в якій його застала оця 
секунда. С піднятою, зогнутою в коліні ногою, руки так 
інтересно, ізогнута спина... І тут через секунду музика 
як ударе! Він, в ту ж секунду, як топне ногою і приспі-
ває! Ой, які приспівки були гарні! Ой, які приспівки! 
Ну, я їх і зараз пам’ятаю ті приспівки. А було мені тоді, 
може, годів сім. Ну, вони не для печаті ті приспівки. Бо 
мій батько казав: «Іван, Іван! Та замовкни, тут же діти!». 
І жінки танцювали. І щє дуже популярно було приспіву-
вати частівки. Переставали танцювать – музикант грав 
частівки. А часто чоловік і жінка становилися ззаді му-
зиканта і приспівували. Які були приспівки? Це щє було 
до войни діло, я заповнила, Оленка: «Прийди, Сталін, 
подивися, / Як колхози дожилися: / Стоїть хата боком, / 
І  господиня з одним оком». [Сміється]. Гарні, Оленка! 
А мужики – і мужики приспівували. А іще запам’ятала 
одну приспівку. Сказать чи они не нужні? [Кажіть, ка-
жіть!] Одну частівку: «У мене на шарахфанє – / Таракан 
і муха. / До мене милий не підходе, / Каже, шо старуха». 
[Сміється]. Отакі. І їх багато було, позабувала. Я їх знала 
всі. Так багато знала. Мене батько завжди брав на толо-
ку, сам ходив і мене брав з собою. Так я їх знала. Співали 
пісень і до одинадцяти часов ночі або й пізніше розхо-
дилися. А то все співали, танцювали та прикусювали. 
Яких пісень співали, Оленка? Запам’ятала одну: «Поза 
лугом зелененьким  / Вдова брала льон дрібненький». 
Отаке співали. А дальше вже забула. [Самогон ставили 
чи тільки наливки?] Та, мабуть, ставили, Оленка. Ну, не 
пам’ятаю... От, пам’ятаю наливки. [Рибу смажену?] Ай, 
забула сказать! Мій батько був гарний риболов. Батько 
йшов на [р.] Айдар. Каже мамі: «Варю, я піду сьогодні на 
річку, наловлю риби, бо в кума Лук’яна завтра толока!».

с. Танюшівка
Записав О. Васянович 20 вересня 2007 р.  

у с. Танюшівка Новопсковського р-ну Луганської обл.  
від Статики Варвари Марківни (С. В.), 1927 р. н.,  

Бачинської Наталії Федорівни (Б. Н.), учителя,  
та Калинка Василя Олександровича (К. В.), 

сільського  голови

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [К.  В.] На-
селення, в  основному,  – українці. Росіян мало. Вони 
повиїжджали, коли ми стали незалежними. Їдуть у 
Росію на роботу, де работають вахтовим методом. 
Раньше ми їздили в Росію, вони до нас – з концертами, 
а зараз погранічніки, маса проблєм. Єслі ти їдеш своїм 
транспортним засобом, то платиш страховку, платиш 
за проєзд. Займаються у селі, в основному, сільським 

господарством. Топоніми. Сільські кутки  – Заяче, 
Золотівка, Коржівка, Чортівка, Челяга, Пердунівка. 
[С. В.] У нас зроду так – Заяча, Пердунівка. А як стали 
колхози, то називали Карла Маркса, КІМ, 8-го Марта. 
А колись іще казали Підгорівка.

ЖИТЛО Інтер’єр. [С.  В.] На покуті вішали рушники, 
іконку. У  мене повна хата була рушників навишива-
них. А  зараз вони так лежать, зараз уже не чіпляєм. 
А зараз уже на покуті іконка стоїть і завішена тюллю.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [С.  В.] На 
подвір’ї – курінь, а під ним – погріб. Там, ото, карто-
шка, ото усе закривання. Курінь напинають, шоб, ото, 
воно не померзло. Там, у погребі, тепло, глибокий він. 
Сараї могли бути і довгі, і  короткі. Це залежало від 
того, скільки дерева накупили.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Б. Н.] У кожному ж селі 
була церква. У нас була цегляна. Людям сказали, шо 
розбирають церкву тільки для того, шо треба збері-
гати сільськогосподарський інвентар. У  1930-му чи 
1933-му  році була зруйнована церква. Надо було у 
селі будувати МТС. Вони її зруйнували і з цією метою 
побудували будинок для зберігання сільгосптехніки. 
[К. В.] Тут, рядом, церква – у [смт] Білолуцьку. Вона у 
стадії ремонта. Там раніше був колхозний амбар. Там 
же є і молитовний дом.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ [Б. Н.] Були 
водяні млини, а  на горі стояв вітряк, олійниці були. 
Гончарної справи не було, а кузнеці у нас були дуже 
прославлені – Бурлуцькі. Вони жили на Заярку. Нічо-
го не залишилося від них.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Кален-
дарна та родинна обрядовість. [С.  В.] Колись, на 
Хрещення, до колодязя ходили водичку святити. Як 
принесуть додому, то п’ють, як коровка є, то коровку 
побризкать. У хаті кроплять вікна, двері, крейдою ма-
люють хрестики. Троіца – хату квітчають. Осику ла-
мають і чіпляють на воротях, коло хліва. У хаті тоже 
осику ставляють, кленок ставляють.

Записав В. Сироткін 21 вересня 2007 р.  
у с. Танюшівка Новопсковського р-ну Луганської обл.  

від Кваші Олександри Іванівни, 1925 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Пан тут був, а в пана була дочка оце, 
Танюшенька. Воно [наше село через те] Танюшенька 
називається. Дочка Таня. Ну, й приїхали якісь гості до 
цього ж пана, ну, і стали ж вони гостицця, угощацця 
і їй подарили шото, я не знаю, забула шо, а вона: «Ой, 
дар який!». І назвали «річка Айдар». «Ой, дар який!» – 
каже. Ото таке. [Які тут пани жили? Знаєте прізвища 
їх?] А тут – ой, Буковський. А тут Буковський назива-
ли. А там, через річку, – там другі пани були.

Записала А. Артюх у вересні 2007 р.  
у с. Танюшівка Новопсковського р-ну Луганської обл.  

від Вольвака Олександра Тимофійовича 
та Вольвак Марфи Василівни

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Народні 
уявлення. [Про домовика у вашому селі розказува-
ли?] Ну, так же, як сказать, і ми згадуєм, шо сохрани, 
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Господи, од лукавого і од нечистого, кажуть. Ну, це ж 
домовий, кажуть, нечистий. [Як від нього береглися?] 
Ну, то як, більш молилися просто. [Що він поганого 
робить?] Ну, хто й зна, як... Десь хтось чи злякається 
на йо, чи там чогось, то там: «Домовий злякає!», – то 
так балакають.

СТАНИЧНО‑ЛУГАНСЬКИЙ  
РАЙОН

З польового щоденника Т. Віхрової, записано 2006 р.  
у Станично-Луганському р-ні Луганської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями 
респондентів (Архів ЛОКМ *)

ЖИТЛО Фундамент. На території Луганської області в 
Станично-Луганському районі збереглась своєрідна 
архітектурна традиція донського козацтва: «Курєні 
нє похожі ні на русскую ізбу, ні на малороссійскую 
хату». До нашого часу на території донського коза-
цтва збереглись житлові будинки різної конструк-
ції: на кам’яних фундаментах (смт  Станиця Луган-
ська, села Нижня Вільхова, Чугинка, Колесниківка), 
без фундаменту (с. Нижня Вільхова), одноповерхові 
напівземлянки і двоповерхові, в  яких перший по-
верх заглиблений у землю (смт Станиця Луганська). 
Стіни. Використовувався різноманітний будівель-
ний матеріал. Бідніші козаки споруджували курені 
із глини, хмизу, дикого каменю, крейди, заможні – із 
вербових, вільхових, в’язових колод. Стіни ззовні 
обмазувались глиною і білились. У смт Станиця Лу-
ганська збереглись курені, споруджені наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. Стіни зрубної конструкції із 
верби і «караіча» (в’яза). Курінь для козака будували 
із дерев, якими обсаджували додатковий земельний 
пай, що нарізали родині при народженні хлопчика 
(на доходи з цієї землі хлопчика в майбутньому спо-
ряджали на службу). У  с.  Чугинка курені будували 
як з дерева (верби, дубу), так і з мергелю, який бра-
ли з місцевої каменоломні біля с.  Герасимівка. Бу-
динок заможної козацької родини з с.  Чугинка по-
чатку ХХ  ст. був дерев’яний, стіни обмазані глиною 
і білені. Для донських козаків були характерні дома 
на «подклетах», які використовувались як підсобне 
приміщення, а  іноді перетворювались в житловий 
поверх. Наприкінці ХІХ ст. характерною особливістю 
куренів були «рундуки» – «род навєса на столбах ілі 
критого балкона», який спороджувався, як правило, 
уздовж входової стіни. Якщо не було рундука, то біля 
вхідних дверей споруджували відкритий ґанок з по-
руччям. У смт Станиця Луганська збереглись будин-
ки, що мали два входи. Один – «парадний», з ґанком 
виходив на вулицю, другий  – «буденний»  – у  двір 
(«на баз»). Парадним входом користувались тільки 
в урочисті моменти життя родини: під час проводів 
козака на службу, на весіллі. Парадні двері робились 
фільончастими, одно- або двостулковими. В одному з 
будинків над парадними дверима був прикріплений 
різьблений карниз. Балкони, віконниці, наличники 
прикрашались різьбленням. Віконниці фарбувались 
у синій, рідше  – червоний або синій колір. Напри-
клад, уздовж входової стіни будинку початку ХХ ст. 

* Луганський обласний краєзнавчий музей.

із с.  Чугинка був навіс на стовпчиках, наполовину 
зашитий дошками. Наличники і ставні фарбувались 
у темно-зелений колір. На фронтоні наличників був 
різьблений візерунок «зубцями». Дах. Дахи найчас-
тіше були солом’яні і очеретяні. Дах хати початку 
ХХ ст. заможної козацької родини із с. Чугинка – че-
репичний. Господарські споруди (кухня, сараї, амбар) 
також були дерев’яними, але під соломою. Плануван-
ня. Курінь із чотирьох кімнат мав дві половини. Пер-
ша від входу кімната була кухнею і їдальнею, місцем 
ночівлі робітників (якщо для них не було особливої 
землянки у дворі). Наступна кімната була загальною 
спальнею, де ночувала вся родина, за виключенням 
голови родини і його дружини. По інший бік куреню 
також були дві кімнати: «залик» і «брачная» («парад-
ная») спальня. В  домі багатої козацької родини по-
чатку ХХ ст. із с. Чугинка, за свідченням Чакової Т. П., 
1917 р. н., було три кімнати (зал, «хати») і теплий ко-
ридор – «сєнци», де зберігали деякі припаси, госпо-
дарські знаряддя (муку, ночви). Багато куренів мали 
видовжений план. Такі курені складались із двох 
половин  – «жіночої» і «чоловічої». За інформацією 
Н.  В.  Боровської, у  «жіночій» половині стояли піч, 
ткацький верстат, прядильні знаряддя, у «чоловічій», 
яка була більш холодною, спали хлопчики-підлітки, 
і, при нагоді, козак-хазяїн приймав гостей. Система 
опалення. За свідченнями Чакової Т. П., 1917 р. н. із 
с. Чугинка, в житловому будинку і в кухні були «рус-
скіє» пічки з лежанками. Їжу готували в кухні. Піч 
виконувала перш за все функцію опалення. Інтер’єр. 
У  «залику» оформляли святий кут. На спеціальній 
поличці – «вугольнику» – ставили ікони, перед яки-
ми висіла лампадка. Біля ікон вивішували 3 полотни-
ща білої тканини без вишивки (вишивати уміли не 
всі). Під іконами стояли лавки і стіл, завжди накри-
тий скатертиною (бо не можна, щоб стіл був «голий»). 
Зліва від дверей ставили шафу для посуду. На стіні 
обов’язково було дзеркало, іноді вивішувалась зброя. 
У «брачній» спальні стояли два ліжка. Одне – парад-
не «с кучєю пуховіков, подушек і одєял», інше – про-
стіше. У цій спальні спали господар з дружиною або 
молодята. В «залику» і «парадній» спальні стояли та-
кож скрині з майном. В куренях на дві кімнати були 
тільки кухня-їдальня і загальна спальня, в якій пере-
городкою відокремлювалось місце ночівлі хазяїв.

Записала Т. Віхрова 2004 р.  
у Біловодському, Білокуракинському,  

Новоайдарському, Новопсковському, Марківському, 
Міловському, Сватівському, Станично-Луганському  

та Старобільському р-нах Луганської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями 

респондентів (Архів ЛОКМ)

ЖИТЛО Регіональні риси народного будівництва на те-
риторії Луганщини остаточно сформувались на по-
чатку ХІХ  ст. на основі переплетіння архітектурних 
традицій переселенців і місцевих мешканців та їх 
пристосування до природних умов краю. Наприкінці 
XVIII ст., коли відбувалася активна аграрна колоніза-
ція Середнього Подінців’я, тут були заплавні та бай-
рачні листяні ліси, де росли дуб, клен, ясен, липа, 
в’яз, осика, верба тощо. Будівельного лісу було неба-
гато. Українські селяни, що почали залюднювати 
Слобожанщину, принесли сюди традицію економно-
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го використання деревини, бо переселились із лісо-
степової зони. Коли ж переселенці прибували з місць, 
де були зовсім інші природні умови, то їм доводилося 
засвоювати нові навички будівництва, звертаючись 
за допомогою до місцевих жителів. Стіни. Наприкін-
ці ХІХ  ст. у Старобільського повіту Харківської гу-
бернії більшість житлових будівель були де рев’я-
ними  – з  дубу та верби. Однак інтенсивна вирубка 
лісів призводила до того, що дуб як будівельний ма-
теріал використовувався все рідше. Для будівництва 
на левадах спеціально вирощували вербу, а також ви-
користовували глину, хмиз, глино-солом’яну суміш 
(«саман») і місцевий камінь – крейду, мергель, піско-
вик. Виключно дерев’яними були будівлі у смт Ново-
айдарі, с.  Штормовому (Новоайдарського  р-ну), 
с. Новоборове (Старобільського р-ну), с. Бондарівка 
(Марківського  р-ну). Різноманіття природних умов 
(і соціальний фактор) часто призводили до того, що в 
одному селі будувались споруди із різних матеріалів. 
Наприклад, у  колишній слободі з характерною на-
звою Кам’янка (тепер с.  Кам’янка Новопсковсько-
го р-ну), біля якої були значні поклади мергелю і піс-
ковику, наприкінці ХІХ ст. хати були дерев’яні, мер-
гельні, глиняні. Якщо природні умови і достаток се-
лян створювали ситуацію вибору, то найкращій буді-
вельний матеріал використовувався для споруджен-
ня житла, а  також для приміщень, де зберігалось 
зерно. Так, у  колишній слободі Нищеретовій (тепер 
с.  Нещеретове Білокуракинського  р-ну) селяни, не 
маючи дубових і соснових лісів, і не задоволені якіс-
тю хат із верби, якої у них було багато, будувати хати 
із мергелю, який видобували з гори, розташованої 
поряд зі слободою. А жителі колишньої слободи Про-
сяної (тепер с. Просяне Марківського р-ну), в околи-
цях якої лісу майже не було, проте були досить багаті 
поклади пісковику, хати і амбари споруджували із 
дерева, а господарські будівлі – із каменю. Будування 
хат з хмизу і глини в більшій мірі було зумовлене ма-
теріальним станом селян (с. Шуліківка Біловодсько-
го р-ну). З глини та хмизу будували житло ті родини, 
які не могли купити деревину, що вже стала привоз-
ною. Найчастіше цей матеріал використовувався для 
господарських споруд. Вже наприкінці ХІХ ст. в дея-
ких слободах Старобільського повіту селяни почали 
використовувати «саман» – блоки з глино-солом’яної 
суміші, який вони виготовляли самі. Бондарівці на-
віть вважали, що від цього і походить назва: «всякій 
хозяін может сам для сєбя сдєлать такой кірпіч і все 
постройкі». Використання у народному будівництві 
різноманітних матеріалів було характерним для Сло-
божанщини в цілому. «Селянські хати на Слобожан-
щині майже виключно дерев’яні, зрідка  – кам’яні, 
зрідка  – хворостяні, обмазані глиною». Для спору-
дження господарських будівель, огорож пісковик в 
південній частині Луганщини використовують і до-
тепер. Якість будівельного матеріалу зумовлювала 
конструкцію стін. Найбільш якісними були зрубні 
стіни з дуба. Зустрічався складний спосіб з’єднання 
колод у вінці по кутах зрубу «в замок» (смт Ново-Ай-
дар). Зруби з листяних порід не відповідали необхід-
ним теплотехнічним і естетичним властивостям, 
тому стіни обмазували шаром глини. Для зчеплення 
глини зі зрубом на його поверхні робили насічку, на-
бивали клинці, а пізніше – планки. Стіни нежитлових 
помешкань (комори, сіней) не обмазували, залишаю-

чи зруб чистим. «Нєкоторие дєрєвянние хати нє ма-
жутся гліной всєрєдине і нє бєлятся мєлом, а моются, 
потому что стєни іх сложени із толстих брьовєн так 
плотно, что холод сквозь ніх нє пронікаєт і гладко ви-
стругани столярним рубанком... Прочіє хати всєрєді-
нє і снаружи мажутся гліной і бєлятся...» (с. Шелес-
тівка Міловського  р-ну). В  умовах обмеженої кіль-
кості якісної деревини зводили і каркасні стіни. По 
кутах будівлі встановлювали стояки. Каркас між 
ними заповнювали дошками, хмизом, глиною, соло-
мою і їх сполученнями. Типовим для Слобожанщини 
і широко розповсюдженим у селах Слов’яносербського 
повіту Катеринославської губернії було заповнення у 
вигляді подвійного плоту, який забивався глино-
солом’яною сумішшю. Монолітні стіни на Луганщині 
зводились з глини в сполученні з соломою (глино-
битні, саманні) і з природного каменю. У малолісно-
му Слов’яно серб ському повіті глинобитними робили 
і житлові, і  господарські приміщення, у  Старобіль-
ському  – переважно господарські. Вадою глиняних 
стін будь-якої конструкції було те, що вони швидко 
зволожувались. Навпаки, добрі теплотехнічні якості 
були притаманні стінам із крейди, мергелю, піскови-
ку, які клали на глиняному або вапняному розчині. 
Житло із мергелю було дуже міцним: «хата бєз почін-
кі может простоять 50  лєт». Фундаменти у селян-
ських будівлях не споруджувались. Для захисту стін 
від зволоження навколо житлових приміщень наси-
пали призьбу. Призьби, за традицією, обмазані жов-
тою глиною. Стіни обмазані глиною, білились крей-
дою. Жінки мазали хати 8 раз на рік і кожної п’ятниці 
«підмазували». Одним з головних елементів декору-
вання житла було оздоблення віконниць. Найчастіше 
їх фарбували жовтою або червоною глиною. Рідше – 
покривали фарбою синього, зеленого або червоного 
кольору. В с. Олексіївка (Новоайдарського р-ну) по-
середині віконниці, пофарбованої жовтою або черво-
ною глиною, зображували зірку, «разукрашенную 
сінькой і мєлом». У  с.  Чмирівка (Старобільсько-
го  р-ну) «ставні окон викрашени сінєю, красною, 
желтою краской ілі цвітною глиною, іногда разрісо-
вани цвєтами; у нєкоторих вверху ставєн рєзьба». 
Різьбленими наличниками обрамовували вікна у се-
лах Новоборове (Старобільського  р-ну), Павлівка 
(Білокуракинського  р-ну), Микільське (Міловсько-
го р-ну). З початку ХХ ст. дуже поширеним стає деко-
рування наличників дерев’яними накладками різної 
форми: ромба, сердечка, завитків. Тричастинні на-
кладки – із двох парних птахів обабіч ромба чи кола. 
Дах. Дахи найчастіше крили соломою «внатрус», бо 
під час молотьби «гарманами» вона подрібнювалась. 
Змочену водою солому щільно укладали на даху, 
а потім розчісували граблями. Зверху, для стійкості 
проти вітру, солом’яний дах поливали розчином із 
глини. У  місцях біля болотистих водоймищ для по-
криття дахів використовували очерет. Найбільш за-
можні селяни в деяких випадках, вже наприкінці 
ХІХ ст., крили хати залізом. У ХХ ст. розповсюджу-
ються дахи, криті черепицею, яка виготовлялась на 
місцевих заводах. Так, наприклад, біля с.  Червоний 
Жовтень [з 2016 р. – с. Сотенне Станично-Лугансько-
го р-ну] в Лашинівці були цегляний і черепичний за-
води, які належали братам Г. і В. Якуніним. В колекції 
[Луганського обласного краєзнавчого] музею збері-
гається черепиця, виготовлена на цих заводах, про 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



464 ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

що свідчить відповідне маркування (КСП-1779; КСП-
1780). Найвиразнішою архітектурною особливістю 
народного будівництва регіону є продовжені виноси 
даху, що підтримувались кронштейнами або спира-
лись на стовпчики, утворюючи галереї. Галереї були 
відкриті або мали невисоку огорожу. Розміщувались 
вони вздовж фасадної і бокової стін або по периме-
тру всієї споруди. Характерною рисою зовнішнього 
оздоблення житлових будинків було оформлення 
карнизної дошки («лиштви»), піддашків та вікон. 
Карнизні дошки зазвичай прикрашались нескладним 
плоским різьбленням у вигляді зубчастого зиґзаґу. 
На початку ХХ ст. у Старобільському повіті було роз-
повсюджене прикрашання балки під звисом даху од-
нотипною «грубою нарезкою топором». Кронштей-
ни, що підтримували звиси даху, у деяких випадках 
оброблялись об’ємним різьбленням. Іноді верхні час-
тини колон мали капітелі у вигляді кола і чотирикут-
ника. У с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського райо-
ну було виявлено будівлю, в якій і кронштейни, і кар-
низна дошка оброблені об’ємним різьбленням у фор-
мі хвилястої лінії, що чергується із зубцями. Понад 
краєм карнизу  – глибокі круглі отвори. Поперечні 
краї карнизу і кронштейнів у місці їх перетинання 
(по кутах хати) мають зубчасту форму. Матеріали ет-
нографічних експедицій підтверджують, що в сучас-
ному житловому будівництві продовжилися деякі 
традиційні прийоми зовнішнього оздоблення. Так, 
у цегляних будинках верхній ряд стіни, попід дахом, 
викладається із цеглин, укладених зубцями або ви-
точених у вигляді півкола  – аркади. Таким чином 
створюється світлотіньова аналогія глухому різь-
бленню на карнизі піддашку. Широко розповсюдже-
не яскраве фарбування віконниць, прикрашання 
фронтонів дерев’яними накладками різної форми. 
Накладки виготовляють місцеві майстри, які продо-
вжують існуючі традиції. Так, у с. Денежникове (Но-
воайдарського р-ну) Артемів І. Ф. (1902–1970 рр.) ви-
готовляв для односельців трифігурні накладки у ви-
гляді двох голубів обабіч ромба («бубна»). Плануван-
ня. У Старобільському повіті наприкінці ХІХ ст. по-
бутували 2 типи житла: двокамерне («хата + сіни») – 
більш давні і бідніші будови, і  трикамерне («хата  + 
сіни  +  хатина»)  – новозбудовані, що належали за-
можним селянам. У  Слов’яно серб ському повіті, де 
селянський побут більше відчував вплив міської 
культури, переважало трикамерне житло. Інтер’єр. 
Інтер’єр селянського житла був традиційним і вмі-
щував сталий набір основних елементів. Розміщення 
різних частин інтер’єру обумовлювалось розташу-
ванням печі. На Луганщині переважав українсько-бі-
лоруський тип, коли піч розташовувалась у куті біля 
вхідних дверей і була обернена отвором («челюстя-
ми») до фасадної («чільної») стіни. Як правило, піч 
знаходилась зліва від дверей. По діагоналі від печі 
влаштовувався парадний кут («святий», «покуть»), 
де розміщувались ікони, і стояв стіл. У багатьох сло-
бодах Старобільського повіту печі розфарбовува-
лись жовтою і червоною глиною, синькою, суриком. 
У смт Ново-Айдар піч підводили тільки по карнизах. 
У с. Містки (Сватівського р-ну) на комині червоною і 
жовтою глиною та синькою малювали плями, які 
з’єднувались вузенькими смугами. Селяни вважали, 
що маленькі плями схожі на дерева з листям і назива-
ли їх «сосенками», а великі – на птахів. Сині і червоні 

квіти та невигадливі фігурки власного фантазування 
малювали на пічках у смт  Марківці (Марківсько-
го р-ну). У смт Біловодську (Біловодського р-ну) ра-
ніше «в большой модє» були глиняні кахлі. Напри-
кінці ХІХ ст. пічки тут стали розмальовувати яскра-
вими кольорами. Розпис печей був характерним і для 
українських хат Слов’яносербського повіту. Святий 
кут у Старобільському повіті обклеювали шпалера-
ми або папером. У деяких слободах стіни у Святому 
куті розфарбовували. «Пєрєдній угол по бокам ікон 
оклєівают полоскамі “шпалєр” ілі “квітчают”, то єсть 
раскрашивают сінькою і суріком» (с.  Ново-Астра-
хань Старобільського  р-ну). У  с.  Просяне (Марків-
ського р-ну) стіни у передньому куті «на пол аршина 
от потолка» або розфарбовувались фуксином різних 
кольорів, або прикрашались різьбленням. Головною 
окрасою святого кута були рушники. В багатьох ро-
динах по буднях, в бідних – у свята біля ікон висіло 
2–3 рушника. На свята в багатих родинах вивішували 
до 10 рушників. Переважали рушники, вишиті хрес-
тиком в біхромній червоно-чорній і синьо-червоній 
гамі. В  ін тер’єрі сучасного житла найбільш сталим 
традиційним елементом є Святий кут, в якому виві-
шуються, як правило, 1–2  ікони. Ікони обов’язково 
обрамлені традиційними домотканими рушниками, 
більш пізніми рушниками із фабричної тканини, ви-
шитими поліхромною гладдю, гардинним полотном 
тощо. Під іконами іноді встановлений трикутний 
столик (модифікація покуті), на якому можна поба-
чити свічник, вазу для квітів. Ікони вішають також 
над сучасними елементами інтер’єру (наприклад, над 
телевізором). Із старовинних меблів нерідко вико-
ристовують скрині завдяки їх практичним власти-
востям. В російських селах, розташованих в басейні 
Айдару, де були традиції виготовлення візерункових 
діжників і скатертин, цими виробами накривають 
скрині, сучасні шафи тощо.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Вибір місця 
для житла. У  селах на Старобільщині по чотирьох 
кутах обраного місця клали камені та насипали купки 
жита. Якщо вранці жито не було порушене, то місце 
для будівництва хати вважалось придатним. У проти-
лежному випадку хату тут ставити було не можна, бо 
в ній ніколи не буде «ніякого добра» для людей. Також 
«жито сиплют для того, чтоби хорошо жилось в новой 
хатє» (с. Чмирівка Старобільського р-ну). Закладини. 
Закладали монети і шматки овчини у куток, де буде 
покуть, або по чотирьох кутах будівлі на фундамент, 
або під дахом. На думку інформаторів, цей обряд по-
винен був забезпечити багатство у домі. Зведення 
стелі. При спорудженні хати важливе значення мало 
встановлення сволоку. Перед тим, як підіймати сво-
лок, до нього прив’язували кожух або хустку. Кожух 
(вовна) був символом багатства. Сволок «не голий» – 
життя «не голе», тобто не бідне. Піднімаючи сволок, 
теслярі не повинні були кректати, щоб життя у новій 
хаті не було сумним. Підкладали під сволок монети, 
«щоб була хата грошовита». У ХІХ ст. сволоки у Ста-
робільському повіті прикрашали вирізаними «громо-
вими знаками» (розетка в колі), що мали оберегове 
значення. Проте вже наприкінці ХІХ ст. звичай при-
крашати символічними зображеннями сволок відхо-
дить у минуле. Входини. Перед тим, як оселитись в 
новому домі, у нього пускали кішку, іноді її залишали 
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на три дні. Вважалось, якщо кішка виживе, то в домі 
буде життя і для людей. «Тварина перевіряла нове 
приміщення на придатність для життя людей». Перед 
тим, як залишати старий дім, мати кликала з горища 
домового: «Хозяін, хозяін, пойдєм к нам в нову хату». 
Вірили, що домовий почує і прибіжить у нову хату 
раніше, ніж господарі (Євдокимова М. С., 1919 р. н., 
с.  Денежникове Новоайдарського  р-ну). Інформато-
ри описували й інший спосіб залучення домового у 
новий дім: розкривши пазуху або вивернувши полу 
кожуха, промовляли, обернувшись до горища: «Ста-
рий уході, новий заході!» (Кашкарова В. Д., 1925 р. н., 
с. Чугинка Станично-Луганського р-ну). Коли госпо-
дарі переселялись, то першими у нову хату входили 
батьки, які кропили святою водою кутки. Народні 
уявлення. Головна вісь хати: Святий кут – піч. «Одін 
єйо конєц (Красний угол) указивал на полдєнь, на 
свет, на восход, на красную, ілі Божью сторону, дру-
гой (пєчь)  – соотвєтствєнно на тьму, заход і  т.  п». 
Центром житла була покуть. Місце під іконами було 
найпочеснішим. На Різдво на покуть ставили кутю, 

узвар, «дідух». Усі, хто заходив до хати, хрестились 
на ікони. Майстрів, які клали піч, намагались всіля-
ко задобрити і пригостити, щоб вони не зробили піч 
непридатною для використання. У перший раз нову 
піч топили житньою соломою і прутиками свяченої 
верби. Це повинно були сприяти збільшенню сімей-
ного добробуту. Піч не мала бути пустою  – щоб не 
було пусто в домі. «В пєчі во всякоє врємя находітся 
одно ілі нєсколько полєньєв дров і вода: “огонь пить 
хоче”». У повір’ї, яке побутувало в Старобільському 
повіті: якщо член сім’ї або домашня тварина заблука-
ють чи довго не повертаються додому, то їх кличуть 
через комин. «Жіноцька річ коло припічка», «Дівчи-
ною  – повна вулиця, а  жінкою  – повна піч». На ніч 
двері та вікна обов’язково хрестили, щоб нечиста 
сила не могла вночі проникнути в дім і нашкодити 
людям. Увечері і вночі не можна було розкривати ві-
кна. У поминальні дні клали на вікно шматок теплого 
хліба, паром якого живляться душі померлих роди-
чів. Заборонялося сидіти або стояти на порозі, пере-
давати щось через поріг.
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м. Борислав
Записав Ю. Бідношия 6 червня 2020 р.  

у м. Бориславі Львівської обл.  
від Слоцького Ярослава Івановича, 1929 р. н.

ЖИТЛО Ми були давали плани в шіздесятому році. Ту 
забудова йшла. Хто хотів – писав заяву. І виділяли по 
шість сотих під будову. Давали, правда, наряд на це-
глу, давали наряд на вапно. І будували... Взяли план, 
потому зробили фундамент, цемент виписали. Тото 
всьо по наряду: виписували, кільку... там, допустім, 
чотири тонни цементу, чотири тонни вапна... ну, а піс-
ку вже... Ну і то всьо по нарядам... Блок на цегольні 
був – тоже ми виписували, давали наряд – і то заби-
рав, забирав – і так строїли помалу. І робили, і строї-
ли. Ну, ми, правда, нам пішло легше, потому шо ми 
були на Сибіру, це вже вернулись – тут якраз відкрили 
обувну фабрику у Бориславі. Ми зразу пішли ту на ро-
боту. І робота була, і... і так і будували... Я памєтаю до-
бре, що на девітнацитого серпні ми привезли вапно. 
Це вапно згасили... ми ше успіли підняти повністю 
стіни. Майстер був туткай, підняли стіни і самі накри-
ли. Ми, правда, багато самі робили. Дуже багато самі 
робили. І так помалу ставили. [Який то рік?] Шіздеся-
тий – шіїсят перший. [А де ви майстрів знаходили?] 
О, та ту майстрів було! Майстри є туткай. Ту не було 
своїх, бо ми не мєсні бориславці. а майстри були. То 
він тото блок... не цегла – блок, збоку в короб ставити. 
То він за місєць часу поставив стіни. Ну, а ми вже самі 
накрили. І отак помалу йшло. Трохи заробляли, трохи 
зо Сибіру  – ми там мали хату, продали... трошки та 
було. Ну й так тєгнули. Тримали десь якусь худобину, 
продавали... Мордувались... Але поставили! Звичай-
но, не так, як тепер ставєт. Поставили – ліж би зайти 
до хати. Одну кімнату викінчив, а потому другу – та й 
так помалу викінчував. З трудом, з трудом... але си ро-
било, бо не було де жити. [Опишіть, будь ласка, яку 
хату тоді збудували? Скільки метрів?] Хата була десіть 
на вісім. То стандарт був у всіх: десіть на вісім. І план 
був такий, шо всі одинакові були. Дві кімнати, кухня, 
кладовка  – і  все. Звичайно, ше не було такого удоб-
ства, як от тепер. Ми ше провели воду і так далі, кана-
лізацію. Тоді ліж би тілько зайти. [У дворі що було?] 
Нічого не було. Абсолютно нічого не було. Ту був ко-
лись давно якийсь сад. Ну, тоді там вже не було, ту 
поля були. Люди городи тримали, бульбу садили. Ну, 
але нам план подавали уже, то було наше. Чиста земля 
була. Нічого не було абсолютно... [Зараз ціла вулиця?] 
А зараз ціла вулиця. То то не тілько тут, то кругом так 
було. [Потім коло хати ще щось будували?] А, так, так! 
Будували, будували... Збудували таку кухню невелич-

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ку... Ну, а  тепер вже понабудовував, шо нема куда: 
один гараж, другий гараж, кухня літна. Та і то таке по-
наставляли всього. Шість соток то є дуже мало... Ну, 
і дуже було трудно десь заказати. Столярку – жеби ві-
кна зробили, двері жеби зробили... На то тре було че-
кати довго. Так, вобшем, хто як міг, так діставав. 
[Скільки часу пішло на будівництво хати?] Як вам 
сказати чесно... Девітнацитого серпня ми привезли 
вапно, а от за зиму... за зиму... Ми перейшли якраз на 
Зелениї свята – отак, як тепер... Тепер-во Зелени свята 
будут. Сьогодні п’ятниці, через суботу, на неділі бу-
дут... Бо ми перейшли вже до літної кух... до хати. 
Тілько одна кімната була викінчена. За зиму. Ми цілу 
зиму робили... І повітку – то всьо самі робили. Дранку 
били. То всьо робили самі. [А у вас тоді скільки людей 
було в сім’ї?] А-а! Я, жінка і двоє дітей. [Сусіди або рід-
ня допомагали?] Абсолютно ні. Ту нікого не було. Ми 
ту прийшли – я перший на тій вулиці. Вулиця Занько-
вецької. На ту вулицю прийшов перший. Я поставив. 
І ніхто не помагав абсолютно! І фундамент самі роби-
ли, всьо самі. Тілько майстер прийшов стіни вигнав, 
а то решту всьо самі. І крили самі, і  стелю робили – 
всьо-всьо то самі робили. Ну, правда, тато був на Си-
біру – то був приїхав, бо він уже вийшов на пенсію у... 
Він помагав всьо тоже будувати нам, помагав. Отакі 
справи... [Ви вже вміли робити чи вчилися під час бу-
дівництва?] Нє-нє-нє, нє-нє... То я питав у майстрів, 
як робити, шо робити... який, допустім.. Я  то в пер-
ший раз з тим си стикнув, як шо – який процент це-
менту давати, допустім, на фундамент і то всьо... яка 
глибина тре викопати – то всьо я питав в тих, котрі 
вже туткай, як то кажут, старі житєлі... у мєсних май-
стрів. А то всьо самі робили. В нас тоді не було і за шо 
наняти, і  не знав, кого наняти. [Це ви у вільний час 
робили? Удень на роботі були?] На роботі. Після ро-
боти робили. [А де ви працювали тоді?] На обувні фа-
бриці. [І щовечора приходили й робили?] Зранку хо-
дили... ми жили ту на квартирі, у мене був моторчик – 
і я приїжджав зразу на ту стройку – і робили допізна... 
І підлогу самі давали, без станків, без всякого, як то 
кажут, техніки, всьо вручну. Дошку тесав, потому рів-
нав, потому стругав  – то всьо вручну. [Скільки вам 
тоді років було?] Рахувати тре. Я двайціть дев’ятого, 
а то було шіздесятого року. Так скілько то мені років 
було? [Ще молодий, сили були...] О-ой, сили були, але 
вже під кінець руки відказували... Ну, але робив до 
смерку... На роботі – і зразу приїжджав... Шо там тро-
хи перехопили, туда-сюда... і робили... Та й не було 
матер’ялу. От, допустім, чим дранку бити  – і  то не 
було. Тато зе Сибіра був прислав, жеби... дранки не 
було чим зробити... І такі ото діла... [А ви звідки? Де 
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народилися?] Я  народивси... то був район Самбір-
ський, потому Мостиський, Судововишенський – ота-
кі райони, сусідні... А область була Дрогобицька. [Яке 
село?] Село Мокряни... Там є до Судової Вишні двана-
ціть кілометрів, а до Рудок тоже десь тринаціть кіло-
метрів. А ми там по кордону так жили. [Ви вже після 
Сибіру туди не поверталися?] А мене там і не... Я би си 
був, може, й вертав, але нас не прописували в своїм 
районі... Нас туткай прописали, бо ми... бо тут відкри-
ли обувну фабрику, а ми були... тобто жінка була за-
кройщиком. Він зразу як чув – зразу взяв без... Вона 
приїхала даже, знаєте... пішла на роботу... [Ви якого 
року повернулися з Сибіру?] Піїсят восьмого або пії-
сят дев’ятого. Десь так, ті роки. Якби це не обувна, то 
я не знаю... ми би тут і не були... Так би була гірша 
справа. Потому шо тут була робота. І роботи було ба-
гато. І трохи зароботку було. Як би так не було такої 
роботи, то я не знаю, де би... як би то було і шо би то 
було. Було дуже трудно. Ну, і  ніхто... Тре було шось 
знати... Вона проробила закройщиком там, на Сибіру, 
ну і вже мала високий розряд. І так протягнули... І далі 
так тягнемо... [Це вам ділянку під будівництво дали 
від фабрики?] Е, нє, нє, це міська рада! Хто писав зая-
ву, всім давали, би си люди будували. Потому шо ту 
було промислове місто. І нафта була, і дуже багато за-
водів. Уже після, як ми приїхали, то вже при нас роби-
ли. Ту був великий хімзавод, ту була обувна фабрика 
дуже велика, ту було... фарфорний... таких було, мож-
на сказати, великих. Ремзаводи, плідмаші, о. Пізніше 
робота вже була. Та й таке. [На вашій вулиці залиши-
лися ті планові будинки чи пізніше перебудовували?] 
Хтось таке понабудовував, же тепер хотять розбирать. 
Другі поверхи... А газ тепер як, самі знаєте... А які ні-
чого не того... Ми, правда, вірандочку потому приста-
вили ще. На десіть, така невеличка. А дехто тут вибу-
дував, ще подобавляли по другому поверху – ну, а те-
пер то пустує: старі повмирали, молоді си 
пороз’їжджали хто куда. Тут рядом границі, всьо. 
Польща... І таке... [Сусіди добрі були?] Сусіди дуже до-
брі були. Але їх вже нема. Їх вже нема нікого, молоді 
полишались. [У якому році газ проводили?] А зразу, 
як хату поставили. Зразу газ тут проводили. Написав 
заяву  – і  вони приїхали... З  трудом, правда, було то 
всьо. Всьо си робило так. Тре труби було дістати і там 
всьо таке було... Таке то всьо було кручене, як і тепер... 
Та й воду провели потому вже. [У вас водопровід був 
на вулиці?] Нє-нє, водопроводу не було. Ми аж пізні-
ше, десь в шіздісят третому–четвертому році, ми при-
тєгнули. Ми притєгнули лінію десь сто з чимто метрів. 
А зразу викопали студню. Студню маємо. [Глибока?] 
Нє, ту не дуже глибоко. Тоді ше техніки не було, насо-
сів не було. Си намучили. Вода прибувала і прибувала, 
не дало копати... Ми чотири... В обшим, чотири метри 
всього. Та то така вода не дуже важна, бо туткай глиб-
ше копати тре... Під ґрунтом ропа – це вже кругом нас 
ту вишки стояли. Ше Іван Франко писав «Борислав 
смієсси», о. Самі вишки стояли. Сотні. Вишка коло ви-
шки стояли. То всьо в нафті було. [Ви потім постійно 
жили в Бориславі? Не виїжджали?] Нє-нє, нікуда не 
виїжджав. [А діти біля вас чи роз’їхалися?] Діти були 
туткай, так. Нікуда не їхали. Донька вже була трохи в 
Італії. Її завод сократили. Вона робила на 
м’ясокомбінаті. Сократили. Сина тоже. Коли вже піш-
ла вся тота перетрубація, ті заводи поскорочували. 
Молодьож си роз’їхала. [Ви хату утеплювали?] Так, 

так, утеплював. Пінопластом. П’ятьоркою думав. Але 
мені посовітували, шо якшо утеплюєте – то тілько де-
сяткою. Я, правда, хотів п’ятьоркою, але мене переко-
нали, шо десятка на ті наші морози. А літом вона дуже 
дає – так, шоб прохолодно в хаті. А взимі тримає те-
пло. [Священника запрошували хату святити?] Так то 
всі. Запрошували – і він приходив кождий рік. Так всі 
роблять. Та він сам ходить: хата в хату, окроплюї та 
виспівуї. Та й так... [Коли хату збудували, пускали 
якусь тварину спершу?] Ха-ха-ха! Казали, тре кота. 
Так, так!.. Багато було – книжку писати треба. [Коли 
хату закладали, під фундамент щось клали?] Нє, нічо-
го ми не клали. Нам ніхто не казав – і ми нічого не да-
вали. [А «квітку» майстри ставили?] Нє, нє... А, так! 
Так! Коли уже крокви дали, то давали таку, так. Було, 
було таке, було. [Для чого то робилося?] Та то такі зви-
чай. А як... Я не можу об’яснити. Може, вже... же вже 
якби крокви викинуті, як то каже, на викінчуваннє... 
[Майстрів частували?] Нє-нє-нє. Вони самі ходили. 
На скілько він відробив... Одне шось зробили. Шо він 
має зробити – і він те зробив. Спішив...

БУСЬКИЙ РАЙОН

с. Ожидів
Записав Ю. Бідношия 26 квітня 2018 р.  

у с. Ожидів Буського р-ну Львівської обл.  
від Нестера Богдана Дмитровича, 1941 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. І такі речі є в нас, історичні такі пам’ятники є 
в Ожидові. [Показує свої картини.] Дивіться. Бачите? 
То на перехресті. Так виглядала фіґура така, розумі-
єте. Та дорога йде на Олесько, та до Ожидова, та на 
станцію, а та на Золочів. І в шіздесять четвертому році 
приїхали з Золочева військові, підкопали під фунда-
мент, під ту фіґуру яму таку глибоку, заклали там ди-
наміт, розумієте, і підмінували. Але була мала, видно, 
порція, то вона так похилилася була тільки. А другий 
раз дали більшу кількість динаміту  – і  підорвали ту 
фіґуру. А з того боку то така була скульптурна група: 
Іван Хреститель хрестить Ісуса Христа. Ще дві такі 
старезні липи. Знищили то всьо. І  ми в девеносто 
другому році відбудували ту фіґуру. Але тепер обси-
пається штукатурка трохи. І нікому того не потрібно. 
Нікому того не... Ну, шо я можу сам-один зробити, 
така людина хвора? Ну, але шарпаюся... То, розумієте, 
ніби за легендою так виходить, що тут стояла перед 
тим дерев’яна фіґура така велика. А вона, фіґура, там 
за Олеськом на горах, бо там далі є таке величезне го-
родище, стародавній Плісниськ. Ой, яка там красота! 
Яка там красота... Там ще збереглися дитинець такий, 
гора така, де жила знать, і шість рядів оборонних валів. 
А тепер те порозорували все. Але я одного разу... після 
такої великої зливи я поїхав – і подивіться, що я... за-
раз-зараз-зараз... подивіться, що я знайшов. [Показує 
свої знахідки.] Розмило вал – і дивіться, що я знайшов. 
Бачите, така примітивна керамічна писанка. То таку я 
бачив у Львівському історичному музеї. І  такий-во, 
дивіться, горщечок. [Я  потім сфотографую з вашого 
дозволу...] Злива страшна була – і вал поїхав. І я знай-
шов ще там наконечники стріл, два таких наконеч-
ники, і скляний такий-во браслет. Ну, то син узяв до 
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Львова. Ото там, розумієте... То хан Батий зруйнував 
Київ у тисячу двісті сороковому році, а через рік, у ти-
сячу двісті сорок першому році, зруйнував Плісниськ. 
А на той час Пліснисько було більше, чим Київ. І в нас 
такий був великий історик Борис Возницький. То в 
замку Олеському, то він там експонати познаходив по 
церквах старих, по костьолах... Така людина була! То 
був такий знайомий мій навіть добрий. Такої людини 
більше не буде. І помер, бідний. І дослідили, що на ста-
родавньому Плісниську народилася княгиня Ольга. 
І він хотів там, розумієте, в планах було його, він роз-
казував, поставити таку скульптурну групу. Ну, але... 
А смерть взяла його. Ну, бо то кожна людина має свою 
долю і свій вік, але такої людини більше не буде, як Бо-
рис Возницький. Він сам був фронтовик. Він сам з Во-
лині родом був. І така людина велика. Великий патріот 
і подвижник. Я  там навіть працював трошки був на 
відновленні Олеського замку. То він приходив, скидав 
костюм, надягав гумові чоботи і куфайку – і працював 
з нами, брав лопату в руки. То була така велика люди-
на! Більше такого не буде. Шкода, дуже шкода! І  він 
фактично, розумієте, зробив музей Маркіяна Шашке-
вича. Він там доклав багато праці. Гарний такий му-
зей, досить гарний. Я  там намалював портрет Мар-
кіяна Шашкевича... О, а то є Данило Танячкевич, той 
священник з Закомар’я. Він був ініціатором побудови 
пам’ятника там на Білій горі, того Хреста. Бо кожного 
року на Чесного Хреста [храмове свято в Ожидові], як 
був обхід довкола церкви, то він вказував хрестом, що 
там, на тій горі, повинен стояти пам’ятник нашому ве-
ликому просвітителю Маркіяну... 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. А  церква наша мурова-
на... Ви не бачили нашої церкви? [Ще ні.] Церква така 
красива. То поляки будували її як костел для себе. Але 
діти тих панів Губіцьких десь протринькали страшні 
гроші – чи в Відню, чи в Варшаві, чи в Парижі. І пані 
відмовилася від будівництва того храму. А стіни були 
вже по два-три метри вимуровані... І продала громаді 
нашій. І люди наші добудували, розумієте, ту церкву. 
І закінчили її у тисячу вісімсот двацять восьмому році. 
О. І ті пани, вони поховані там, біля нашої церкви... Бо 
де ж би поляки хоронили би ся біля української церк-
ви?! То там є підземелля, склепи такі дуже... І кожного 
року на перше листопада відсували таку плиту там і 
заходили у підземелля те. І,  значить, там молилися, 
запалювали свічки, клали квіти до трун тих поляків, 
бо... І  дуже красива є скульптура, з  білого мармуру 
зроблена, не знаю, якимось італійськими майстрами... 
на тій могилі, на гробницях тих панів польських. Дуже 
красива така робота, шо то... З  білого мармуру... [...] 
Пані Губіцька відмовилася від дальшого будівництва 
того храму. І якось домовилися з громадою нашою... 
Можливо, це вона пропонувала громаді нашій, бо 
тут... Ну якби пішли люди наші до пані, то хто його 
знає... Знаєте їх, які вони були... І  я навіть маю таку 
десь... Було сторіччя храму того... Ну, я не знаю, де... 
Така от була випущена листівка: «Пожертвуйте на до-
будову храму». Я  не знаю, чи я то знайду. То було у 
тисячу дев’ятсот двацять восьмому році – і якраз було 
сто років, о. І такий в нас був великий галицький ар-
хітектор Євген Нагірний. Він зробив навіть проект до 
будови храму. Мала бути вже п’ятибанна. І з того ще 
мало бути, і з цього боку. Але люди наші... То були такі 
тяжкі часи, а  можливо, громада така трохи пасивна. 
Ну, хто його знає...

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Перший раз про Ожидів згадується, здається, 
тисячу чотириста десятий чи двацятий рік. Від слова 
«ожидати». Нібито на місті тої фіґури – вона була збу-
дована у дев’ятнацятому столітті – там на горах далі 
стояла така сама фіґура. І як ішли татаро-монголи, то 
запалювали там на тій фіґурі бочку із смолою, з дьог-
тем березовим. Ішов чорний великий дим. І наші тут 
як побачили – і запалювали собі таку бочку. Значить, 
то був сигнал тривоги. А довколо Ожидова були такі 
страшні... з  полудневого боку багна такі... очерети 
такі... Люди всі брали утікали, ховалися туди, в ліс. Від 
татарів. І що ще? І потім на місці тої фіґури була збудо-
вана... Ожидали – і ніби так виглядає то. Населення в 
нас велике, у нас було більше як п’ятсот дворів. Ну, те-
пер то я не знаю, скільки є людей, розумієте. Багато є 
людей чужих. У нас є сім великих підприємств, як ніде 
в районі. Або навіть в області. Таке величезне є під-
приємство «Тайфун», яке виробляє ламінатні дощеч-
ки такі, знаєте. І то всьо йде на експорт. Ото там люди 
працюють. Дуже багато людей. І  заробітки є... Най-
нижчі п’ять тисяч. П’ять тисяч, вісім тисяч, десять ти-
сяч. П’ятнацять тисяч навіть є на місяць. Для села то є 
великі заробітки, правда? То ламінатні дощечки ті ро-
блять. То таке безвідходне виробництво. Відходи всі 
беруть перемелюють і пресують такі брикети. Паливні 
брикети, дерев’яні. І  ше таке є величезне підприєм-
ство німецьке «Хеммель-Україна», яке виготовляє де-
реводробильні машини. І таке є підприємство... Є дві 
великих хімії. Є невелика така меблева фабрика. Є під-
приємство турецьке, шо на дороги роблять... Ой, тур-
ки, турки, турки... що будували дорогу Київ–Львів–
Перемишль... Тьху, бодай тобі!.. Вибачте, я трохи після 
тих наркозів, то... Я нагадаю собі. О, дві великих хімії 
є. І дуже є величезний млин, сучасний такий. Знахо-
диться у першій десятці млинів на Україні. Турки ті, то 
вони пильнують дорогу ту, доглядають. То вони ма-
ють її доглядати ше два роки. І тримати її в пор’ядку. 
А як потім вони підуть, то я не знаю, в якому то стані 
буде. Ця дорога була... Бо часом бувають такі спекотні 
дні в літі, а ходять такі здоровенні фури по сорок тонн. 
Та то асфальт. А в світі то заборонено. Я не знаю, від 
якої. Здається, від одинацятої ранку і до восьмої чи 
дев’ятої вечір. А  в нас цілий день пресують, пресу-
ють... Так що в нас робіт багато є. І люди працюють на 
«Тайфуні» навіть із Київщини, із Білої Церкви. Уявля-
єте, аж звідки? Із Почаєва працюють, із Кременця пра-
цюють, із Хмельницької області працюють, із Терно-
пільщини, із Вінниччини. Дуже багато людей. Правда, 
та фірма їх одягає, їх взуває. Взуття дає, одяг дає. Але, 
кажуть, там пор’ядки ідеальні: нема права кинути ні 
сірничка десь, ані плюнути. Ідеально все-все-все. Дві 
години праці – і десять хвилин перепочинку. Така то 
фірма. Одяг має спеціальні відзнаки на тому є, шо ти 
не маєш права йти з одного цеху у інший. Бо зараз 
тебе спіймають і оштрафують. Потужна фірма, дуже. 
[Молоді багато в селі лишилося?] Є трохи. Але молодь 
наша зіпсута. [...] Топоніми. У  нас був асфальт вже. 
Центральна дорога – асфальт був збудований у тисячу 
дев’ятсот сороковому році. Руськими... Так, ну бо у 
трицять дев’ятому році з німцями вони поділили 
Польщу, так? І в Бресті робили спільний парад військ. 
Але то є українське місто – Берестя. І скільки наших 
земель розтринькали. Пороздавали, розумієте. І Росія 
позахоплювала, і  полячкам, і  білорусам, і  чорт зна 
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кому... І асфальт в нас той був, і хлопці... Ото до фіґури 
тої  – то від села було десь більше два кілометра,  о. 
І хлопці, і дівчата ідуть – і співаємо пісень різних. Або 
там до переїзду залізничного, в другий бік туди, на за-
хід. То я вам кажу: і співали, так співали... Так приєм-
но було. А тепер, а тепер нічого... А дорога та... За три 
кілометра від нас є такий хутір, колонія німецька. Ан-
гелівка. То у тисячу вісімсот... зараз-зараз, чекайте, 
в якому то... у трицять сьомому році приїхали німці з 
Судет... А  то як ділили Чехію і Німеччину, правда? 
І їхали там, виїхали з лісів тут – і побачили такі пре-
красні землі, трошки такі піскуваті. А німці люблять 
на таких землях працювати. Чехи, німці. І сподобали-
ся їм ці землі – і поїхали до наших там панів тих Гу-
біцьких-Сіраковських, шо: «Ми би хотіли купити ті 
землі у вас. Чи ви продаєте?» А Анна Губіцька сказала: 
«То є віно моєї дочки Анелі. Якшо вона вам продасть, 
то будь ласка». Ну, а та Анеля мала років п’ятнацять-
шіснацять. І  вийшла до них. І  там вони балакали. 
І вона поставила їм ультиматум: «Якшо ви назвете це 
поселення моїм іменем Анеля – Анелюфка, ну то я вам 
продам». Згода! Поїхали в Золочів, бо то був повіт, ра-
йон, і там оформили документи. І тут вони поселили-
ся. Німці, чехи, поляки. Було сорок дев’ять дворів та 
колонія. І я навіть маю прізвища всіх тих людей, які 
там жили... І була дуже ще велика «лісничівка» – буди-
нок лісничого, який тут тими лісами оперував. А той 
лісничий мав дуже велику колекцію опудал. І як русь-
кі прийшли – ті всі опудала взяли у Львівський зооло-
гічний музей. А той будинок... розібрали його і пере-
везли до Буська. То ті німці... Але ше забув я вам сказа-
ти... Як будували у сороковому році той асфальт, то 
будували його полонені поляки. Бо як руські при-
йшли, то багато армії в полон взяли. І ті полонені бу-
дували ту дорогу. І персонал той їм обіцяв, що: «Як ви 
добудуєте ту дорогу, то ми вас всіх розпустимо по до-
мівках». І ті вояки навіть не втікали, будували дорогу 
ту. І скінчили у сорок першому році до місяця червня. 
І їх всіх повантажили на машини. І повезли – може, де 
туди під Смоленськ, хто його знає, де їх... І то таке-о. 
І ще що. Я знайшов під одним із мостів цікавий напис. 
Синьою олійною фарбою. Бетони такі здоровенні. Але 
добре, що написали вгорі, бо якби внизу написали, то 
часто, знаєте, весняні води... ізнищили би той напис. 
«Ми цєнжкон працон побудовалі те дроґе. Тисяча де-
вєтсот сорок...» Розумієте?! Ше є той напис. Я  тому 
декілька років його прочитав. І минулого року я їхав і 
думаю: вступлю там, подивлюся, чи є. Є ще той напис. 
То так, шо «ми тяжкою працею будували ту дорогу», о. 
І обік тої Анелювки-Ангелівки, по другий бік дороги 
такий горбок був. І там був концтабір тих полонених, 
які будували ту дорогу. І які помирали в тому таборі. 
Ну, бо я ж вам кажу, шо там пишуть, шо «ми тяжкою 
працею будували ту дорогу». І  їх там ховали. Метрів 
двісті, може, двісті п’ятдесят від того концтабору. І в 
шіздесятих роках лісник там, на тому цвинтарі поса-
див ліс сосновий. І шо ви думаєте? Якийсь ідіот з на-
шого району Буського в тому лісочку при самій трасі 
збудував бар і автостоянку. На тих могилах. Шо ви 
скажете на то? Сумно, правда? І ше шо... Німці ті, чехи, 
поляки... жиди були, євреї, – чотири родини чи п’ять 
родин... і чотири родини було українських, о. То вони 
там так жили якось досить дружно. І в тисячу девітсот 
трицять сьомому році відзначали сторіччя того посе-
лення – і поїхали німці в Судети. І привезли в діжці 

дуба такого невеличкого. І рішили, значить, у честь тої 
дати посадити того дуба. І посадили того дуба. І під-
ливали, і доглядали – і дуб їм взяв всох. І німці сказа-
ли, шо то дуже негарна прикмета,  о. І  в трицять 
дев’ятому році, через два роки, прийшли росіяни, ра-
дянські. І німці всі – цюрік! [Сміється.] Ото така істо-
рія... Але там пор’ядок був ідеальний. Так як я питався 
в однієї такої старшої людини... Він вже має вісімде-
сять вісім років, то він пам’ятає, що кожної п’ятниці 
війт того поселення, німець, висилав свого слугу із зо-
шитом, із списком всіх людей, що «завтра робимо 
пор’ядки». Самі в себе. І кожної суботи вони справля-
ли дорогу, викидали рови, чистили все. Все мало бути 
ідеально. І збудували прекрасну церкву. Кирха тото... 
Я навіть маю таку табличку, знайшов: «Ожидуф, Ане-
люфка, уліца Костєльна». Така оддрукована табличка. 
Фабричний друк такий, виписано так красиво. І  так 
вони жили. Були пор’ядки в них ідеальні. А тепер, як 
то було за СРСР, у сімдесятих роках укрупнення, не-
перспективні села... Правда ж, було таке? І та колонія 
розлетілася, лишилося там ще десятеро людей, живе в 
Ангелівці так,  о. І  то таке. Ангелівка... А  тепер взяв, 
якийсь є дурень, на таблицях при дорозі там Янгелів-
ка є – від слова Ян. А Ян – то Іван із польської. А при 
СРСР була Ангелівка – то значить Ангеліна, розуміє-
те? То було більш-менш так... А тепер Янгелівка. По-
милка така. Ну але шо зробите?.. То такі цікаві є речі.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. Я  би був 
дуже щасливий, якби добрих людей було багато-ба-
гато-багато. Ну, я так навіть в Ожидові не знаходжу 
таких однодумців, таких, щоби хтось мене розумів чи 
допоміг мені в чомусь... Маю такого одного товариша, 
але він далекий від літератури, від музики, від мис-
тецтва, від якихось таких ідеалів високих. Але як я 
йому кажу: «Мар’яне, мусимо ми зробити то і то...» – 
а він каже: «Питань нема ніяких. Ідемо робимо». І я 
на нього можу опертися, бо я вам кажу, ми відбудува-
ли десь до десяти таких пам’ятних знаків, пов’язаних 
із певними подіями на наших теренах. І  щоби... Так 
люди є якось, знаєте... У нас тут фіґурка така стоїть, 
хрест – то була вона побудована у трицять років після 
скасування панщини. У  нас була панщина, а  в Росії 
кріпаччина, так? О. І ми з жінкою ту фіґурку догля-
даємо тут. Кожного року в травню, восьмого травня, 
то є День свободи, о. І ми, значить, ту фіґурку догля-
даємо і... Хтось повинен то робити. І ми її поставили 
на історичному місці, бо в п’ятдесятих роках в нас 
такі пам’ятні знаки, хрести – все руйнували і викида-
ли. Ото люди старалися відвезти все, біля церкви на 
подвір’ю ставили. І я віднайшов ту фіґурку. І поста-
вилисьмо її на історичному місці – там, де вона мала 
бути. І я в двохтисячному році ще й посадив тут бе-
різку таку. Велика така, красива виросла. І липку. Бо 
липа – тото таке дерево... В німців воно вважається 
божим деревом, липа. І що цікаво – що на липу ніко-
ли не вдарить блискавка. Ніколи такого випадку не 
було ще, щоби в липу вдарила блискавка. Найбільше 
блискавка б’є в тополю і в дуб. [...] Та я вже вік про-
жив, Богу дякувати. І не марно прожив. Та й багато 
допомагаю людям. Ну, а  мене використовує хто хо-
чуть. «Бо він добряга, – кажуть. – Дешевий майстер і 
не п’є горілки. І їсть усе, що подадуть на обід». Бо такі 
майстри є  – я  працював, я  сам будівельник, повто-
рюю – шо: «Я того не їм...» Розумієте чи ні? Я би всти-
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дався таке сказати людям, що я того не їм. Отак. Він 
їсть усе, значить, і дешевий майстер. І шкодує всіх... 
Я прийшов до хати – як глянув: в хаті нема такого до-
статку, розумієте, і  то, і  то, і  то... і скромність така. 
І по обіді я бачу, що, розумієте... І я такий, як у серці... 
шо я скидаю відразу ціну. А люди тим користуються. 
І не п’ю горілки.

ОБОРОННІ СПОРУДИ Замок. [Ви казали, що пра-
цювали на реставрації Олеського замку. Коли це 
було?] А то було в шіздесятих роках, у половині. Бо 
до того часу він стояв пусткою. У п’ядисят сьомому 
чи п’ядисят шостому році той замок був ще в досить 
такому пристойному стані. А  сталося так, що якісь 
нелюди полізли на верх і познімали мідні громовід-
води. І  вдарила блискавка. В  жнива, якраз у жнива, 
в білий день, така була гарна погода. Бо я пам’ятаю. 
Сонячно. І  стала така хмара над Олеськом – і блис-
кавка вдарила в дах. І верх весь згорів. І він так стояв 
майже десять років в руїнах, той замок. А  прийшов 
Возницький, значить... Така людина, Господи! А чого 
таких людей мало на світі? Він закінчував Ленінград-
ський інститут чи університет, історичний факуль-
тет. Ну, я того вже не знаю. Сам був фронтовик. І він 
взявся за той замок. Він мав мотоцикла, в його роз-
порядженні був. І була полуторка така – такі машини 
були, знаєте. І в той час був великий наступ на церк-
ви, на храми – і він... Львівська область, Волинська, 
Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська об-
ласть і Хмельницька  – він там все полуторкою тою, 
розумієте... Він привіз скульптури Пінзеля – знаєте, 
такий скульптор. Ну, оті скульптури були всі в нас в 
Олеському замку. Як їх привезли й поставили, то я 
був у захопленні. Як то можна було простим різцем 
людині таку скульптуру, розумієте, такий якийсь... 
Я вам кажу, тото мистецтво вищого класу. І він взяв-
ся за той замок. І  накрили його. Спочатку гонтою 
дерев’яною. А потім передумали і накрили дахівкою. 
Червоною дахівкою... Кожного ранку він прийшов, 
привітався. Кожному подав руку. «Ну, шо, хлопці, 
ідемо до роботи!» Ідемо. Ішов, він там мав кабінет 
такий невеличкий, переодягався, одягав комбінезон, 
гумові чоботи, куфайку. І кирку, кайло в руки, лопату, 
сокиру. І він, розумієте, цілий день працював з нами. 
Цілий день працював так. Людина з високим покли-
канням. Таких людей, то я не знаю... На тисячі, на де-
сятки тисяч – одна така людина є. Його сам Господь 
післав. І  він відновив частково Підгорецький замок 
і Золочівський замок Собєського. І  то тепер такий 
є туристичний маршрут, «Золота підкова». І то така 
людина була. Їхав, розумієте... І не жалівся на серце 
ніколи. Коли він їхав машиною – він такого мав «Мо-
сквича» – і  їхав додому... І схопило серце його. І він 
дістав інфаркт. І з «Москвичом» тим в обрив такий, 
в кювет в’їхав. І помер. А ше міг жити, жити і жити. 
І  творити. Я  вам кажу: рідкісна людина, рідкісна. 
Я такої ще людини не бачив. Бачив всяких таких: го-
ворунів таких, балакунів. Знаєте, як то вміють краси-
во говорити. А приходиться до справи, до діла – на-
зад, назад... І він дослідив, що в той час Пліснисько 
було більше, чим Київ навіть. Народилася тут княги-
ня Ольга. Тут дуже гарне місце. Якби ви колись були 
в наших краях та була така можливість, ми би з вами 
поїхали – яка там красота, Господи! Там природа, як 
там гарно... Дуже гарно!

МОСТИСЬКИЙ РАЙОН

с. Малі Мокряни
Записав Ю. Бідношия 4 червня 2020 р.  

у с. Малі Мокряни Мостиського р-ну Львівської обл.  
від Музики Євгенії Іванівни, 1938 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Чому село так називається?] Чому наше село 
називаєтси Мокрини? Так... Ту, де наше село, ту було 
дуже булото. А там троха далі жили татари. Там було 
наше село, трохе далі від тих [‘цих’] Мокрин. І  тата-
ри вирізали людей наших, забивали. І люди повтікали 
до того [‘цього’] місця, де ми тепер живем. А ту було 
дуже мокро і булото...

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Є в нас дві церкві – като-
лицька і православна. Нашу церкву пубудували дуже 
десь давно; вона є зроблена до кінцє, всьо зроблено 
та єк треба. Дерев’єна. То дуже давно пубудували... 
Тепер-во католицьку  – то недавно, десь, може, три 
роки назад... Десять?..

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЖИТЛОМ Вибір місця для 
житла. [Як вибирали місце для хати?] Стояла хата та-
това чи мамина – і потим зара на тим місці будували 
другу... і на тим місці будували трету. А потім, за кол-
госпів, то брали поле, брали місце... [Коли починали 
будувати?] У  який день? Не знаю, чи то що помага-
ло, чи... [Хто будував?] Майстри були. [Де їх шукали?] 
Може бути так, шо і з чужих селив когось наймали. 
І як було – то і в нас майстри. Як будували... Напри-
клад, я. Я будувала з своїм чуловіком хату. То хто від 
чого. Пумурували люди такі, муровані спеціальні. 
Потім дах рубити  – знов такі майстер дерев’єни, шо 
тий-во, шо дах рубив. Вікна, двері – рубили так само 
майстри. О.  Закладини. [Коли закладали хату, щось 
особливе робили?] А, гроші! Кладут по кутах. Як за-
кладали фундамент, туда в кожнум, в чотирох кутах 
клав гроші господар. [Майстри ставили «квітку»?] 
Ставили хату – і  ставили «квітку». Же ю поставили. 
Би си добре вело. [Де діставали матеріали на будівни-
цтво?] Брали – хто дерево... Хто дерев’єну ставив – то 
їхали до ліса. А хто ставив цегляну – то їхали на це-
гольню десь до міста. То їхали до ліса, а то знов ішли... 
отам, де була цегольні... В  нас було дувколо... була 
Рудка, була Судова Вишня – і там була цегольні. Ми 
брали субі на хату з Рудок. [А в якому році ви будува-
лися?] Ми? З трийцєть років. [Довго?] Хто як. Як було 
більше майстрів, то скорше. А якшо менше майстрів, 
то... [Рідня, сусіди допомагали?] Як кому. В мене – нє... 
Входини. [Як хату освячували?] Хату? Як стів [‘стіл’] 
поставили  – і  туди кликали священика. І  священик 
христував. [Хто перший заходив у нову хату?] Знаєте, 
не було значиня – чулувік чи жінка... чи дитина... [Хто 
заносив ікони?] Ікони – господині. [Якусь тварину за-
пускали в нову хату?] Я, наприклад... ми не запуска-
ли... Вудили коні. Коні... [У хату?] Ну, на Новий рік... 
[На новосілля людей кликали?] Ясно, же запрошува-
ли. [Як це називалося? «Входини» не казали?] Нє, не 
казали. [А кого запрошували?] Хто добрий був. Коли 
родину, коли сусіда...

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що є у дворі, 
крім хати?] Пубудували стайню, там тримали курови, 
коні, свині, куре... Ну, і ше можна було поставити таку 
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стодолу на пашу курові. Хто як шо тримав. Криниця. 
Керниці у кожного господаря є. А  кулись не було  – 
і ми худели їдно до друга. Ішли ду сусідів, аж далеко 
худеле. [А як вибирали місце?] На керницю? Дивлят-
си, як де куму підходе. Копают – і дивитси, як є вода... 
туда впускают... Наші керниці... в долині стоїт – то в 
нас є й на три бетона... Ну, а є й на дваццить бетонив... 
[Вода яка?] Дуже добра. Може, там в кого – я не знаю, 
я так не ходжу. У нас дома добра вода.

с. Судковичі
Записав Р. Тарнавський 17 липня 2010 р. 

 у с. Судковичі Мостиського р-ну Львівської обл.  
від Лабойка Ярослава Андрійовича, 1942 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хату побудувати – йшло десь вісім хло-
пів. З  дерева хати будували. То бруси, дошками об-
бивали. Зсередини глиною обмазували. Були раньше 
такі хати на стовпах [також]. От, стовпи, там заклада-
ли такі кілочки дубові, робили з глини і соломи такі 
вальки, і їх крутили за ті кілки як пліт. То було давно, 
і вони ше є. Дах. Як за моєї пам’яті, то старі хати ро-
били під дахівку [черепицю].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «Май» на хату ставили. От, я вже крокви вивів, 
то ставив такий букет – тото «май». Його міг робити 
хто-небудь. За то давали могорич. Як покривали стрі-
ху, то його викинули. 

с. Хлиплі
Записав Р. Тарнавський 17 липня 2010 р.  

у с. Хлиплі Мостиського р-ну Львівської обл.  
від Франчука Миколи Петровича, 1925 р. н.

ЖИТЛО Стіни. За Польщі тілько дерев’яні хати були, 
з брусів. То – смерека. «В вугли» в нас не ставили, то 
більше так коло горів. А в нас дилювали, робили бру-
си. Стіни мазали глиною, а  як же. То, якшо стіни з 
таких обрізків робили, то такі дошки прибивали і за-
рівнювали глиною. То приходило на хату п’ять-шість 
людей, як хто мав можливість скільки закликати. 
Ногами місили глину, а хто мав коні, то коньом мі-
сив. До глини давали полову або солому посічену, яка 
була. Більше полови, бо солому шкодували, а полови 
було досить. От ячмінна солома не годилася на корм. 
То давали ту полову і вимісили. Як хто хотів, так і 
мазав. Стеля. На повалу давали глину, а була [також 
повала] дерев’яна і всьо. Глину клали, шоб пожару не 
було, шоб рівна була повала. Чоловіки і жінки то ро-
били. Дах. [З чого складалася дерев’яна конструкція 
даху?] Крокви, лати. [Чим покривали хату?] Соломов 
або дахівков [черепицею], хто шо мав. Сніпки з со-
ломи всі вміли робити. Система опалення. Піч була 
з цегли. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. В  один день будували стіни, виводили крокви 
і робили «май». То збирали квіти, які цвітуть, при-
бивали до тики, прикрасили – то називали «май». То 
ставили ті, шо будували. Майстер ставив на кроквах 
«май» десь посередині. То те ставив, як хто хотів, на 
першу, чи на другу, чи на третю крокву. То вже та ро-
бота закінчена. А господар ставив горілку, закуску. Ті 
квіти потім викидали, як треба було [дах] пошивати.

Записав Р. Тарнавський 17 липня 2010 р.  
у с. Хлиплі Мостиського р-ну Львівської обл.  

від Яремко Гражини Захарівни, 1935 р. н.,  
родом із с. Ятвяги Мостиського р-ну

ЖИТЛО Стіни. Дерев’яні хати були, мурованих не було. 
Як хто мав гроші, то зовсім дерев’яна була, і мазали 
тілько зсередини глинов, а зверха дошками вибивали. 
А як не мав [коштів на дерев’яну хату], то валькували. 
Були стовпи, туди начинили дерева, ставили такі кі-
лочки, солому таку брали довгу, робили такі вальки, 
і з них робили стіни. І так гладили стіни. Стеля. По-
валу також мазали. Кіньми глину місили. Насипали 
глини, полови насипали, шо молотили, нарізали тої 
соломи, а тоді кіньми так довкола ганяли-ганяли і ви-
мішували. Різали таку січку з соломи, житньої більше, 
бо колись так пшениці не сіяли, вона так не родила. 
Дах. Соломов покривати теж помагали. То всі вміли 
сніпки робити зі соломи. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Коли верха поставили, то робили «май». То його 
ставили, шоб добре велося. Його ставив майстер, як 
вже дах вивели. А як вже покривали соломов, то його 
юж скидали. Обрядові та розважальні аспекти то-
локи. І тако бувало, шо мазали господарів глиною. То 
так пошуткували-пошуткували, а шо там дальше ка-
зали, то я не знаю. То куди попало вимазували, то такі 
хлопці жартували. То господаря мазали. Він частував 
робітників.

с. Ятвяги
Записав Р. Тарнавський 17 липня 2010 р.  

у с. Ятвяги Мостиського р-ну Львівської обл.  
від Бодька Петра Івановича, 1937 р. н.,  

та Андріїшин Анни Федорівни, 1936 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Дерев’яні більше хати були. Хто мав 
більше грошей – дерев’яні [зруби] будував. Були [та-
кож хати каркасної конструкції] – стовпи, дошки за-
кладали, глиняні вальки клали. То вже давно були 
і дерев’яні, і  ті вальковані хати. [На будівництво 
дерев’яної хати] кликали людей, «толока» не казали. 
Ідуть горілки напитися. Дерево дорого коштувало. 
Обмазували [вальковану] хату глиною, дерев’яну – не 
обмазували. Дерев’яний каркас був, дранку оббивали 
і тоді глиною валькували стіни. Мазали хату і зверху, 
і  зсередини, як хто хотів. І  то була «толо ́ка». Стеля. 
Хтось валькував гору, а хтось нє. Залишали гору з до-
щок без глини. [Якщо] повалу глиною мазали, то су-
сіди приходили глину місити. Глину місили ногами, 
худобу заводили.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Як побудували хату, вивели дах і там ставили 
«май» – квіти. Його ставив майстер, і йому треба було 
дати за то могорич. Потім його зняли і спалили. Ста-
вили таку жердку, і на то прив’язували «май».

Записав Р. Тарнавський 17 липня 2010 р.  
у с. Ятвяги Мостиського р-ну Львівської обл.  

від Горець Катерини Федорівни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Ми будували дерев’єну хату. Тинькува-
ли зі середини глиною, а зверха шилювали дошками. 
То помагали єдні другим. Але платити грішми – ніх-
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то нікому не платив та’, як зара’. А  в нас, як стави-
ли дерев’єну хату, то ми мали по дванадцять хлопів 
безплатно. То лише майстрові платили. Стеля. Гору 
мазали глиною, зверха клали глину. Гімняки в глину 
не додавали. То люди кликали кого там: «Ага, ти при-
йдеш до мене?». А ми самі тягнули глину на гору.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведен-
ня даху. Як крокви ставили, то як кінчили, ставили 
«квітку». Її майстер ставив. Її потім кинули в кухню, 
і  вона згоріла. «Квітку» знімали, як накривали [дах 
хати] соломою чи шіфером.

РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вузлове
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1978 р.  

у с. Вузлове Радехівського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Громадський центр. Спору-
дження центру стало головною частиною комплек-
сної реконструкції мережі вулиць, забудови, зону-
вання території за функціональним призначенням. 
Громадський центр споруджено в 1970-х  роках на 
перехресті головної вулиці з другорядною. Спільний 
задум об’єднав у собі адміністративний комплекс 
(перебудований старий клуб), будинок торгівлі, шко-
лу, гуртожиток та багатоквартирні житлові будинки. 
Квартал секційної забудови межує з парком культури 
й відпочинку. Архітектурне вирішення громадського 
центру навіяне образами народного зодчества Карпат. 
Стрімкі спадисті дахи, видовжені балкони, лоджії, го-
ризонтальні членування фасадів ніби перегукуються 
з гостроверхими дахами, піддашшями, галереями, 
«лавками» гірських хат, заломами церковних верхів 
та дзвіниць. Найпозитивніша якість архітектури села 
Вузлове полягає в тому, що нова забудова об’єднана в 
спільний комплекс. Це один з кращих прикладів ціліс-
ного задуму громадського центру та житлової зони. 
Спільність прослідковується у колористиці будівель – 
світлі, майже білі стіни, рожеві дахи, сірі деталі; в чле-
нуванні фасадів, у грі форм гостроверхих дахів; в еле-
ментах благоустрою.

САМБІРСЬКИЙ РАЙОН

с. Баранівці
Записав Р. Тарнавський 15 липня 2010 р. 

 у с. Баранівці Самбірського р-ну Львівської обл.  
від Козловської Антоніни Іванівни, 1936 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Звезти, зрубати дерева на хату, то кли-
кали сусідів помогти. То такі прості хлопи, а майстер 
єден був, йому платили. Колись місили глину і з со-
ломи робили такі вальки. Солома житня, і то місили, 
пропихали за кілки і робили таку стайню чи шо. То 
бідніші робили. То запросили людей, шоб вони пома-
гали, – то толока. Глинов в хаті шпарини замазували. 
Стіни мазали глиною. Сусіди помагали її місити. Кла-
ли брус на брус, а потім такі дощечки били до брусів, 
а  потім місили глинов, мазали глинов і забілювали 
на біле. Так і раніше робили. Стеля. Повалу глиною 
замазували. То сусіди помагали, місили, затягали, лі-
пили. Додавали паздєри [відходи] з льону. То як льон 
дробили, то брали то паздєро і води додавали. І воно 
так тримало глину. Ногами місили в таких дерев’єних 
ванєнках. То жінки місили, а хлопи витягали на пова-
лу. Повала – то горище. Коня не заводили місити. То 
приходило чотири, п’ять людей. Їх гостили. То толока 
була. Дах. Обшивали стріху соломов. То тоже пома-
гали сусіди обшивати. Система опалення. Піч була 
глиняна, а потім мурована. На піч – то вже самі собі 
робили.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Як брали криницю, то 
приходили вибирати землю помогти. Глинов витягу-
вали. А були ше майстри, які знали, як то робити. То 
прийшло чотири хлопи.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Коли «зав’язували» хату, то на чотири вугли клали 
гроші. Зведення даху. Як крокви поставили, як ста-
вили хату, то шукали, де були квіти, то квіти докупи 
в’язали, в’язали на тику і так ставили. То господар 
робив «вінець», а майстри ставили ту тику на крокву. 
Як крокви поставили, то кріпили «вінець» – горілку 
мали дати за то. Тику ставив майстер, як крокви ви-
кинули. Йому давали за то горілку. А коли [дах хати] 
покривали, просто скидали тику і всьо. Тику на крокві 
прибивали. А  як криницю нам зробили, то майстри 
поставили таку тику, такий «вінець» на криницю.

Записав Р. Тарнавський 15 липня 2010 р. 
 у с. Баранівці Самбірського р-ну Львівської обл.  

від Петрашкевич Стефанії Владиславівни, 1928 р. н.,  
та Петрашкевич Марії Владиславівни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Колись хати будували з дерева, з  до-
щок – такий зруб був. Були майстри і хлопи помага-
ли зо села. Майстер їм показував, шо робити. Рубати 
ліс на хату тоже помагали. Глинов мазали ті шпари і 
вапнили, сусідів не кликали. А як глинов штукатури-
ти, то кликали. А як же, помагали. Колись, як тато з 
мамою жили, то штукатурили вже. Стеля. Було, шо 
гору мазали глиною. І раніше так було. Глину брали, 
лили воду, брали паздєри з льону і так місили нога-
ми. Паздєро – такі дрібненькі відходи від льону. То так 
трошки мазали, самі місили в дерев’яному кориті. То 
мазали, шоб ліпше тримало, шоб шпар не було. Міси-

Фрагмент громадського центру. 
с. Вузлове Радехівського р-ну Львівської обл.  

1972 р. Світлина З. Гудченко
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ти глину могли і ногами, але то тєжко ногами, коня 
заводили. На дворі насипали глину і конями місили, 
і робили такі вальки. Система опалення. Була глиня-
на піч, але там так дуже багато не треба глини.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стін. Як поставлять зруб, то кличуть священика, і він 
кропить хату. Зведення даху. Як скінчили хату бу-
дувати, тоді ставили на верха квітку. То такі квіти. Її 
ставив майстер. Його робили хлопи. За то гостину ро-
били. То квітка стояла довго, скілько хто хотів, а коли 
покривали – знімали і викидали. 

с. Бірчиці
Записав Р. Тарнавський 14 липня 2010 р.  

у с. Бірчиці Самбірського р-ну Львівської обл.  
від Біляк Ксенії Дмитрівни, 1935 р. н.,  
Кравчишин Марії Іванівни, 1918 р. н.,  

та Кунцевич Тетяни Іванівни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Поставили дерев’яні хати, якшо там 
були шпари, то їх замазували глиною. Просто дерев’яні 
і все. Сусіди сходилися помагати. Сусіди одне другому 
помагають. Був майстер. А  ти вже собі далі кличеш 
хлопів зі села. І ніхто не відмовляв. Ти скажеш, і  всі 
йдуть помочи. Гроші ніхто не брав, тілько сі майстру 
платили. Обід їм давали. Майстер їм показував, як то 
дерево різати чи шо. А  ті хлопці вже робили. Потім 
вже закладали то дерево, майстер дивився. Ставили 
такі стовпи, потім дерево різали інакше. То всьо май-
стер казав, шо робити. Порізав дерево, поприбивали. 
Закликав кілька хлопів, шоб помогли. Моя хата об-
бита дошками. Стеля. На горі замазують глиною. То 
глину місили конем, бо то треба багато глини. То по-
магав конем той, шо мав коні. То треба було положити 
на гору глини. То свої місили. Давно горище мажуть 
глиною, віддавна. Ходили помагати, таке було. То не 
казали «толока».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Як вже «зав’язали» хату, ставили тику і на ту 
тику вішали «вінець» і майстру хустину. Майстер брав 
собі ту тику, знімав хустину, бо та хустина його була. 
А букета він залишив. Ту тику ставили мущини. А бу-
кет рвав, хто хоче. Майстер мав взяти ту тику. Там знє-
ли «квітку» і хустину, тоді йшли до хати і гостились. 
То знімали «квітку» і отоді їли, співали, пили.

с. Ваньковичі
Записав Р. Тарнавський 14 липня 2010 р.  

у с. Ваньковичі Самбірського р-ну Львівської обл.  
від Дарморіза Григорія Семеновича, 1932 р. н., 

 та Дарморіз Ганни Максимівни, 1934 р. н.

ЖИТЛО Стіни. А як хату будуєш, то треба помочи, бо 
сам хати не побудуєш. Одне другому помагают. Міси-
ли глину на хату, а як же, колись тільки з глини хати 
були. Дерев’яні хати, але їх глиною тинькували, гли-
ну колотили. Як глину місили? Навозили сюда, ше 
якоїсь соломи нарізали на січкарні. Ногами залізли і 
бух-бух-бух баби. А як були хлопи, то і хлопи мішали. 
Штани закотили, і раз-раз-раз, і всьо. То давно було. 
То за руских так будували, а за Польщі я не знаю. Ко-
ньом місили глину, як багато. А  нє, то хлопів пару, 
штани закотили і ногами так мішєли. Були хати з де-

рева. Будували з дощок. Дилювали хату. Повозили з 
ліса дерево, будували. А пізніше, глиною хляпали хати 
зверху. Стеля. Горище мазали глиною, то кликали лю-
дей. Глину взяв, полову кинув і місив. Дах. Їх [хати] 
соломою пошивали. Система опалення. Були валько-
вані пічки, їх могли помогти робити.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Як крокви вивели, то ставили «вінець». То май-
стер його з квіток ставив. Йому за то сорочку купили, 
пляшку горілки дав. То хусточку на крокву вчіпляли 
чи сорочку на крокву для майстра, їх якісь робочі там 
вішали. А майстер їх собі забирав, і з тим пішов.

Записав Р. Тарнавський 14 липня 2010 р.  
у с. Ваньковичі Самбірського р-ну Львівської обл.  

від Кропивницького Івана Васильовича, 1942 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Дерев’яні хати. Брали бруси, розрізали і 
з того будували стіни. Наймали майстрів. Сосна, сме-
река – з того будували. Коли будували, кликали сусі-
дів помогти. А як же ж, кликали. Всіх кликали, хто му-
щини. Майстер був обов’язково. Йому платили, а сусі-
дам – нє. Повечеряють, горіляку дають і всьо. То хати 
робили з брусів. Стовби були такі. І туди забивалися, 
і глиною обмазувалося, як штукатуркою. Глину сі по-
місять. То ше за Польщі так було. Глину місили – хто 
коньом, хто ногами, як хто. Коньом більше. Полову 
додавали в глину. І так замісили, рівненько помазали, 
побілили і всьо. Глина і полова, немає значення, яка – 
житня чи пшенична. Стеля. На горі дошки, і мазали 
глиною повалу. То вже баби робили. То не казали «то-
лока». Носили відрами, шарували, і так було.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «Квітка» обов’язково була. То був такий букет. 
Його поставив старший майстер і всьо. Робив «квіт-
ку» хто-небудь, кому сі вдало. Казали «вінець». Його 
на крокві ставили, а  потім викинули і всьо. За «ві-
нець» могорич давали.

с. Воля-Баранецька
Записав Р. Тарнавський 15 липня 2010 р.  

у с. Воля-Баранецька Самбірського р-ну Львівської обл.  
від Тимціва Миколи Григоровича, 1934 р. н.,  

Тимців Марії Миколаївни, 1935 р. н.,  
та Винарчика Андрія Івановича, 1937 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хати буле з дерева. Майстер керував, 
як будували. А  то так селяни робили без зарплати. 
Дильовані хати борше були, а були і такі – «в вугол». 
Стеля. Повалу мазали глиною. Зійдуться люди, то 
толо́ка сьодня – хату мастять. То так було. Глину міси-
ти – то толока. Навозили глини, робили той круг, і то 
там місили глину ті, шо на толоку прийшли. На зем-
лі заміс робили, місили глину. Місили глину, кидали 
полову і на повалу клали, шоб то ліпше тримало. То 
шнурком тягли на гору. І то є толока, бо там жє людей 
десять. То як юж хату покрили, то тоді хату мазали. 
Дах. Стріха солом’яна була. То робили сніпки, то по-
шивали ними стріху.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Робили з дерева хату, а як то зробили, то роби-
ли «вінець»  – набирали квітів, брали таку тику і на 
неї їх вішали, а потім ставили її туди нагору. То хло-
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пи робили вінець, а майстер прибивав. То шоб забава 
була. А потім її палили. Обрядові та розважальні ас-
пекти толоки. Повалу давно валькують, і то казали 
«толока». То сам не зробить, бо то є робота велика. 
Повалу і жінки, і  хлопи помагали мазати, хто вміє. 
Починав мазати першим хто-небудь. Було, шо на то-
лоці мазали господаря чи господиню глиною. Було, то 
сміялись так, жартували при цьому. В глину кидали 
господаря і господиню, то і я пам’ятаю, як дитинка 
була, як то сусіду хату будували, як то ліпили глиною 
ті шпари, повалу. Я ше маю стару хату, ліплену гли-
ною. Потім шось дали їсти. Господарів кидали в глину 
перед гостиною. А потому всі сі помили, і їх кликали 
до хати.

Записав Р. Тарнавський  
15 липня 2010 р. у с. Воля-Баранецька  

Самбірського р-ну Львівської обл.  
від Козловської Марії Василівни, 1936 р. н.,  

та Тимців Марії Миколаївни, 1931 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Дерев’яні хати були. Кликали сусідів 
будувати. Хто хотів, помагав, хто хотів – не помагав. 
То хлопів кликали, і були майстри такі. Стіни глиною 
не мазали. Стіни дерев’яні. Помагали їх будувати, 
дранку бити, штикатурити. Є, шо ставили [дерев’яну 
хату] «в вугли», а потому купували дранку, набивали 
і штикатурили (місили вапно, пісок). Наймали двох 
майстрів, а такі роботи помагали сусіди. Стеля. В нас 
глину місили на пова́лу. Мазали повалу глиною. Міси-
ли ногами ту глину. До глини додавали полови, води. 
То не чула, шоб то називали «толокою». Клали глину і 
всьо більше свої [господарі та рідня].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Ставили букет – то «вінець». Квітів назбирали 
і зробили такий «вінець». Його робили майстри, шо 
строїли хату. Коли вони скінчили роботу, тоді поста-
вили той «вінець» на крокву. А потім його викидали і 
всьо, коли покривали стріху.

с. Ковиничі
Записав Р. Тарнавський  

16 липня 2010 р. у с. Ковиничі  
Самбірського р-ну Львівської обл.  

від Гнатик Катерини Василівни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Майстер будував, то хто розумівся. 
Хату ставив майстер. І платили майстру. А сусіди по-
магали, бо майстер сам не робив, йому треба помага-
ти. Спочатку стовпи ставили, а потім [з брусів] стіни 
закладали. Між брусами [зовні] мазали – трошка гли-
ни. Били дранку зсередини і глину місили, і так маза-
ли стіни. Різали так дощечки і били цвоками. Місили 
глину ногами і баби, і хлопи. Мазали глиною і потім 
гладили [стіни] всередині хати. Стеля. Вся повала 
була дошки. Тато ходив до ліса і нарубав таких колод – 
казали «бальки». І до тих бальків били дранку. То тяж-
ка робота била. Повалу мазали, шоб було гарніше.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «Вінець» ставили, як скінчили верха. То нази-
вався «вінець». Його робили з квітів. І  зав’язали на 
палку, і прибивали зверха, а потім знімали і палили на 
дворі. Господар палив, де було на дворі, десь в кутику. 
Майстрові платили після «вінця».

с. Малі Баранівці
Записав Р. Тарнавський  

15 липня 2010 р. у с. Малі Баранівці  
Самбірського р-ну Львівської обл.  

від Кравціва Миколи Михайловича, 1928 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хати дерев’яні були переважно. То як 
будував хату, то пішов через село і кликав помочи. 
Прийшли помогти. Во, він там мені помагав, а як я 
будував, він мені поможе. То така допомога. Був один 
такий спеціаліст, він виконував головнішу роботу, 
а ті спеціально підносили дерево чи шо там. То лю-
дей десять там, п’ятнадцять йшло. То будували дов-
го. То так матеріалу до початку не було, потім докін-
чували. То і п’ять, і десять людей приходило. То вони 
мінялися по дням. А  бувало, шо були ті самі люди, 
як були родичі чи знакомі, а були такі, шо сьогодні 
той прийде, а завтра той. Будували літом. У нас, на-
приклад, більше робили з кругляків, обтісували на 
чотири канти, «в  вуглах». А  могли робити підлогу, 
дубові стовпи, такі канавки і туди заганяли такими 
дощинками. Як дерево кругле було, то не мазали сті-
ни. А як дощинки, то могли мазати глиною стіни. То 
толокою сходилися люди глину мішати. Оббивали 
таку дранку, глиною звідти і звідти загладили. Але в 
нас то дуже не було. То більше в Мостиському районі 
було. Стеля. В нас повалу так не дуже мазали гли-
ною, тілько як штукатурку. Дехто так вимазував на-
верху [на горищі], бо там сіно клали для утеплення, 
може, то дехто і клав глину.

с. Містковичі
Записав Р. Тарнавський  

16 липня 2010 р. у с. Містковичі  
Самбірського р-ну Львівської обл.  

від Ладанара Михайла Івановича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хату будували до двох неділь, і  то в 
такий час, коли не було роботи. До жнив мали хату 
зробити, бо жнива  – то було святе. Та як посадили 
бульбу і до жнив мали зробити хату. Помагали хати 
будувати толокою. Вальки такі робили з глини. Там 
давали солому. То робили такі вальки. Забивали такі 
грубі колики і то замазували глиною. То бідніші так 
робили, хто не мав змоги купити дерева. Бо багатші 
люди будували з дерева. З дерева будували – то розрі-
зали кругляк і глинов замазували. Місили глину рука-
ми, ногами. Стеля. Гору валькували, шоб було рівно і 
тепло. То всі накупу валькували: і жінки, і діти пома-
гали місити глину. Як більша будова йшла, то могли і 
кіньми місити. Полову додавали в глину, а як колгосп 
був, то паздро [відходи] від льону додавали. А так по-
лова йшла від пшениці, жита. Гімняки сухі кінські до-
давали, шоб та глина трималась. Дах. Накривали всьо 
сніпками чи плескачами. Сніпка – то є сніпка, а плес-
кач – він інакший. Система опалення. Печі були і гли-
няні, і муровані.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. «Вінець» – як викинули крокви. Як крокви вики-
нули, то ставили таку жердку, тику таку догори і там 
брали зілля, то зілля замарювали, і тоді вже господар 
мусить поставити горілки. Ну, раніше, то багато горіл-
ки не ставили. Він як поставив тоді півлітра горілки, 
на ту всю толоку стакан був маленький, то було добре. 
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Було і таке, шо майстру вішали хустку на ту жердину. 
Майстер, тільки майстер ставив ту жердину. То мав 
право тільки майстер ставити. Як пошивали [дах], то 
її вже знімали, і хата вже була готова. «Вінець» потім 
господарю давали, як його зняли. Обрядові та роз-
важальні аспекти толоки. «Вінець» [ще один роби-
ли] – то вже як все обмазали. То на «вінець», як вже 
закінчили роботу, могли господарів глиною обмасти-
ти, так пожартувати. Як господаря глиною мазали, то 
був вже кінець роботи. То він пішов до ріки, в тій ріці 
помивсі. І потім гостина.

Записав Р. Тарнавський  
16 липня 2010 р. у с. Містковичі  

Самбірського р-ну Львівської обл.  
від Тицюри Ганни Василівни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Коли будували деревляну хату, то кли-
кали хлопів помагати. Був майстер, а  були просто 
хлопи, бо то важко одному робити. Було таке – десь 
десять хлопів. В нас дерево не заготовляли, то в го-
рах, а ми купляли в них. Помагали будувати безплат-
но. В нас трошки стіни мазали глиною, трошки. В нас 
було десятеро люда в хаті, то нам хватало робочих 
рук. Стеля. В нас не клали [глиняну] повалу. Зовсім 
деревляна була. То вже пізніше, в [тисяча дев’ятсот] 
сорокових роках гору почали мазати глиною. То піс-
ля того, як в нас всьо вигоріло в сорокових, то тоді 
вже валькували гору, вважали, шо то, може, врятує 
від вогню. Як багато глини місили, то кликали толо-
ку, а  в нас мало глиною мазали. Гору в нас раньше 
залишали просто дошками, не мазали глиною. В кол-
госпі робили такі валькі, як комору робили. То хто 
будувавсі, то вони робили грубі дошки і з двох сто-
рін глиною мазали. То вони зі сходу принесли таку 
традицію сюди. Дах. Пошивали хату самі. Били лати 
і дахівку [черепицю], покривали соломою. Система 
опалення. Піч могла бути глиняна, валькована. То 
самі місили на піч тато, мама, робили такі вальки, 
а потім штукатурили.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. Робили «вінець» на крокви. Як крокви вики-
нули, то нарвали квіток і прив’язали до такої тики. 
То господар робив тику. Майстер ставив тику на 
крокві, а господар робив гостину після того, як «ві-
нець» поставили. Хустину майстру не давали. [Коли 
хату покривали], тику мусили зняти. Де її дівали,  
я не знаю. 

с. Нові Бірчиці
Записав Р. Тарнавський 14 липня 2010 р.  

у с. Нові Бірчиці Самбірського р-ну Львівської обл. 
 від Томашевського Василя Васильовича, 1936 р. н.,  

та Томашевської Марії Іванівни, 1936 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Дерев’яні хати були. Їх обмазували 
глиною, вапном. А які [господарі] не мали коштів, то 
валькували. То вони колики били і вальки робили, 
і валькували так. Ше й на колгоспі валькували. А по-
тім вже цегли почали купувати, як трошки легше ста-
ло. Мазати хату – обрядів не знаю. Чоловіки і жінки 
мазали. Привезли глини, брали полови. Два коні за-
пріг, і ті коні місили ту глину. То і в колгоспі, і до кол-
госпу так місили.

СКОЛІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Верхня Рожанка
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 15 липня 2018 р. у с. Верхня Рожанка  
Сколівського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Стасіва Василя Григоровича, 1935 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували хати за пла-
ном: «сіни + хата + комора», «хата + сіни + комора» 
(уздовж головного фасаду  – галерейка («лавки»); 
вхід у комору з боку головного фасаду). Траплялись 
також будівлі за планом: «хата + сіни + хата + комо-
ра». Були «хати під одним побоєм»: «хата  +  стодо-
ла + стайні»; «комора + хата + сіни + стодола + стай-
ні» (у стодолі влаштовували двоє наскрізних воріт). 
Як зазначає респондент: «Давно в селі всі так хати 
будували». В  стайні монтували дерев’яну підлогу  – 
«міст». Підвалини. Підвалини називали «підлоги» 
(«підвалини»), вінці над вікнами і дверима  – «оча-
пи», платви – «вінці». Під кути («вугли») давали ка-
мені або давали дерев’яні «ковбиці». Стіни. Хати 
будували виключно зі смереки (ялицю не брали). 
Смереку на будівництво використовували віком не 
менше 60  років. «Лісове дерево  – густе, як на поли 
росте – рідкє. Рідкє дерево скорше росло, а густе (лі-
сове) довше росло». «Диблі» виготовляли з бука чи 
ясена («з  твердого дерева»). «Диблі» загострювали 
з двох боків (їх довжина сягала 20–30  см). Дерево 
сушили – перекладали «воринками». Будували хати 
навіть з сирого дерева («ліс сох на хаті»). Коли у де-
рево «грім бив»  – у  будову не брали. «Вовк  – коли 
в дереві дві серця». Таке дерево на будівництво хати 
не брали. Усі будівлі споруджували у зрубній техні-
ці. З круглого дерева («кругляк») «найбільше стайні 
будували». «Хати будували з плениць і брусів». На 
«плениці» (півколоди) «кругляк» розрізали надвоє, 
«бруси» тесали. Для тесання дерева була спеціальна 
сокира з широким лезом  – «планкач» (довжина то-
порища  – 80  см): «Для тесані була сокира  – тесли-
ці (широке лезо і довге топорище). Її ще називали 
пленкач». Ішло тесати дерево двоє людей: «Один на-
рубував згрубша, другий – протісував». Щілини між 
окремими вінцями  – «мшили». (У  селі зафіксована 
хата, зрубана з високих пластин (57×14  см). Була 
«біла глина», нею білили стіни (білу глину копали в 
«млаках»). Колись «вікна» були маленькі (на чотири 
шибки), на вікна ставили «ґрати». «Двері» були на 
бігунах (на «верії», на «веріях»); у  дверях  – «поріг», 
«одвірі». Стеля. Стеля («повала») з «плениць» (сте-
ля у стайнях: кололи драниці і ставили на повалу). 
В хаті стелю підтримував поздовжній «ґраґар» (дехто 
сволоки називав «бальки»). Дах. Дахи чотирисхилі 
на кроквах («кізли»): «Дах кізлили». По «кізлах» ішли 
«лати»). Крили житніми сніпками («китиці», в’язані в 
«головку»). Солом’яний дах називали «стріха» («хата 
під стріхов»). Інтер’єр. У хатах глинобитна долівка – 
«тік» («товкли глину»). На «грядах складали дрова в 
диму». Освітлення: був «каганец» (світили «лоєм»). 
В  хаті були: «постіль», «лавиці», «стіл» (такий, як 
скриня; зверху стільниця («плаха»), яка відсувалася; 
«стіл на кониках»). На миски  – «полиці». «Старий 

СКОЛІВСЬКИЙ  РАЙОН
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спав на печи». Система опалення. Хати були «кур-
ні», дим виходив до хати, над піччю в «повалі» було 
«вікно» на вихід диму: «Дим йшов до пів [висоти] 
хати». Печі робив «мурник». Опіччя споруджували з 
дерева, «припічок» також був з дерева. Конструкція 
опічка: в куті встановлювали дерев’яний «стовпок» 
(на ньому сходились кінці двох перекладин), по пе-
рекладинах влаштовували настил з плениць. По на-
стилі монтували черінь («ватра»). Топкову камеру 
колись споруджували так: на черінь ставили «кімак», 
«навкола нього вимішану глину вбивали ковбицею», 
відтак «кімак» випалювали. Склепіння печі називали 
«поднебенє печи». Колись кухонної плити («кухні») 
не було. «Кухні багачі робили вже за Польщі». Тоді ж 
почали над устям печі споруджувати «комин» (дим 
виходив до «сіней» («сіни були без повали»).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Картоплю 
зберігали в пивницях або в «кіпцях закопували» («кіп-
ці обкладав чатинов, соломов»). Пивниця: розкопува-
ли прямокутну у плані яму (дехто її стіни обмурову-
вав каменем), над ямою – «повала», в повалі – «вікно», 
«а зверха – дашок з соломи».

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Тимчасове 
житло лісорубів: вкопували дві «сохи», на них  – пе-
рекладина; дах двосхилий, критий «луб’ям» («луб’я з 
смереки без суччя»). «В верхах були зимівки» за пла-
ном: «хата+стодола+стайні»; у них вікна з «ґратами». 
В «зимівці» була «піч» («зимівки були курні»).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Ні в неділю, ні в свята хат не будували. Як «заснову-
вали хату», в вуглах вирубували трикутники і клали 
залізні гроші. «Як хату поставили, робили лавицю і 
відразу заносили стіл».

с. Козьова
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 12 липня 2018 р. у с. Козьова  
Сколівського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Скільського Василя Михайловича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі будували хати за планом: 
«хата  +  сіни  +  хата». Перед фасадною стіною була 
галерея – «присінок» («присінок був спереду або на-
вкола хати»). Клись були хати «під одним побоєм»: 
(«сіни + хата + комора + стодола + стайня»). Хат «під 
одним побоєм» було більше. Фундамент. Фундамент 
хати: «хата на камінях». Стіни. Будували з смереки, 
«навіть ялицю не брали в будову». Як у дерево вдарив 
грім – в будову не брали («як вдарив грім, то там воно 
в лісі і стояло»). «Виверті» (дерева вивалені з коренем) 
на будівництво хат брали. Хати будували з «тесаного 
дерева» (з брусів), колись були хати з «плениць». Для 
тесання дерева була сокира – «москалька». Вінець над 
вікнами називали «очап», платви – «вінці». Дах. Дах – 
на «кізлах», по них – «лати». Крили соломою, «ґонта-
ми». З  «околотів» житньої соломи в’язали «китиці» 
(з «головкою»). Система опалення. Нові печі («піч») 
мурували з цегли. За пам’яті респондента в селі «кур-
них хат» не було – «здорові були люди, як були курні 
хати». Інтер’єр. Колись в хаті для спання було «прі-
че». Воно таке, як нари – з дошок настелене, зверху на 
«пріче» накладали соломи.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стодолу бло-
кували у одній будівлі зі стайнею («стодола була при 
стайні»), а «комора була при хаті».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Хату зав’язували у вівторок, четвер, «бо в інакші дні – 
гріх». «Де мали будувати, місце сьвєтили. Як завізували 
хату, клали свєчену пшеницю». «Майстер всьо знав, всі 
ворожки знав. В селі колись був майстер, що всьо знав... 
Одні майстрам не заплатили, то ті так зробили, шо в хаті 
не можна було жити». Зведення даху. На «кізли» стави-
ли «смерічку по двох краях даху... Чіпав майстер».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 12 липня 2018 р. у с. Козьова  

Сколівського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Мисиниці Василя Петровича, 1942 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Підвалини («підлоги») ставили на 
«каміня». Стіни. Хати будували тільки зі «смереки». 
Ялиці не брали, «бо вона не практична: крихка і тєжко 
сі оброблєє». Дерево рубали навесні («в марту, коли сок 
не йде; в  зимі не рубали, бо в зимі дерево замерзало, 
воно кришилосі, воно неякісне»). «Густа смерека росла 
на камени, на глині – рідка». Брали дерево з «полонини, 
з камени». Брали дерево, що мало не менше 80-ти ро-
ків. «Як густе дерево – в нього кора біла, і має по собі 
таке, як ґудзики; в рідкого дерева по корі пасма». Пе-
ред укладанням в стіну, смереку сушили два роки. Як 
у дерево вдарив грім, його в будову не брали, брали на 
скрипку. «Вітролом – чорт го вивалив»; його в будову не 
брали. Є дерево, що має «два вершки»; кажуть: «Дерево 
має вовка... воно так, як та людина, що має два серця: 
добре і зле». Його в будову не брали. Хати будували у 
зрубній техніці («в вугли»). Колись «плениці» кололи, 
потім різали на «тартаку». Окремі вінці зрубу назива-
ли «дерева». На «вікна» і на «двері» у зрубі залишали 
«дєри». Вікна «очапляли» (вінець над вікнами, дверима 
називали «очап»). По «очапі... потім дві дерева і клали 
вінці (платви; вони винесені поза зруб)». «Тиблі» були 
ясенові (ясен висушували) або з «густого смерекового 
дерева» (з сучків тиблі не робили, «бо сучок як всихає 
сі – тягне і викривляє сі»). Стеля. Сволок («ґраґар») в 
житловому приміщенні  – поздовжній. Система опа-
лення. «Піч» вибивали з глини: «Клали ковбок, навколо 
вибивали глинов і ковбок випалювали».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Майстер знав: чи на хату добре місце, чи 
не добре». Закладини. Починали будувати на «старім 
міcяци – як йшов від половини». «Зав’яззя» (закладини 
підвалин) робили у вівторок, четвер, суботу. «На вугли 
на зав’язи клали свячене». Зведення даху. «Як ставили 
кізли, то послідний козел прибивав господар: і скільки 
цвяхів вбив, стільки давав горівки майстрам».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 12 липня 2018 р. у с. Козьова  

Сколівського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Скольської Ганни, 1932 р. н.

ЖИТЛО Планування. Були хати за планом: «хата  + 
сіни + комора». Окремо стояла господарська споруда 
за планом: «стодола + стайні». Стіни. Хати будували 
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у зрубній техніці («в вугли»). Будували з брусів («те-
сане дерево»), колод («кругляк»), півколод («плени-
ці»). Між «дерева» прокладали мох («мох микали по 
полю»). Стеля. Сволок («ґраґар») у хатах був один 
поздовжній. Горище називали «під». Дах. Хати крили 
житньою соломою. Інтер’єр. В  хаті глинобитна до-
лівка – «земля». «Пріча» для спання – збиті з дощок 
«нари»; потім було «ліжко». В  хаті: «стіл», «лавкє», 
«стілець», «колиска». В  хатах були дерев’яні миски. 
Світили: «лямпочка» на нафту або «каганец». «Їли, 
де могли, на Різдво їли за столом». Система опален-
ня. Колись були «курні хати», дим з хати ішов у двері 
(в сіни). «Піч»: перед челюстями – «припічок», пічний 
отвір  – «піч», ніша в опіччі  – «пічка», черінь  – «ва-
тра». Була кухонна плита («кухня»), була «братрура» 
(духовка). 

с. Крушельниця
З польового щоденника Р. Радовича у липні 2018 р.  
у с. Крушельниця Сколівського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Сучка Ігоря Андрійовича, 1935 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі колись будували хати за 
планом: «хата + сіни + хата»; «комора + сіни + хата» 
(уздовж головного фасаду часто влаштовували гале-
рейку). Було й так, що «стодола» і «стайня» містились 
під одним дахом з хатою, але більше було, що спору-
ди стояли окремо. Підвалини. Підвалини – «підлоги», 
платви – «платви». «На фундамент (під підлоги) клали 
пару каменів». Стіни. Хати будували зі смереки (бра-
ли і ялицю). Смереку вибирали, «щоб тверда – стар-
ша». «Як грім вдарив у смереку  – дерево грішне»  – 
його на будівництво хати не брали, «бо там сатана». 
«Виверти» брали хіба що на дрова. «Дерево з вовком» 
(з боковим відростком уверх) в будову не брали. Ру-
бали смереку восени, «як листі опаде, бо в літі дерево 
водяве». Крокви робили з «сушиці» – «дерева засохло-
го на пни». У стіни вкладали сире дерево («з сирого не 
сушеного дерева складали стіни»). Скрипки робили 
з «ильми». Колись хати будували «в вугли»; новіші – 
«в стовпи» (останні можна будувати з короткого де-
рева). Давніше хати будували з півколод («плениць»). 
Колода – «кругляк», брус – «тесане дерево». Застосо-
вували кутову врубку  – «канюк» (з  прихованим зу-
бом). Вінці скріплювали «диблями» («дибель давали, 
аби не пучило дерево»). «Диблі» виготовляли з дуба, 
бука. Між вінці прокладали лісовий мох («він не про-
пускає холод, але його їдять миши». Колись «замки» 
до дверей були дерев’яні, «ключ» до дверей теж (тер-
мінологія: «двері», «одвірки», «футрини»  – лиштви). 
«Вікна були маленькі, в них шиби». Стеля. Стелю на-
зивали «під», горище – «під» або «стрих». В хаті був 
один поздовжній сволок – «драґар». Дах. Крокви на-
зивали і «крокви», і «козли». Крили дахи житньою со-
ломою. З соломи виготовляли «китиці» (з «головкою») 
і «площики» (на «площиках» колос відрізали). Бідні 
крили «площиками», багаті  – «китицями». Система 
опалення. Для спорудження печі («піч») «за Польші» 
робили з глини цеглу-«сировець» і з того викладали 
піч. Склеп (топочну камеру) споруджували так: ста-
вили два півкруги з дошки («круги»), на них настеля-
ли дошки і по тому мурували з цегли. Черінь називали 
«дно». «Челюсти» (10 см) робили з глини або з цегли. 
Опіччя монтували з каменя або з цегли, які уклада-

ли на «червоній глині» («вона як засохне, то така, як 
залізо»). Інтер’єр. «Синою глиною» мастили долівку 
(«тік») у хаті. В хаті «колиска висіла під подом». В хаті 
були: «лавкє», «постіль», великий «стіл» (власне стіл-
скриня); стільниця  – «блят» («блят» відкривався), 
в  столі (у  скрині) зберігали пироги. Для освітлення 
використовували «лямпи на нафту», «каганец».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Обороги були 
колись в усьому селі (чотири «оборожини» (стовпи), 
і рухомий «верх» (дах); рама даху мала чотири «огни-
ва»). Стайня  – завжди блокували в одній споруді зі 
стодолов (окремих стодол не було). Кури і свині утри-
мували в стайні. Обора і город, уся садиба – «осідок», 
«обора» – подвір’я. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Як зачинали хату – місце посвічували». Входини. Як 
перший раз заходять в новобудову – «новосілля».

с. Либохора
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано у липні 2018 р. у с. Либохора  
Сколівського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Рибака Василя Михайловича, 1935 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Підвалини («підлоги») ставили на 
дерев’яні «ковбиці». Стіни. Хати будували зі смереки; 
брали і ялицю, але переважно на стайню: «Ялиці ви-
тривала, тому муст (підлогу) в стайні робили з ялиці». 
«Смерека густа [з  високими будівельними показни-
ками]  – з  каменного ґрунту; вона довго росла (тупо 
росла)». З м’якого ґрунту – смерека «рідка» («молоску-
ля»), вона з широкими «слоями». «Кора тонша на гус-
тій смереці, на рідкій – кора грубша». З «сухолісного» 
дерева робили скрипки; «воно росло в камени (явір, 
ясінь)». «Диблі» робили з бука або із «сухої смереки», 
були тиблі і з смерекових сучків: «Сучок ліпший, бо 
моцніший». Дерево на будову рубали «в зимі (в груд-
ню), в маю не рубали, бо вже сокорух». На будову бра-
ли дерево віком від 40–50 років. Бите громом дерево 
в будову не брали: «То дерево нечисте – під тим дере-
вом хтось сидів (під тим деревом могли бути убійства, 
хтось міг загинути і т. д.)». З «свічков» (приросток збо-
ку стовбура – «приліплений збоку») в будову не брали, 
«бо там зла душа» (хто знав, як відмолити, то міг бра-
ти в будову)». Колись були хати з «кругляка», пізніше 
на будівництво зрубу вживали «плениці» або «тесане 
дерево». Колись «плениці» кололи; колоти починали 
«від вершка» (верхівки стовбура). Кололи: на відстані 
10–15 см одне від одного «свердлили (троха)» загли-
блення, «били зверха клинки букові, потім сокиров 
протесав [розколену поверхню]». Вінець над вікнами 
називали «очап». Колись розміри хати міряли «лік-
тьом». Для тесання дерева був «планкач» (сокира з ко-
роткою ручкою; довжина леза дорівнювала приблизно 
30 см). Кутові врубки вибирали сокирою («замки ро-
бив сокиров»). Інтер’єр. В курних хатах були «гряди»; 
на них сушили дрова. На пороговій стіні (по другий 
бік дверей від печі) – «полиця» (три полиці і бокови-
ни). При двох стінах стояли «лавки» (вони могли бути 
на «ковбицях»; сідалищна дошка – «плениця»). У хаті 
був «стіл» («образів було за столом ціла одна і друга 
стіна»). На Святий вечір, Великодень, Зелені свята – 
їли за столом. «Стіл»: яворова «плашка» (стільниця), 
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під «плашкою» – «скриня на кониках». Туди (у скри-
ню) засипали картоплю, зберігали «ощипки» з вівся-
ної муки. В вуглі плашки була ямочка, у якій товкли 
льон, перець (як дід захворів, то в тій ямці священик 
святив єлей). В  хаті була переносна «лавочка», був 
«ослін». «Під повалов була крошня» – досить високо 
підняте над долівкою спальне місце (висота «крошні» 
1,5–1,8 м від долівки). «Крошня стояла там, де ліжко, 
під нею могла бути ще постіль». Конструкція крошні: 
дві сохи, на них дві перекладини (закріплені другим 
кінцем у стіні), на перекладинах поперечний настил з 
дерева, по тому настеляли сіно і солому (на тому спа-
ли). «Крошня» була колись давно – пізніше вже була 
«постіль». Система опалення. Були «курні хати»; у 
таких хатах в «повалі» було «вікно» («вікно то закри-
вали, була на вікно затварка»). «Піч» споруджували 
«пічники». Склепіння робили: «Ставили в місці печі 
кімак, обсипали його глинов, товкли довбньов (мочи-
ли і товкли). Як то висхло, клав вогень і випалював 
тоді піч». Склепіння – «піднебеня», черінь – «ватра». 
Перед устям печі – «припічок» (на ньому спали). Опі-
чок робили з дерева: «В куті був стовпок з дерева, на 
нього опирали дві перекладини, на них – настил з де-
рева, по настилі – ватра з глини».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Хату «засновували» у вівторок, четвер. В  «переступ-
ний рік хат не засновували». «Нового місяця не можна 
починати хати; можна починати тоді, як він на спад 
іде». «Як засновували, на чотирох вуглах робили дір-
ку: там водичка свячена, пшеничка, дора [проскура]. 
Клав майстер». «Були такі майстри, шо шось. Майстер 
з Циняви будував хату, а старий господар сказав, шо 
ще хоче діти. І майстер як закладав, так промовив, шо 
в того ше були діти. Майстер як заклав, каже: «Ти ше 
мене в куми запросиш».

с. Плав’я
З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 10 липня 2018 р. у с. Плав’я  

Сколівського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Улича Олекси Марковича, 1940 р. н.

ЖИТЛО Планування. В селі будівлі, в основному, нові-
ші. Зімкнутий двір – «хата під одним побойом» (в селі 
зараз є одна така хата, колись було більше). Колись 
більше було «хат під одним побойом». До 1950-х років 
усі хати були «під одним побойом», тільки в багатших 
стайня була окремо від хати. Хати будували з гале-
реями («присінок»). Навіть новіші – з галереями. За-
фіксована хата за планом «хата + сіни + комора». Вхід 
у комору веде з головного фасаду. Перед головним 
фасадом  – галерея («присінок»). Були також хати: 
«вижня хата + сіни + нижня хата + комора» (уздовж 
фасаду – «присінок»). В сінях двері на виліт; вхід у ко-
мору – з головного фасаду. Лише у 1950-х роках поча-
ли будувати хати за планом: «хата / хата + сіни + хата / 
хата». На головному фасаді житлового приміщення 
завжди прорубували два вікна. Підвалини. Ниж-
ній вінець зрубу (підвалини) «клали на каміні». Під-
валини називали «підлоги», платви  – «вінці», довге 
дерево над вікнами і дверима – «очап». Стіни. Хати 
будували з «смереки»: абсолютно всі елементи хати 
від підвалин до «кізлів» – зі смереки. «Майове дере-

во» (зрубане у травні) «на будову найліпше». «Воно 
червоне (зверха воно жовте, воно легке, вся смола 
закрита... вся виходила наверх)». «Дерево зрубане в 
грудню – дерево тяжке. На стіни ліпше майове дерево. 
В квітни на будову не рубали, в червни також не ру-
бали». Другий варіант: «Дерево зрубане в грудни-січ-
ни – найліпше, але воно дуже тяжке». Жовтий колір 
«кругляка» у стіні  – «дерево майове»; зимове дерево 
має білий колір. Смереки з кращими будівельними 
властивостями росли на каменистому ґрунті: «Як ка-
менний ґрунт  – дерево гуще (політи густі); буйний 
ліс  – поганий, він росте на рідкому ґрунті». «Тиблі 
робили з суччя смереки». В лісі дерево різали пилами 
(«ручна пила» – «двохручка»; нею різали ліс). З дерева 
«луб» знімали ще в лісі (дехто вдома), «чатину счім-
хували». Дерево з лісу везли на «телізі» (на передку з 
воза). «Тесали коло хати ґраньсков сокєров [з широ-
ким лезом]». «Шпарівник» – пилка з однією ручкою. 
Для вибору кутових врубок застосовували «долото» 
і «сокиру» (називали просто «сокира»). Дерево, бите 
громом, в стіну не брали. «То дерево, що грім вдарив 
або вітер зломив (виверт)», у будову не брали: «Каза-
ли, що то дерево говорит (казали старі люди, шо як в 
хаті, де є таке дерево, то вночи, як спиш, то так, як би 
хтось говорив – чути голоси)». Як грім вдарив, «то в 
тому дереві дідько і грім б’є в нього». Роздвоєне дере-
во – «з двома серцями» (має «дві сердечка») в будову 
не брали. «Дерево з вовком... є дві сердечка догори; 
дерево з гулев – не брали». Хати будували у зрубній 
техніці. Більшість старих хат будували з бруса («теса-
не дерево»). З «плениць» (напівколод) хат менше (ко-
лоду на «плиниці» розрізали «трацьков пилов»). Старі 
хати (з брусів і кругляків) будували «вуглом» (застосо-
вували двосторонню врубку з прямокутним вирізом 
та з запусками торців). В новіших хатах – чисті замки 
типу риб’ячий хвіст без випусків торців – «канюк» (їх 
почали застосовувати з 1950-х рр.). У  зрубах з «пле-
ниць» застосовували односторонню нижню врубку 
з прихованим зубом («зубок»); таке в’язання також 
називали «роблене канюком». «Тиблі» (загострені з 
двох боків) виготовляли з «сучя смереки»; в  вінцях 
вертіли отвори і забивали тиблі (до половини висоти 
дерев). Між вінцями прокладали «зелений мох» (його 
збирали в лісі і сушили) – «імшили хату» («мох про-
кладали, потім мох ще забивали кілком»). Над «оча-
пом» вкладали ще три «дерева», відтак – поздовжній 
сволок «ґраґар», а над «ґраґаром» – «вінец» (платву); 
«в  вінец зарубували кізли». Відстань від долівки до 
вікна становила 70–80 см (для вікна у зрубі встанов-
лювали два короткі «стовпки», а між ними – «вікно»). 
Стеля. Стелю («повалу») підтримував поздовжній 
сволок («ґраґар»). В  старих хатах «повала з плениць 
(півколод)»; суміжні «плениці» з’єднували кілками 
(по довжині на «повалу йшли два тиблі, тоді воно не 
скручує». Зверху «повалу» (щілини між окремими 
елементами стелі) конопатили мохом. Горище над ха-
тою – «під»; горище над стайнею – «на стайни». Дах. 
«Казали і дах, і верх»); крокви – «кізли». Хати крили 
житньою соломою: «хата під соломов» (як зовні ди-
витися на дах: покриття – «стріха»). Крили сніпками 
(«сопки – китиці: з долу до верху – китиці» (пошивали 
«сходами»). «Пошивали через дві-три лати. Потім ви-
бивали верх і притискали кізлиням». Інтер’єр. В хаті 
«земля, мащена глинов». Світили «оливов... був кага-
нец». «Скальов» з смереки і шишками розпалювали в 
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печі. В хаті було дві лави, «стів стояв вздовж причілка, 
над ним на стіні образи». При тильній стіні за піччю – 
«постіль» (постіль висока, елементи постелі в головах 
і в ногах (бильця) називали «повішниці»). У хаті «була 
бамбетель; її розсували». Коло стола – «стільці». Була 
«табуретка (для одного сидіти)». Їли завжди за сто-
лом (власне був стіл-скриня; у скрині складали харчі). 
У  старих курних хатах був тільки один образ (біля 
кута, «де молилисі»). «Та стіна, де образи – то стіна за 
столом». Ставали перед столом і молилися до образів. 
Система опалення. Печі споруджував «мурник». Тер-
мінологія: «піч» – піч для випікання хлібних виробів, 
«п’єц»  – духовка, «кухня»  – кухонна плита. Колись 
спали «на печи». Піч з «комином» («комин» над при-
пічком). За пам’яті респондента у селі була тільки одна 
«курна хата». «На повалі було вікно на дим» (вікно у 
стелі там, де пізніше робили «комин»). Нові печі бу-
дували з випаленої цегли; низ печі (опіччя) також ро-
били з цегли. Як піч роблять з цегли, то від стіни ро-
блять «фаєрмур» – вкладають «блоки» з болота (щоб 
не палило стіни). Старі печі споруджували з каменя 
(брали «глиняний камінь»; він легко колеться). Зверху 
піч «мастили болотом». У підпіччі була яма на бульбу 
(«під припічком»). Опалубка на склеп: встановлюва-
ли «копані» (викопані кореневища  – «кривулі»), по 
них встеляли дощечки. Черінь («дно») колись зверху 
мастили глиною («камінь зверха мастили глинов»). 
Верхня площина печі (де спали) – «на печи». «Хліб са-
джати – була лопата». Хліб («паленята») пекли в печи 
з муки і води (додавали квасного молока). «Паленя-
та» – вівсяні, рідше з жита.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір назива-
ли «обистя». У дворі стояли: стайня, куча, конюшня. 
Стайні будували з «кругляка» або з «тесаного дере-
ва». Пивниця на картоплю: прямокутна у плані яма, 
обкладена каменем; зі стелею («повала») і дахом над 
нею. Були кагати на насіннєву картоплю: «копали 
яму так, як на пивницю, обложували деревом або ча-
тинов. В  кагатах була повала і такий дашок, як над 
півницев».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Де був млин – хат не ставили. Там, де був 
будинок і зи стріхи капало, хат не можна ставити (чи 
розширити)». Закладини. Зруб хати будував «май-
стер». Хати «клали – зав’язка» вівторок, четвер (рідко 
ще й у суботу). «Перед тим, як підлоги зав’язувати... 
ще з патиків насередині хати в землю втикали хрест, 
аби майстрови нічого не шкодило, аби хтось з май-
стрів не впав і  т.  д.». На чотирьох вуглах у замках 
підвалин вирізали хрест і там гроші клали (у  кутах 
підвалин намічали косий хрест у квадраті [як у гуцу-
лів]. Один трикутник («скалю») витягували. Клали 
копійку, «дору», пшеницю, свячену воду («ложив і за-
кривав майстер»). «Як зав’язали – пили по сто грам і 
далі робили». Зведення даху. «З двох боків будови, на 
послідних кізлах ставили косицю (дві маленькі сме-
річки, вбрані лєнтами)». Тоді влаштовували більшу 
гостину – «косиці». На «косицю» (гостину) «скликали 
всіх, хто шо помагав робити при будові хати і роди-
ну». Входини. «Як виладили в хаті – запускали кота, 
аби ніч переночував. Зрані кота випускали і заходили 
господарі». Перед тим, як «мали сідати в хату – в церк-
ві служба, а  потім в хаті рожданіє священик робив. 
Священик на всіх вуглах щось заверчував».

с. Тухля
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 13 липня 2018 р. у с. Тухля  
Сколівського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Галя Миколи Васильовича, 1951 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі були хати за планом: 
«хата + сіни + комора». У житловому приміщенні про-
рубували два вікна (у  головному фасаді). Перед ха-
тою – галерея («ґанки»; «старі казали – приспа»). Рід-
ко траплялись довгі хати («комора + хата + сіни + сто-
дола + стайня»), частіше стайня зі стодолою стояли 
окремо від хати. Підвалини. Підвалини  – «підлоги», 
вінці зрубу – «дерева». Фундамент. Фундамент спо-
руджували з каменя, укладеного насухо. Стіни. Хати 
будували тільки зі смереки: «Колись ялиці не давали, 
бо в хаті з ялиці живе сі не дуже важно». Брали смере-
ку «зимньої рубки» (грудень, січень, лютий) – «силь-
ний ліс зимної рубки». В маю смереки не рубали. «На 
камени, як гора кам’яниста – дерево густе; на толоці 
смерека – молоскуля». «Молоскуля» погана для будо-
ви, «вона має широкі полоси, вона м’якша» («молос-
куля не мала по корі п’ятен, а густа смерека мала на 
корі такі пятна, як копійки»). Найбільше дерево брали 
«з каменя», з густого («глухого») лісу. «Диблі» робили 
смерекові («з сука смереки»). Були тиблі і ясенові (ко-
лені). З  бука тиблів не робили, «бо бук кришиться». 
«Як в дерево бив грім, на будову не брали». Не брали 
дерево з «свічков» («воно мало всередині на стовбурі 
сук подовгастий – так як свічка горит». Коли ж таке 
дерево брали, «то свічку вирізали або сокирою зати-
нали на тому хрест (косий)». «Дерево, шо вдарив грім, 
брали на бочки (клепки) і на скрипки – бо воно до-
бре кололося». Хати будував «майстер». «Колись хати 
робили сокирами». Давні хати були з півколод («пле-
ниць») товщиною 14–16  см, були також старі хати з 
«кругляка» або з бруса («тесане дерево») товщиною 
16 см. З бруса вінці по кутах в’язали в простий замок 
з остатком та двостороннім прямокутним вирізом. 
У  замках з плениць був прихований зуб  – «канюк» 
(«з  плениць хати будували під канюк»). В  замках з 
бруса також часом робили «канюк». «Між дерева за-
бивали мохом (мох з ліса; його сушили)». На вікна, 
двері в зрубі лишали «дюри», або ставили «стовпки». 
Вінець над дверима, вікнами називали «очап», плат-
ву – «вінець». Платву на 70–75 см виносили поза обріз 
стіни. Стеля. Колись стелю («повалу») підтримував 
один поздовжній «драґар» (тепер дають сволоки по-
перечні – «бальки»). Дах. Дахи на кроквах («кізлах»). 
Колись давно крили соломою (ще крили ґонтою 
(«ґонта»), пізніше крили «дранкою»). Дранку коло-
ли з «колючого дерева»: «вибирали таке дерево, що 
кололося». Інтер’єр. Глинобитна долівка  – «земля» 
(вбивали «червону» глину – «земля забита»). Колись 
спали на «прічах» («пріча – нари для спання»), потім 
появились «ліжка». В  хаті був «бамбетель», «стіл», 
«стілець», попід дві стіни – «лавки» («велика лавка»). 
Система опалення. За пам’яті респондента в селі була 
одна «курна хата». В курних хатах «в повалі було ві-
кно» для відведення диму. «Піч» мурували з цегли. На 
низ (опіччя) давали каміння, а зверху викладали з це-
гли. Черінь – «ватра»: спершу (на дно) насипали пісок, 
а зверху викладали з цегли. Опічок мурували з каменя 
на «болоті».
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Початок будівництва хати  – «завізки». Хату почина-
ли будувати у вівторок та четвер. «На дев’ятий четвер 
після Паски хат не починали, до ліса не йшли, соки-
ров нічо не робили». В «переступний рік не будували» 
(не розпочинали будівництва): «Старалисі заснувати 
(зав’язку підліг зробити) рік наперед». Як зав’язували 
хату, у кожному вуглі вирізали трикутник, там клали 
копійки, свячену воду, «зв’ялене зілля». Міг посвячу-
вати (зав’язані підвалини) священник. Зведення даху. 
Як звели крокви – «косиця» («її зачіпали з одного боку 
даху – від сходу сонця»). «Косиця» – вершок смерічки, 
прибраний іграшками («до того могли прив’язувати 
фляшку (горілки)»). «Зачіпав косицю хтось з робітни-
ків, той, якому казав майстер (той, що найліпше ро-
бив). Косицю мали прибивати не свої (з сім’ї, а хтось 
чужий. Потім забава – косиця». Входини. В хаті пер-
ший ночував кіт. Урочистий вхід – «новосілля» (свя-
щенник посвячував хату).

с. Хітар
З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 17 липня 2018 р. у с. Хітар  

Сколівського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Стасіва Василя Григоровича, 1935 р. н.,  
Біленя Миколи Юрковича, 1935 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі до Другої світової війни 
було 364 сім’ї, «село було 7 км – довге». Батько опові-
дача мав 16 гектарів свого власного лісу. У селі були 
хати «під одним побоєм» («довгий будинок»): «комора 
(4×5 м) + хата (5×5 м) + стодола (або «сіни») + стай-
ня». У комору вів вхід з головного фасаду. Перед ві-
конною стіною хати (житлового зв’язку) – галерейка 
(«присінок»), а перед стайнею і стодолою – «мосток». 
У стодолі було «дві двері» («передні двері» і «задні две-
рі»). Народна міра: «лікоть» полотна – 70 см (лікоть з 
витягнутими пальцями  +  відстань від кінця пальців 
до зап’ястя). Підвалини. Підвалини («підлога») в пе-
рекрої мали 20×22 см, їх укладали на камені. По них 
ішли «дерева» (довгі вінці) завтовшки 16 см («як хата 
була з кругляка, то підлоги – також з кругляка... під-
логи на каменях»). Стіни. Хати будували зі смереки. 
Вибирали «густу» смереку, «рідкої» не брали: «В густої 
смереки луб сивий і крупнистий, як копійки; рідкий 
ліс – червоний (кора)... на камени росте густе дерево». 
На будівництво смереку «рубали в зимі, поки кора не 
відстала [рубали восени, взимку і ранньою весною], 
бо як кора відстала, то вже рідке дерево». Починали 
рубати від 15  липня («бо хвойний ліс вже перестає 
рости і живиці під коров пристає – і вже коли вере-
сень можна рубати»). Навесні рубали, поки кора не 
відстала (рубали до 15 квітня). «В маю не рубали; ру-
бали  – грудень, січень, лютий (тоді самий кращий 
ліс)». Для колення ґонту смереку вибирали. Є смере-
ка: «крута, хвиляста і та, шо сі рівно коле». Перевіря-
ли: «На стовбурі обтяв кору на пів метра, бородкою 
сокири зарубав в смереку і виколов тріску – видів, як 
сі коле». Кололи з «густої» смереки. У будівництво не 
брали «зломи»; «як грім вдарив – не брали (таке дере-
во, що вдарив грім, мало полосу) – то нечисте дерево»; 
«вовка» не брали («в  такому дереві, як корити під 
шнур чи коли тешете, є таке, як вісімка (чи гадюка) за-
кручене (ґорґуля)... але там сучка не було – на стовбурі 

була ґулька, а  бувало, що вовк тільки всередині»; як 
гран (тесля) шось знав, то по тому сокирою вдаряв на-
вхрест, [косий хрест] зарубував  – і  вже тоді брав». 
В будову не брали дерев «з двома вершками, бо каза-
ли, що в такій хаті будуть близнюки народжуватися». 
Для тесання «смерека мала бути рівна, дивились, щоб 
не крута», бо не потешеш (вона затєгає сокєру)». 
«Ґран» (тесля)  – фахівець у галузі тесання деревини 
(«людина, яка тесала дерево»). У селі було три «ґрани» 
(теслі). Оповідач за своє життя «натесав» дерево на 
300  будинків. Тесали свіже дерево, бо воно м’якше; 
сухе дерево «твердше», погане для тесання («сухе те-
шеться недобре»). Тесали спеціальними сокирами 
(довжина топорища близько 1  м; колись казали 
«ґраньцка сокєра», тепер називають «пленкач»). «Як 
тешеш, стаєш на брус і йдеш задом. Тесали один бік 
від вершка, а другий від кореня (бо майстер тесав на 
одну руку)». Оповідач витісував в один день «до сто 
метрів бруса» («чотириста метрів шнура»; мається на 
увазі, що тесали брус з чотирьох боків). Перед тесан-
ням брус «шнурували» (відбивали шнуром лінії). 
Шнур мастили замоченим у воді дерев’яним вугіллям. 
Як тесали, то через кожних 20–30 см робили «затинки 
до шнура» (відбитої лінії), «щоб легше ломалася тріс-
ка» («затинки» робили сокирою; спершу зробили «за-
тинки, а  потім вже тесали»). Як протесали, дерево 
складали в «штабелі»; його перекладали через кожних 
2 м «перекладками» (щоб не прогнулося) і накривали 
(щоб не промочив дощ). Щоправда, з того дерева мо-
гли будувати й зразу, а  могли і попередньо сушити. 
Будували у зрубній техніці. Споруда складена з круг-
лого дерева – будована «кругляком». Так будували бід-
ніші, багатші будували з «бруса». На спорудження 
хати «кругляк на пні» мав мати 25 см. Брус з не про-
тесаними чотирма кутами  – «ґранкач»; не протесані 
кути  – «ґранки» («офлят»). Будували й з півколод 
(«плениці»). Дерева діаметром 50–60  см («смерека 
мала мати в тоншим конци шіздисєт цантиметрів, 
щоб виходило три плениці») розділяли на три части-
ни по 16 см (з двох боковин заокруглення протесува-
ли  – на пластини): усі три частини ішли на стіни. 
«Плениці брали на тиблі». Діри на тиблі (діаметр 3 см; 
глибина по 10 см у кожному з вінців – «дерев») верті-
ли свердлом («свердло»). «Ямка на тиблі була кругла, 
а тибель квадратовий (тибель на штири ґранки)». Від 
вікна до вугла ішов 1 тибель; на «очап» ішло 6–8 ти-
блів. Хати будували «в  вугол»: з «кругляка»  – «в  ву-
гли»; з бруса  – «в  канюк» (без випусків торців типу 
риб’ячий хвіст). «Канюк» був із прихованим зубом (як 
з плениць будували, теж був зуб). Платви («вінці») 
були такі товсті, як і підвалини (20×22 см); вони були 
винесені поза зруб на власну ширину. На вікна у зрубі 
закріплювали по два короткі «стовпки». Вінець над ві-
кнами називали «очап» («вікна очаплювали»). Між 
вінці («дерева») прокладали мох («він ріс коло смерек, 
його дерли, сушили і сухай мох клали»). Мох клали 
тільки на вугли, а як вже збудували, то «клином між 
дерева забивали мох» (тут між вінці його не прокла-
дали). Були «двері» на дерев’яних «виріях». «Одвір-
ки»  – широкі. В  дверях був «поріг». Вікна були ма-
ленькі. Була «драцька пила» (нею різали дерево 
уздовж), була «ручна пила» (нею різали упоперек). 
Була «ножовка» з одною ручкою. Дошки різали на 
«верстаті трацков пилов». «Верстат»: два стовпи, на 
них перекладина; прикладали два похилі «баґанці»,  
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Церква Св. Параскеви. 1886 р.  
с. Вільшаник Львівської обл. 2011 р.  

Світлина М. Беха

Церква Перенесення Мощей 
Св. Миколи. 1906 р. с. Чортовець  
Івано‑Франківської обл. 2017 р.  

Світлина В. Конопки

1. Церква Св. Миколая. 
Кінець ХІХ ст. с. Гути Сумської обл. 
2007 р. Світлина Н. Литвинчук

Свято‑Покровська церква. 
Кінець ХІХ ст. с. Білолісся 

Одеської обл. 2018 р.  
Світлина О. Дєдуша

3. Свято‑Казанська церква. 
1801 р. с. Піща Волинської обл. 
2007 р. Світлина О. Васяновича

Церква Різдва  
Пресвятої Богородиці.  
Середина ХХ ст. с. Гуштин  
Тернопільської обл. 
2014 р. Світлина  
В. Конопки

Успенська церква. 
XVIII ст. с. Рогощі 

Чернігівської обл. 
2019 р.  

Світлина  
С. Степаненка

2. Церква Св. Миколи. XVIII ст. 
с. Присліп Закарпатської обл. 
2008 р. Світлина З. Гудченко

Свято‑Іллінська церква і дзвіниця. 
1653 р. с. Суботів 

Черкаської обл. 2008 р.  
Світлина О. Васяновича

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ
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Покровська церква.  
середини ХІХ ст. с. Рижавка 

Черкаської обл. 2008 р.  
Світлина З. Гудченко

Свято‑Михайлівська церква. 
Початок ХХ ст. с. Карпівці  

Житомирської обл. 2009 р.  
Світлина О. Васяновича

Церква Св. Миколая. 
Кінець ХХ ст.  
с. Нагуєвичі  

Львівської обл.  
2011 р.  

Світлина М. Беха

Церква Різдва  
Пресвятої Богородиці. 

1896 р. м. Долина  
Івано‑Франків‑

ської обл. 2010 р.  
Світлина О. Босого

1. Церква Всіх Святих. Кінець XVIII ст. смт Старий Мерчик  
Харківської обл. 2016 р. Світлина О. Босого
2. Церква Св. Миколая Угодника. с. Чорний Кут Одеської обл. 
2017 р. Світлина О. Босого
3. Свято‑Успенська церква. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
с. Осинове Луганської обл. З архіву О. Сухоради

Церква ікони Почаївської 
Богоматері. 1993 р.  

м. Мукачево  
Закарпатської обл. 2018 р. 

Світлина В. Іванчишена

Хресто‑ 
Воздвиженська 

церква. 1876 р. с. Маків  
Хмельницької обл. 

2012 р.  
Світлина М. Беха

Юр’ївська церква. 
Кінець ХІХ – початок 

ХХ ст. м. Охтирка  
Сумської обл. 

2020 р. Світлина 
Н. Литвинчук

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ
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Церква Покрови Пресвятої Богородиці. 1875 р.  
с. Нежухів Львівської обл. 2011 р. Світлина М. Беха

Свято‑Михайлівська церква. 1892 р. 
с. Озеро Рівненської обл. 2012 р.  

Світлина О. Васяновича

Церква ікони Казанської Божої Матері. 
1860 р. с. Олександрівка  

Кіровоградської обл. 2017 р.  
Світлина О. Босого

Церква Св. Параскеви Сербської. 1775 р.  
с. Немія Вінницької обл. 2013 р.  

Світлина О. Головка

Лютеранська кірха Апостола Івана, 
де почергово проводять богослужіння 

протестанти та православні. 1886 р. 
с. Зміївка Херсонської обл. 2013 р.  

Світлина Л. Босої
Георгіївська церква. 2010 р.  

с. Гусинка Харківської обл. 2019 р.  
Світлина Н. Олійник

Будівництво церкви  
Архістратига Божого  

Михаїла.  
с. Олександрівка  

Миколаївської обл. 
2013 р. Світлина М. Беха

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ
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Хата. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
Ізюмський р‑н  

Харківської обл. 2002 р.  
Світлина Н. Олійник

Хата. Друга половина ХІХ ст.  
с. Кормань Чернівецької обл. 1980 р.  

Світлина З. Гудченко

Хата. Початок ХХ ст.  
с. Недашки Житомирської обл.  

2003 р. Світлина З. Гудченко

2. Хата. Середина ХХ ст. с. Джулинка  
Вінницької обл. 2009 р. Світлина О. Головка

Реконструйована батьківська хата.  
Заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка».  

с. Шевченкове Черкаської обл. 2013 р.  
Світлина Л. Босої

1. Слобожанська хата. Кінець ХІХ ст.  
с. Прелесне Донецької обл. 2019 р.  
Світлина з колекції місцевого музею

3. Хата. Кінець ХІХ ст. с‑ще Миколаївка  
Луганської обл. 2009 р. Світлина О. Васяновича

ЖИТЛО
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Хата першої половини ХХ ст.  
с. Деснянське  
Чернігівської обл. 2016 р.  
Світлина А. Ярової

Хата. Середина ХХ ст.  
с. Залужжя Рівненської обл. 2012 р.  

Світлина О. Васяновича

Хата. 1950‑ті рр.  
с. Сороцьке Тернопільської обл.  

2009 р. Світлина В. Конопки

3. Хата. Середина ХХ ст.  
с. Кримне Волинської обл.  
2018 р. Світлина М. Беха

2. Садиба. Кінець ХІХ ст. смт Велика Багачка  
Полтавської обл. 2001 р.  
Світлина В. Борисенко

1. Хата. Кінець ХІХ ст.  
с. Баня‑Березів Івано‑Франківської обл.  
2018 р. Світлина В. Конопки

ЖИТЛО

Хата, побудована на складному  
рельєфі. Початок ХХ ст. с. Котельниця 

Закарпатської обл. 2011 р.  
Світлина В. Конопки
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Фрагмент житла та басина. Початок ХХ ст. 
с. Новоолександрівка  

Миколаївської обл. 2013 р.  
Світлина Є. Гайової

Хата. Середина ХХ ст.  
с. Нагуєвичі Львівської обл.  

2011 р. Світлина М. Беха

1. Хата. Кінець ХІХ ст. с. Бехи  
Житомирської обл. 2011 р. Світлина М. Беха

3. Хата. Початок ХХ ст.  
с. Дусино Закарпатської обл.  
2018 р. Світлина В. Іванчишена

2. Хата. Середина ХХ ст. с. Марчихина Буда  
Сумської обл. 2018 р. Світлина М. Беха

Містечковий будинок. Початок ХХ ст.  
м. Валки Харківської обл.  
2017 р. Світлина Л. Босої

Хата. Початок ХХ ст.  
с. Стара Збур’ївка Херсонської обл.  

2013 р. Світлина М. Беха
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Хата. Друга половина ХХ ст.  
с. Вільхівчик Донецької обл.  

НМНАПУ. 2015 р. Світлина Л. Босої Хата. Середина ХХ ст.  
с. Наддністрянське Вінницької обл.  

2009 р. Світлина Б. Сауляка

Хата. Середина ХХ ст.  
с. Бехи Житомирської обл.  

2011 р. Світлина М. Беха

Хата. Середина ХХ ст.  
с. Гуменці Хмельницької обл.  

2012 р. Світлина М. Беха

2. Хата. Середина ХХ ст.  
с. Чепоноси Чернівецької обл.  
2018 р. Світлина В. Іванчишена

1. Хата. Друга половина ХХ ст.  
с. Придніпрянське Полтавської обл.  
2019 р. Світлина Л. Босої

3. Хата. Початок ХХ ст.  
с. Середній Березів Івано‑Франківської обл. 
2018 р. Світлина В. Конопки
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Будинок. Початок ХХ ст.  
м. Новгород‑Сіверський Чернігівської обл. 

2016 р. Світлина А. Ярової

Хата, збудована на складному рельєфі. 
Середина ХХ ст.  

с. Шершенці Одеської обл. 2016 р.  
Світлина О. Головка

3. Відновлений будинок,  
у якому мешкала Леся Українка. 
с. Колодяжне Волинської обл. 
2017 р. Світлина В. Конопки

1. Хата. Друга половина ХХ ст.  
с. Семигинів Львівської обл.  
2019 р. Світлина В. Конопки

2. Садиба. Друга половина ХХ ст.  
с. Пирогівка Сумської обл.  
2018 р. Світлина М. Беха

Хата. Друга половина ХХ ст.  
с. Михайлівка Миколаївської обл.  

2013 р. Світлина Є. Гайової

Хата. Середина ХХ ст.  
с. Бугове Кіровоградської обл.  

2018 р. Світлина О. Головка
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Будинок. Початок ХХ ст.  
м. Чернігів. 2016 р. Світлина А. Ярової

Будинок. Друга половина ХХ ст.  
Чернівецька обл. Передгір’я Карпат. 1985 р. 

Світлина З. Гудченко

Будинок. Початок ХХІ ст.  
смт Тарутине Одеської обл.  

2015 р. Світлина С. Білівненка

Будинок. Друга половина ХХ ст.  
с. Нижній Березів  

Івано‑Франківської обл. 2018 р.  
Світлина В. Конопки

Будинок під очеретяним дахом.  
Початок ХХІ ст.  

с. Орлик Полтавської обл.  
2019 р. Світлина Л. Босої

Будинок. 1992 р.  
с. Банилів‑Підгірний  
Чернівецької обл. 2019 р.  
Світлина І. Мельнічук

ЖИТЛО

Будинок. Початок ХХІ ст.  
м. Гуляйполе Запорізької обл.  
2012 р. Світлина С. Білівненка
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1. Інтер’єр хати Ф. Олексенка, 1931 р. н. 
с. Захарівка Кіровоградської обл.  
З архіву ГО «Баба Єлька»

2. Покуть. с. Карацюбине Чернігівської обл.  
З архіву О. Булут

4. Інтер’єр хати К. Шинкаренко, 1930 р. н. 
с. Івангород Кіровоградської обл.  
З архіву ГО «Баба Єлька»

5. Вишиті речі в інтер’єрі житла.  
с. Новий Світ Рівненської обл.  

2011 р. Світлина М. Беха

Інтер’єр хати.  
с. Біленьке Запорізької обл.  

2011 р. Світлина Ю. Буйських
Інтер’єр хати. с. Карацюбине  

Чернігівської обл. З архіву О. Булут

3. Інтер’єр слобожанської хати.  
Музей у с. Прелесне Донецької обл.  
2007 р. Світлина С. Бабича

ІНТЕР’ЄР ЖИТЛА
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Піч у хаті. 1912 р.  
с. Козлиничі  

Волинської обл. 2007 р. 
Світлина З. Гудченко

Піч кахляна,  
збудована 1976 р. 

с. Солоне  
Тернопільської обл. 

2014 р. Світлина  
В. Конопки

Груба кахляна. 
1984 р.  

с. Поточище  
Івано‑Франків‑

ської обл. 2017 р.  
Світлина В. Конопки

Піч, груба та лежанка.  
с. Верхній Бистрий Закарпатської обл. 

2008 р. Світлина З. Гудченко

Піч. с. Лецьки Київської обл.  
2009 р. Світлина С. Довганя.  
(АНФРФ. Ф. 14‑5. Од. зб. 572)

3. Покуть.  
с. Миропілля  
Сумської обл. 
2011 р. Світлина  
Н. Литвинчук

Мисник.  
с. Морозівка  

Вінницької обл. 
2009 р.  

Світлина Б. Сауляка

2. Покуть у хаті. 1965 р.  
с. Троща Житомирської обл. 
2009 р. Світлина О. Васяновича

4. с. Бобрик  
Сумської обл. 2011 р. 
Світлина  
Н. Литвинчук

1. Реконструкція інтер’єру хати.  
Середина ХХ ст.  
Етнофестиваль «Кодима‑фест».  
с. Івашків Одеської обл. 2016 р.  
Світлина О. Головка

ІНТЕР’ЄР ТА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛА
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Садиба. Кінець ХХ – початок ХХІ ст.  
с. Білолісся Одеської обл.  

2018 р. Світлина М. Олійник

Садиба. Друга половина ХХ ст.  
с. Шатрище Сумської обл.  

2011 р. Світлина Н. Литвинчук

Фрагмент забудови.  
с. Вигода Івано‑Франківської обл. 

2012 р. Світлина М. Курінної

Садиба. Кінець ХХ – початок ХХІ ст.  
с. Никифорівка Донецької обл.  

2009 р. Світлина С. Сіренка Фрагмент забудови. Друга половина ХХ ст. 
с. Вовче Львівської обл.  

2019 р. Світлина В. Конопки

Садиба. Друга половина ХХ ст. 
с. Олешня Чернігівської обл. 
2020 р.  
Світлина О. Яринчиної

Хата. Перша половина ХХ ст.  
с. Єлизаветівка Дніпропетровської обл. 

2012 р. Світлина М. Беха

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД САДИБИ
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Садиба. с. Облапи Волинської обл.  
2017 р. Світлина В. Конопки

Садиба. с. Плахтіївка  
Одеської обл. 2018 р. Світлина В. Іванчишена

Будинок. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
м. Гуляйполе Запорізької обл.  

Світлина С. Білівненка

Фрагмент вулиці. с. Голятин Закарпатської обл. 
2008 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент вулиці.  
с. Присліп Закарпатської обл.  
2008 р. Світлина З. Гудченко

Садиба. м. Охтирка Сумської обл. 
2020 р. Світлина Н. Литвинчук

Садиба. с. Миколаївка  
Черкаської обл. 2012 р.  

Світлина М. Курінної

Садиба. с. Нова Кочубеївка  
Полтавської обл. 2016 р.  

Світлина М. Беха

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД САДИБИ. ФРАГМЕНТИ ВУЛИЦЬ
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1. Літня кухня. 
Друга половина ХХ ст.  
с. Іванків Вінницької обл.  
2013 р.  
Світлина О. Головка

3. Приміщення  
для утримання свиней.  
с. Присліп  
Закарпатської обл. 
2008 р.  
Світлина З. Гудченко
4. Комора. Кінець ХІХ ст. 
с. Прелесне  
Донецької обл. 2015 р. 
Світлина з колекції  
місцевого музею

Господарський комплекс двору.  
Середина ХХ ст.  

с. Олесине Тернопільської обл. 
2013 р. Світлина В. Конопки

2. Літня кухня. 
1920‑ті рр. с. Троїцьке 
Одеської обл. 2018 р. 
Світлина О. Головка

Комора. Початок ХХ ст.  
с. Прутівка Івано‑Франківської обл. 
2016 р. Світлина В. Конопки

Хлів. Перша половина ХХ ст.  
с. Єлизаветівка Дніпропетровської обл. 

2012 р. Світлина М. Беха

Клуня («ток»). Початок ХХ ст. с. Бехи  
Житомирської обл. 2011 р. Світлина М. Беха

ЗАБУДОВА ДВОРУ. ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ
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Господарські будівлі двору. 
Друга половина ХХ ст. с. Великі Озера  

Рівненської обл. 2011 р. Світлина М. Беха Кошниця.  
Середина ХХ ст.  

с. Тростянка  
Івано‑Франківської обл.  

2013 р.  
Світлина Р. Радовича

Господарські споруди двору. 
Друга половина ХХ ст. с. Великі Сорочинці  

Полтавської обл. 2018 р.  
Світлина Н. Литвинчук

Погріб. Середина ХХ ст.  
с. Баловне Миколаївської обл.  

2013 р. Світлина Є. Гайової

Погріб. 
Середина ХХ ст. 

Околиці м. Батурина  
Чернігівської обл. 

2015 р.  
Світлина А. Ярової

Погріб. Середина ХХ ст. с. Ясениця  
Львівської обл. 2011 р. Світлина М. Беха

Літня кухня і погріб. 
Середина ХХ ст. с. Яцьки 

Київської обл. 2008 р.  
Світлина О. Таран

Вітряк ХІХ ст.  
Музей  
«Козацькі землі України». 
с. Вереміївка  
Черкаської обл. 2008 р. 
Світлина Л. Босої

ЗАБУДОВА ДВОРУ. ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ

Млин водяний. 1927 р.  
с. Мазурівка Вінницької обл.  
2005 р. Світлина Н. Стрілець.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 24. Спр. 35)

IM
FE

www.etnolog.org.ua



496

Криниця. 
Друга половина ХХ ст. 
с. Дніпровокам’янка 

Дніпропетровської обл. 
2012 р. Світлина  

Л. Босої

Громадська криниця 
з «журавлем». 

Друга половина ХХ ст.  
с. Захарівка  

Кіровоградської обл. 
2012 р.  

Світлина С. Сіренка

Криниця. Друга 
половина ХХ ст. 
с. Олександрівка  
Херсонської обл. 
2013 р. Світлина  

Л. Босої

Криниця з дерев’яним 
накриттям. 1976 р. 

с. Гуштин  
Тернопільської обл. 

2014 р. Світлина  
В. Конопки

Громадська криниця. 
Друга половина ХХ ст. 

с. Дубинове  
Одеської обл. 2018 р. 
Світлина М. Курінної

Місток через потік 
як вхід до садиби. 

с. Говерла  
Закарпатської обл. 

2017 р. Світлина 
В. Конопки

Сушарка. Кінець ХХ ст.  
с. Медвежа Вінницької обл.  

2005 р. Світлина Л. Непийводи.  
(ПАВК. Ф. 1. Оп. 14. Спр. 40)

Громадська криниця. 
Друга половина ХХ ст. 

с. Олешня Чернігів‑
ської обл. 2020 р. 

Рибальський місток. 
с. Студенок  
Харківської обл. 
2017 р.  
Світлина А. Ярової

ЗАБУДОВА ДВОРУ. ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ

Громадська криниця. 
Друга половина 
ХХ ст. с. Деревки  
Полтавської обл. 
2018 р. Світлина 

Н. Литвинчук

IM
FE

www.etnolog.org.ua



497
по них викочували «кімака», який мали різати. Сте-
ля. Стелю («повалу») робили з «плениць» (тиблів не 
давали). Стелю підтримували поздовжні сволоки 
(«ґраґар – уздовж оден або три; парних ґраґарів ложи-
ти не можна»). «На повалу давали мох між плениці і 
дехто замащував глиною». Горище над хатою назива-
ли «під», над стайнею – «на стайні». Дах. Дах був висо-
кий – під солому, під «ґонті» – нижчий. Крокви – «кіз-
ли», на них – «лати». «Солома була скорше, ніж ґонті». 
Крили житньою соломою. Жито сіяли по «зрубах» 
озиме. Воно виростало високе – до 2,5 м. «Вижинали 
серпом, в’язали в снопи, складали у копи, і воно ви-
сихало». Молотили: спершу кожен сніпок оббивали до 
стіни (щоб не ломати колос). Сніпки складали, потім 
(взимі) «ґосподар» робив «китиці» (35  см від колоса 
загинав, скручував з соломи «провесло» і закручував 
«головку» (це «китиця»). «Китиці» складали докупи у 
«пук» (60 штук). «Пук» зав’язували і зберігали до часу 
покриття хати (для покриття даху господар збирав 
китиці 15–20 років). «Коли потреба крити хату, а со-
ломи брак, то зичив солому в сусідів, а  потім відда-
вав». Як звели дах – до «козлів» набивали «лати». «Ки-
тицю» прив’язував «перевеслом» («повересло») до 
лат. Обкручували кожну китицю, обвивали навколо 
лати і «перевесло наточували». Кожен ряд «китиць» 
виступав на 50 см (інша частина китиць заходила під 
верхній сніпок); «китиці» прив’язували через 1  лату 
до другої; товщина стріхи сягала 20 см. Гребінь («верх 
даху») робили наступним способом: накладали мер-
ви-соломи, по схилах притискали двома поздовжніми 
жердами, а зверху – ставили кізлини, завдовжки 2 м 
(їх укладали через кожен метр). Якщо товщина 
солом’яного покриття  – 20  см,  – «сто років гарантії 
стояв дах». «Ґонті навчили українців робити німці (то 
за Польщі)». Ґонта була довга  – 60  см. «Чурбаки» 
(60 см довгі) кололи на кілька частин (серцевину від-
кидали), відтак кололи впоперек річних кілець. На 
«ніжному стільцеві» кожну ґонтину простругували 
«обіручним ножем» з двох боків. Відтак стругану ґон-
ту «пажив “зубом”» (був «столець обіручний», ґонту 
«пажили» «зубом желізним»). Смереку на ґонт рубали 
в зимі. Смерекові ґонти треба було сушити (сушили в 
«стосах» 3 м високих; стоси деколи зверху притиску-
вали чимсь тяжким). Букові ґонти робили з сирого 
бука влітку (ними зразу крили дах, його не сушили), 
«бо бук як висхне, то цьвяка не заб’єш». «Трийціть ро-
ків покриття з смереки стоїть – гарантія: сорок років з 
бука  – гарантія». Ґонтом крили «дубельтово» (в  два 
шари); таке покриття до 50  років стоїть. Система 
опалення. «У  селі десь до 1935  року були ще курні 
хати» [оповідач їх бачив у дитинстві]. «Піч була без 
димохода, дим ішов на кімнату». Їсти готували в 
«печи»; «кухні» (кухонної плити) не було. Над «двери-
ма» кімнати в стіні було «вікно» (50×20 см), друге «ві-
кно» (50×50 см) було на середині «повали». Як палили 
у печі, ці два вікна відкривали (двері були закриті – 
«чуть-чуть отвір для тяги, щоб дим не сідав вниз»). 
«Піч»: робили «опалубку» (два «круги» з дошки, об-
кладали дошками). «Різали на січкарни або рубали со-
кирою солому, додавали до глини, місили ногами або 
коньом і потім тов глинов вбивали піч. Як висхла гли-
на, передний круг вибивали; клали огня і випалювали 
дошки (випалювали піч)». При усті  – «челюсті». Був 
«припічок» і «запічок». Опічок викладали «плитками 
каменя на глині». Черінь («ватра») – камінь змащений 

глиною. «Мурник» мурував печі, «майстер» будував 
хату. Інтер’єр. У хаті була глинобитна долівка («зем-
ля»). Для освітлення використовували «лямпи» на на-
фту («лямповча»  – лампа без скла), був і «каганец». 
Оповідач чув від старших, що колись світили «скіпа-
ми» («скіпа – кололи скалє з бука, сушили на гридах і 
тим світили»). На припічку був плоский камінь – «сві-
тич» (плита, на якій палили «скіпи»). Їли завжди за 
столом. У  хаті при тильній і причілкових стінах під 
стелею були пари «гряд», за піччю – «постіль», під сті-
нами дві смерекові «лавиці», «стів» – уздовж причілка, 
за столом на стіні «образи». У хаті було два вікна на 
головному фасаді. «Стів» (стіл-скриня) був довгий  – 
до 2 м. У тій скрині (що під столом) тримали продук-
ти. Стільниця («блят») відсувалася. Елементи столу: 
«блят» і «скриня на кониках» (ніжки  – «коники»). 
У хаті був «столець», був «стільчик».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір назива-
ли «обійстя». У всіх господарствах були обороги: чо-
тири «оборожини» (до 6 м довгі), рухома «шапка» (чо-
тири «окільні», зв’язані в квадрат (4–5×4–5 м), у них 
закріплені «козли»). «Шапка кріпилась на ужвах». 
Знизу оборога робили «міст» («робив обрубини по дві 
дерева, а  всередині  – мосток»). Насіннєву картоплю 
зберігали в кіпцях. Копали круглу яму діаметром 1,5 м 
(глибина 50 см), її обкладали «чатиною» (дно і з боків). 
Засипали «кромплі», обкладали соломою, «чатиною», 
і глиною (глини насипали до 20 см і більше). Встанов-
лювали душник: забивали в землю дрючок і обкручу-
вали його солом’яними перевеслами (або збивали з 
4-х дошок). З нижнього боку у кіпці прокопували «ві-
кно» до ями (його закривали соломою, «шоб воздух 
проходив»). «Кромплі брали з ями і зимою, бо зимою 
земля замерзла і не обсипалася». Молотили ціпом або 
«ручнов молотарков» («по два чоловіки за ручку кру-
тили; дві ручки – чотири чоловіки крутили»). Багатші 
мали «кирати на коні» (кінні молотарки). Огорожа. 
Для проходу у двір була «фіртка». Городили: «пліт ві-
блицями» (пари «стовпків», зв’язаних «ужвами»; «на 
ужви клали віблиці». Колись у селі було 4 млини. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Хату починали будувати у вівторок, четвер, суботу 
(інші дні «пісні»): «Майстер зачинав зав’язування бу-
дови. У кожнім дереві у чотирох вуглах витинав три-
кутник. Клав дору, пшеницю з церкви і залізні гроші і 
кожен вугол скропив свяченов водов (трикутники за-
кривав тріскою)». Зведення даху. На «кізли» встанов-
лювали дві «косиці» (по краях) – «смерічка і ленти». 
Говорили: «Косиця на хаті – горівка на столі». Входи-
ни. «Новосілля» – урочистий вхід у новобудову.

с. Ялинкувате
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 11 липня 2018 р. у с. Ялинкувате  
Сколівського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Шишак Калини Михайлівни, 1940 р. н.

ЖИТЛО Планування. Зафіксовано хату 1930-х  років. 
Планування: «сіни + хата + стодола + стайня». Перед 
головним фасадом  – галерейка («підсіни»). Фунда-
мент. На фундамент ішов камінь. Стіни. Зруб скла-
дено з брусів, кутова врубка – простий двосторонній 
замок з прямокутними вирізами та випусками торців.  

СКОЛІВСЬКИЙ  РАЙОН
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Будували з смереки. Вибирали такий ліс, що на межах 
ріс – «межовики» («то моцний ліс, бо сучя багато». Де-
рево «бите громом» в будову не брали; його брали на 
скрипки. Дерево з боковим відростком (з «вовком») 
в будову не брали. У  будівництві використовували 
«кругляки», «плениці» (півколоди), «тесане дерево» 
(бруси). З  «плениць» хат не було, були з «тесаного 
дерева» і з «кругляка». Вінець над вікнами та двери-
ма називали «очап» («очапляли вікна»). Окремі вінці 
зрубу  – «довгі дерева». Стеля. Сволоки («ґраґарі») 
поздовжні. Дах. Крили хату житніми «китицями». 
Крокви («кізли») впирали у «вінець» (платву). Систе-
ма опалення. «До війни були курні хати». «Били печі 
з глини». Ставили «кімак» і «били піч». «Потім кімак 
випалювали». Черінь  – «ватра», склепіння  – «небо». 
Перед устям  – «припічок», збоку печі  – «запічок». 
Опічок вибивали з глини. Кухонна плита – «кухня». 
На «повалі було вікно на вихід диму» (в  «курній 
хаті»). Інтер’єр. Глинобитна долівка – «земля». Їли за 
столом. «Постіль» була 90 см висоти. Були в хаті «об-
рази». Була «полиця» на миски.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Зав’язували хату у вівторок, четвер. Майстер в вуглах 
зарубував хрест: клав «дору» і лив свячену воду.

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Мшанець
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 26 червня 2008 р. у с. Мшанець  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Головка Василя Павловича, 1934 р. н.

ЖИТЛО Планування. Хата першої половини  – серед-
ини  ХІХ ст. Планування здійснюється за схемою: 
«комора  +  хижа  +  сіни» (колись у блоці з житловим 
зв’язком був ще господарський блок: «боїще  +  стай-
ня»). Вхід у комору – з боку віконної стіни. Підвалини. 
Підвалини – «трам’я» («зав’язували трам’я»). Стіни. 
Стіни складені з високих пластин (75×16 см) у зруб-
ній техніці (замок двосторонній з прихованим зубом). 
Хати будували зі смереки. На будівництво брали сме-
реку, якій понад 80 років. «На ґонти смереку пробува-
ли – брали сучок і дивилися, як колеться». «Дебряник» 
(мітлу) в будову не брали. Хати будували у зрубній 
техніці: «хата в вугло», «хата в канюк». Зруби з висо-
ких пластин по кутах в’язали замками з прихованим 
зубом (такий замок має «пищик» (зуб) і «скриньку» на 
нього). Хати (курні) будували заввишки 2,4–2,6–2,8 м. 
Стеля. «Повала» містилась між «плотвою» і «запо-
рами»: «платва притискала повалу до запорів». Тов-
щина «повали» над хатою  – 12  см. Стелю підтримує 
один поздовжній сволок. Сволоки в хатах поздовжні 
(«ґраґарі»). Торці дощок стелі виходять назовні (між 
верхнім вінцем зрубу та платвою). Платва винесена на 
власну ширину; вона укладена плазом. Дах. Крокви 
зарубували у «платви». «Платви» ставили на «запори» 
(поперечні вінці під платвами). Довжина крокви зале-
жала від ширини хати: «яка широка хата – така кроля» 
(крокви – «кролі»). Пошивали дах солом’яними сніп-
ками – «жменями».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. Городили «плотом» вер-
тикально по трьох поперечках (городили «тинянка-
ми»; їх кололи з ялиці, зі смереки не кололи). Висота 
такої огорожі сягала 1,3–1,4 м.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Не будували на межи. Там, де росло де-
рево, на тому місци хат не ставили. На пнях не ста-
вили (їх не викорчовували)... Були випадки, що навіть 
з сусідом мінявся: давав йому кусок землі з деревом, 
а в нього брав без дерева (фруктові дерева, ясінь)». За-
кладини. Як починали будівництво, «майстер молив-
ся, кропив свяченою водою... майстер шось шептав, 
молився і хрестився; майстер міг зробити на зле». Був 
випадок: «Як майстер тесав і вдарився (сказав: «Чор-
това мати»), то потім відрубав собі на нозі мізинний 
палець». Входини. Перед тим, як заходити у новобу-
дову, «в хату перше впускали когута».

с. Стара Ропа
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 27 червня 2008 р. у с. Стара Ропа  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Чернецького Степана Петровича, 1932 р. н.

ЖИТЛО Планування. Хати у селі будували з виділени-
ми по ширині (при тильній стіні) житлового примі-
щення «вінькірами» чи коморами. Побутували хати 
за планом: «стайня  /  комора  +  сіни  (наскрізні)  +  ве-
лика хата  /  вінькір». Вхід в усі приміщення з боку 
сіней. У  тильній стіні сіней дверей могло не бути, 
тут могли виділяти «пекарню». Траплялись хати з 
«ґанками» перед входом у сіни та «піддашшям», під-
пертим стовпцями при тильній стіні хати. Галерея на 
стовпах – «дах» («піддашшя»). Поміст перед хатою – 
«присьба». Підвалини. Підвалини («підлоги») клали 
на камені. «Підлоги робили з ялиці, з дуба дуже мало 
хто робив». Стіни. Хати будували з «ялини» (ялиці), 
смереку на будову не брали. На стіни брали дерева ві-
ком не менше 50 років. Заготовляли деревину в зимі 
(грудень, січень, лютий). Після лютого не рубали, «бо 
його їв червак». В  ялиці є «він» і «вона» («вона має 
шишки»). Для будівництва придатні обидві відміни. 
«Тих ялиць, що мали насіння, було мало». «Громо-
виці на будову не брали; як бура поломит, то брали; 
як дерево мало свічку, в  будову не брали; дерево з 
мітлов  – не брали». Хати будували у зрубній техніці 
(«в вуглах»). «Привозили клеци, розрізали надвоє... на 
два дерева розрізали [«дерево» – одна довга деревина 
зрубу]». «Тиблі» виготовляли з ясеня. «Тибель заходив 
до половини в одне дерево, до половини  – в  друге». 
Короткі деревини між вікнами – «сумці», довгі дере-
вини над вікними і дверима – «вочепи». По них вкла-
дали ще кілька «дерев», поздовжні «ґраґарі» (1–3), а по 
них – «повалу». «Шпари стін забивали мохом, а потім 
ліпили глиною з половою і кінським гімнюхом; шпари 
білили вапном з синькою». Колись основна площи-
на стін (між забіленими смугами) – відкрите дерево. 
Боковин дверей і надпоріжник називали – «одвірки». 
Периметральна обв’язка вікон  – «віконні одвірки». 
Двері в хаті закривали на дерев’яний «шуфриґіль». 
Міри: для обмірів колись використовували метри, на 
яких були відмічені «цалі». Стеля. «Повалу» (стелю) 
підтримували поздовжні «ґраґарі» (1–3). «Повалу» на-
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стеляли з дошки-«п’ятдесятки» (завтовшки 5  см). Її 
монтували технікою «в нот», тобто у двох поздовжніх 
боковинах кожної із стелин вибирали поздовжній 
паз («бірт»); у пази двох суміжних деревин вставля-
ли тонку планку («листавку»). Краї дощок стелі за-
ходили у паз («бірт»), вибраний у верхній деревині 
стін. Цю деревину називали «біртниці». По «біртниці» 
зверху ішло ще 2–3  «дерева» і по цьому  – «платви». 
«Платви» від рівня стіни дещо виносили назовні (на 
половину власної ширини). На «ґраґарі» і на одвір-
ках вирізали хрест. Стелю нічим не утеплювали, там 
складали сіно, отаву тощо. Дах. Дахи робили чотири-
схилі. По «кроквах» настеляли горизонтальні «лати». 
Крили «кичками» (їх в’язали при колосі в «головку»; 
використання таких сніпків надавало даху східчастої 
фактури). На «верх» (гребінь даху) накладали сніп-
ки, їх притискували «кізлиням» завдовжки 0,7–1  м. 
«Крокви» попарно зв’язували «бантиною». Система 
опалення. Давній «п’єц» був «валькований» («робили 
перевесла з соломи і глини»). «Склепліня» споруджу-
вали з глиносолом’яних вальків: «робили з ліщини 
дуги, заплітали поревеслами і накладали вальками». 
Черінь печі – «ватра». Опічок (до ватри) робили так: 
з каменя викладали два бортики, всередину засипали 
глину і втрамбовували. Іскрогасник (в сінях) – «капа». 
Інтер’єр. У хаті була глиняна долівка – «земля». Під 
час її влаштування трамбували жовтувату глину, по-
тім загладжували розчином, до якого входили глина, 
«кінський гімнюх» і пісок. «За Польщі вже старалисі 
класти дерев’єну підлогу».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  селі були 
окремі стодоли, а були і при хаті зблоковані. Стодо-
ли тридільні: «сусік + боїско + сусік». Комору («шпи-
ґлір») ставили окремо. Її будували «в вуглах» (під ко-
морою була «півниці»). Були окремі півниці: копали 
квадратну у плані яму, її обкладали (мурували) ка-
менем; «повалу склепили» (склепіння викладали по 
«бурштелях»). Насіневу картоплю закопували у кіпці. 
Огорожа. Огорожа – «пліт» горизонтального плетін-
ня з ліщини. Нова огорожа: з «прибитих драниць» 
(штахетник). 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Не можна будувати на межі, на дорозі. 
Як будували нову хату на місці старої, то передній 
окап може попасти всередину, а задній не можна». На 
«бузині» і на «сливочнику» (де були сливи) «хату не 
ставили, бо сливочник має терня, і як там поставити, 
то людям там не дуже велося». Як будували на місці 
дерев (саду), то викорчовували дерево і сіяли на тому 
місці жито (не чекали поки воно зійде – вже можна 
було будувати). «На криниці не будували; як хто кого 
забив, то Боже збав будувати». Закладини. Початок 
будівництва називали «закладини». «Майстер міг за-
тяти на зле або на добре (в той момент, як закривав 
підлоги)». «Як майстри відпочивали, сокиру клали 
на землю. Як затягнули підлоги, то переступали, там 
де двері. Як один майстер почав і кинув, то другий 
майстер не йшов. Старались, щоб не було спору, щоб 
було все добре. Перше майстер при якомусь старо-
му ходив і вчився». «Підлоги і ґраґар» укладали «гу-
дзирем до сходу», крокви «комельом» («відземком») 
вниз. На кожному вуглі у замках підвалин вирізали 
хрест. В вугли вкладали гроші, свячене зілля. «Писа-
ли чотирох євангелистів (Лука, Марко, Іоан, Матвей) 

на карточках, і  вкожне вугло по одному вкладали 
(в  такому порядку, як вони в церкві намальовані)». 
«Головний майстер підходив до кожного вугла (по-
чинаючи зі східного), вирубував хрест, то всьо вкла-
дав... і переходив до другого вугла. На кожному вуглі 
він говорив молитву: «Во ім’я Отця і Сина, і Святого 
Духа. Амінь. Заклинається Господом Богом живим 
від всякої нечистоти і від злого духа». Після цього за-
кривали підвалини. «До полудня зав’язали підлоги, 
в полудне – закладини (гостина); в той день вже біль-
ше не робили». Гостилися за столом. «Стіл ставили 
між підлогами на місці, де він мав бути в хаті». «Було 
так, що кликали священника і він робив Мале водо-
святіє»: ставили воду, він її святив і нею кропив. «Як 
майстер закрив підлоги, то залишав ту воду на ніч, 
а вже зранку воду забирали. Господарі брали ту воду 
в флящину і її тримали (вона була помічна)». Зведен-
ня даху. Як поставили всі крокви, на першу крокву 
ставили «віху» (верх ялички прикрашений лентами). 
«Віха» – вважали «закінчення роботи». Відтак – гос-
тина («віха»). Входини. Перед тим, як перший раз 
входити в новобудову, «на ніч впущали кота або ко-
гута». Того когута тримали поки він сам не здох (його 
рубати не можна). Вхідний обід  – «новосілля» («за-
бава»). Кликали майстра, родину, сусідів, священи-
ка. Священик робив водосвяття, помазував миром, 
«а потім свічкою випалював то миро» (на 4-х стінах). 
Першими в хату входили господар і господиня, несли 
хліб на рушнику. «Перед тим, як зайти, то хоч один 
образ мав бути повішений». «Майстра на гостині са-
дили коло священика». Народні уявлення. «У селі ка-
зали, що дехто має годованця. Він сидит на горі (на 
горищі)... Тому дідькови як дати солоного, то воно ся 
товкло і робило пакість... Корови догори ногами мо-
гло перевернути...».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 27 червня 2008 р. у с. Стара Ропа  

Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. Плану-
вання споруди здійснене за схемою: «хата  /  комо-
ра + сіни (наскрізні) + стайня+боїско». У стайню ве-
дуть два входи: з головного фасаду і з сіней. У «боїско» 
ведуть двостулкові ворота. Стіни. Стіни складені у 
зрубній техніці з дещо протесаних півколод. У  жит-
ловому приміщенні два вікна: одне на головному фа-
саді, одне на причілку (вікна чотиришибкові). Стеля. 
У  житловому приміщенні два поздовжні сволоки, 
у коморі – один поперечний.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 27 червня 2008 р. у с. Стара Ропа  

Старосамбірського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Ще одна хата кінця ХІХ ст. Пла-
нування споруди здійснене за схемою: «хата  /  комо-
ра + сіни (наскрізні) + стайня + боїско». У стайню ве-
дуть два входи: з головного фасаду і з сіней. У «боїско» 
ведуть двостулкові ворота. Стіни. Стіни складені у 
зрубній техніці з півколод. У житловому приміщенні 
два вікна: одне на головному фасаді, одне на причіл-
ку. Стеля. У  житловому приміщенні три поздовжні 
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сволоки. Дах. Крокви врубані у платву, розташовану 
на рівні стін. Поперечні платви винесені поза зруб, на 
них оперта додаткова платва. Додаткові короткі кро-
ковки нижнім краєм оперті на цю платву, а  верхнім 
закріплені до крокв. 

с. Тисовиця
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 26 червня 2008 р. у с. Тисовиця  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Тимчака Володимира Степановича, 1943 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Підвалини. Фундамент виклада-
ли з каменя. Підвалини («підлоги») – смерекові («бо 
смерекові довше стояли»). Стіни. Будували зі смере-
ки і ялиці. Ялиця тверда, смерека м’якша. Є  «густа» 
і «рідка» смерека. Річні кільця  – «роки». «Кора мала 
бути гладка, менше суків – тоді смерека густа». Ліс ру-
бали в зимі, «бо літна рубка слабенька, бо воно соко-
вите, зимова рубка найліпша». Дерево, бите громом, 
не брали навіть на дрова. «В дерево, де чортова мітла 
[свічка] – в відросток били цвяха». Довгі вінці (до ві-
кон) – «дерева», короткі, між вікнами – «суньці». До-
вга деревина над вікнами і дверима – «вочап», по «во-
чапі» ішли ще «дерева», а тоді – «запір» (запори ішли 
впоперек), на «запір» вкладали «платви» (поздовжні). 
Стіни складали у зрубній техніці («в вугло»). Грубу ко-
лоду розрізали на 3–4 «дерева» (пластини), молодше 
(тонше) розрізали на два «дерева». «Грубина дерева» 
на стіну становила 13 см. Заокруглений бік «дерева» 
«блятували» (знизу і зверху – «шпарували» (протесу-
вали), «шоб прилягало одне до другого»). У житлово-
му приміщенні на головному фасаді три вікна (одне 
невеличке вікно могло бути й на тильному фасаді, 
ближче до причілкової стіни). Стеля. «Повалу» ро-
били з грубого дерева. Її «брали на кіблі». Шпари між 
вінцями зрубу і стелинами конопатили сушеним мо-
хом і заліплювали глиною. У хатах один поздовжній 
«ґреґар» підтримував стелю. На «ґреґарі» вирізали 
хрестик. Дах. Кроква  – «кроков». Говорили: «Звели 
крокви». По кроквах набивали горизонтальні «лати». 
Крили солом’яними «сніпками». Система опалення. 
Колись були «курні хати» (в «повалі» було «віко» (ві-
кно) на вихід диму). Черінь печі – «ватра». Опіччя (до 
череня) складали з каменя. На склеп робили «бушти-
ну», «а потім вибивали глиною з половою». Перед піч-
чю – «припічок». Під припічком була ніша («під при-
пічком»); тримали курей.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Село розташоване у 
долині, між двома схилами гір. Побутували зімкнуті 
двори і двори вільної забудови. Планування зімкну-
того двору: «стайня  +  сіни-боїще  +  хата  +  комора» 
(при причілку стайні ще могла бути «шопа»). Уздовж 
тильної стіни будівлі – «загата». Житлове приміщен-
ня (як і увесь будинок) номінували терміном «хата». 
Двір – «обора». Господарські будівлі. Зафіксована гос-
подарська будівля початку ХХ  ст. за планом: «комо-
ра + стайня + боїще» (в «боїщі» – «перило» на сіно). 
У декого над пивницею були комори. Пивницю часто 
робили під «перилом» (боковим відсіком) у стодолі. 
Колись на картоплю копали круглі у плані ями (ци-
ліндричної форми). Зверху ішли дошки (по них на-
кривали «чатиною», соломою). «Колись воду брали у 

потоці, або там, де тече з берега». Ворота. У двір вели 
ворота (в «боїско» теж вели «ворота»). Огорожа. Двір 
обгороджували ялиновими «суками» або колекними 
«тинянками» (заплітали вертикально).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. На межі хати не будували. Заклади-
ни. «В  підлогах робили косий хрещик. Туда клали 
копійки, свячене зілля, кропили свяченою водою». 
Зведення даху. На крокви ставили «яличку» («на неї 
колись вішали лєнти»). Входини. «Як входили, то пе-
ред себе в хату кидали в двері кота або когута, аби 
людина перша не заходила». Як входили в хату справ-
ляли «комáшню». Народні уявлення. Як один майстер 
зав’язав підлоги (і  кинув з якихсь причин будівни-
цтво), то другий не хотів йти добудовувати. «Майстер 
шось знає. Як в Бусовиску будували церкву, то піп ка-
зав «що доба, то душа», а  майстер: «що рік, то піп». 
І попів в селі часто міняють».

с. Торгановичі
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 28 червня 2008 р. у с. Торгановичі  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Петрини Дмитра (Митра) Миколайовича, 1925 р. н.

ЖИТЛО Планування. Планування споруд у селі здій-
снюють за схемами: «хата  / ванькир  +  сіни (наскріз-
ні) + стайня / комора»; «хата / комора + сіни (наскріз-
ні) + стайня». Хата кінця ХІХ ст. Планування споруди – 
за схемою: «хата / ванькир + сіни (наскрізні) + стай-
ня». У головному фасаді житлового приміщення два 
вікна, у ванькирі одне вікно на тильному фасаді. Вхід 
у стайню – з головного фасаду. Підвалини. Підвали-
ни («підлоги») клали на камені. Стіни. Хата будова-
на «в  вугли» з півколод. Хати будували з ялиці (бо 
смереки тут мало). «Ялиця була “він” і “вона”. “Вона” 
мала білу деревину, з “неї” робили ґонті. Стіни буду-
вали з “нього” і з “неї”». «Бите громом дерево брати 
не вільно; то, шо вітер поломив, брали палити; з свіч-
ков дерево брати не можна». Хати будували «в вугли». 
Колоди називали «круглєк», напівколоди  – «дерева». 
Для вікон у зрубі встановлювали два короткі «стовп-
ки». Боковини дверей – «одвірки». Короткі деревини 
між вікнами називали «сумці». Довгі деревини над ві-
кнами і дверима – «вочеп» («вінець, який замикає ві-
кна, двері»). Верхні вінці зрубу – «платви». Шпари між 
вінцями ліпили глиною і забілювали. Стеля. У жит-
ловому приміщенні один поздовжній сволок. «Ґраґарі 
ішли вздовж хати». «Повала ішла вище вочепи». На 
«повалу» ішли дошки завтовшки 5–7  см. Їх кріпили 
«в нут» (з «листавкою»). На «повалу» для утеплення 
накладали розчин глини і полови. Дах. Дахи роби-
ли чотирисхилі. По «кроквах» ішли «лати». Випуск 
даху – «вокап». Крили хати солом’яними «сніпками». 
Система опалення Колись були «курні хати», у яких 
дим виходив на хату. «П’єц» робили з глини і з сирої 
цегли. «Склепліні»  – склеп печі, «челюсти»  – челюс-
ті, черінь – «дно». Дим ішов в комин. Інтер’єр. У хаті 
була глинобитна долівка («землє»).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були триділь-
ні стодоли: «сусік+боїско+сусік». Були стодоли в бло-
ці зі стайнею: «сусік+боїско+стайня».
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 

для житла. «Де межа, де дорога – хати не вільно ста-
вити». Закладини. Починали будівництво в суботу, 
вівторок. «В  підлогах вирізали хрещик. Сюди клали 
гроші, свячене зілля». Затягают підлоги – «зав’єзини». 
Зведення даху. Як скінчили будову  – на крокви  – 
«віха» (замаєна яличка). Відтак гостина  – «за віху». 
Входини. Перед тим, як заходити в хату, на ніч впус-
кали або когута, або курку, або пса. Найперше в хату 
вностили стіл. Народні уявлення. «Як один майстер 
почав будову і лишив, то другий не йшов, бо казав, шо 
той шось поробив, аби він не йшов».

с. Тур’є
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 27 червня 2008 р. у с. Тур’є  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Пліча Данила Михайловича, 1932 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Підвалини  – «підлоги». Їх вста-
новлювали на дерев’яні «ковбиці» або на «камені» 
(«колись каменю не давали, бо камінь тягне холод»). 
Призьба. «Призбу» робили з дощок. Стіни. Хати 
будували зі смереки. «Ялиці ліпша, бо вона твердша 
від смереки, але так не виробляється». «Дідча міт-
ла кучерява  – з  неї не будуют, роблять якісь ліки». 
Дерева зі «свічкою» в будову не брали, вона («свіч-
ка») – тільки на дрова. З гулями (з «крепсом») в бу-
дову не брали. Будували хати у зрубній техніці. Ку-
това врубка  – замок з двостороннім прямокутним 
вирізом (при використанні брусів) – «просте вугло». 
«Канюк австрійської моди» – замок з прихованим зу-
бом («пищиком») (це замок типу риб’ячий хвіст без 
випусків торців). Стіни і «повалу» робили з колено-
го дерева, товщиною 14  см. «Шпари між деревами 
мшили і мастили глиною». Дерево тесали «широким 
топором». Довгі вінці до вікон  – «дерева», короткі 
деревини між вікнами – «сунці», довгі деревини над 
вікнами, дверима – «очепи». З круглого дерева хат не 
будували. Для вікон у зрубі закріплювали два корот-
кі «стовпки». Вікна робили на чотири-шість шибок. 
У  дверній коробці: боковини  – «одвірки», надпо-
ріжник – «очап». Із сіней-боїща було вікно до стай-
ні («через нього давали їсти худобі»). Старі майстри 
мали «метри» на «цалі». Були «клюпи» (пристрої у 
вигляді штангенциркуля, тільки великих розмірів). 
Ними міряли товщину стовбура, «кубікували дере-
во». Стеля. Стеля – «повала». Краї повали заходили 
в «пагу» (паз) верхнього дерева або виходили назо-
вні («а по тім дереві йшли вінці»). «Вінці» – це влас-
не платви (терміна «платва» тут не знають). Горище 
над хатою  – «під». Дах. Крокви  – «крокви». Крили 
соломою («китицями»; «крутили китиці»), багатші 
крили ґонтом. Інтер’єр. «Землю» в хаті мастили «ру-
дою глиною». Система опалення. В селі були «курні 
хати». В  «повалі» на вихід диму  – «дюра». В  хаті  – 
«п’єц». Черінь печі  – «ватра». Перед устям печі  – 
«припічок». Опічок (до ватри): «викладали камінь на 
масній глині». «До глини додавали трохи соли – вона 
ліпше випалює». Склеп печі – «склєпліня». «Заткани-
ця» – дошка, якою «закривали челюсті» (устя печі). 
Господарські будівлі. Були обороги на сіно (чотири 
«стовпи» і рухомий дашок – «шипка»).

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ «В  хатах-
зимівках [тимчасових житлах пастухів] печі не було, 
була ватра обкладена каменем». «Ґатер» – водяна пи-
лорама. «Робили «гаті» на річці, і вода різала дерево».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. «Підлоги» в’язали у вівторок, четвер, суботу. «Не 
можна в’язати в піст, в переступний рік» («хату буду-
вати могли, але підліг не в’язали»). Перед початком 
будівництва, «посередині пляцу встромляли хрестик 
з ліски (бо ліска родит горіхи – ставили з того дерева, 
що родило)». В підвалини (між іншим) клали свячене 
зілля. У селі був випадок: «Як будували церкву, май-
страм давали їсти, надлетіла кавка і на стіл з харча-
ми вс...сь, майстер на неї подивився – і до нині кавок 
там нема».

ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Боберка
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 23 червня 2008 р. у с. Боберка  
Турківського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Славича Федора Пантелеймоновича, 1938 р. н.

ЖИТЛО Планування. Хата 1932 року. Планування спо-
руди здійснене за схемою: «стайня  +  боїще  +  комо-
ра + хата + сіни». Уздовж тильного фасаду будівлі та 
при причілковій стіні стайні розташовані вузькі «за-
гати» господарського призначення. На головному фа-
саді у житловому приміщенні три вікна. У тильній сті-
ні сіней двері відсутні. Підвалини. Під нижній вінець 
зрубу (підвалини  – «трамя») підкладали горизон-
тальні деревини («підвалини»); «їх не в’язали в вугли, 
а просто клали». Стіни. Житла будували зі смереки: 
«Смерека ліпша від ялиці, вона густіша. Колись були 
смереки, жи в пни мали оден – оден і три [тридцять 
сантиметрів] метра». Смереки брали «котра проста, 
котра густа»; від 70–100 років брали на стіну хати. За-
готовляли смереку в листопаді, грудні (починали) і 
рубали аж до травня. В травні вже не різали, бо таке 
дерево «пукат». Починали будувати (і  рубати дере-
во) на «повнім місяци», у  вівторок. «Бите громом в 
будову не брали, бо хата згорит», «виверт» (як вітер 
виверне)  – в  будову не брали. «З  свічков [боковим 
відростком] дерева не брали, бо вдарит грім; а як бра-
ли, то били в свічку цвяк». Дерево з відростком [гіл-
лям таким, як мітла] – «дідче помело»; його у будову 
не брали. Будували у зрубній техніці. Кутові врубки: 
«в  прості вугли  – то старе, в  німецькі вугла [замок 
типу ряб’ячий хвіст] – то нове». «Сумаки» («сумці») – 
короткі деревини між вікнами; «дерева»  – довгі він-
ці. «Тиблі» робили з ясеня. Дерево поздовж розрізали 
«трацков пилов». Стеля. Стелю підтримує один по-
здовжній сволок («ґраґар»). На стелю («повала») дава-
ли дерево 12–15 см завтовшки (не тонше). «Повалу ти-
блювали» (отвори під тиблі вертіли свердлом) і «шпа-
рували мохом». До війни були курні хати. В «повалі» 
на вихід диму робили «вікно». Дах. «Вочап» – верхній 
вінець зрубу, «потім ішли платви, винесені поза стіну, 
на платви – кролі (крокви), по них латили».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. «Вони [майстри] казали, шо є місце чисте 

ТУРКІВСЬКИЙ  РАЙОН
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і нечисте. Майстер казав, чи ту сі буде вести, чи не 
буде». Закладини. Починали будувати хату (і  руба-
ти дерево) на «повнім місяци», у вівторок. Не можна 
будувати в «русальну суботу», в  «задушну суботу». 
«Будувати можна до заходу сонця, як сонце зайшло, 
то вже не будували». «На вугли клали живе срібло, 
аби всьо живе було, аби сі вело» та пшеницю. «По ро-
гах» підвалин (на всіх вуглах) вирізают косий хрест 
(і туди вкладали жертовні предмети). Зведення даху. 
Як підняли першу «кролю» (крокву), «клали вінець з 
смеріччя» (вершок смереки, прикрашений лентами). 
Входини. «Як входили в хату, священик висвятив. 
Потім на ніч через вікно впускали когута або кота 
(то – засідиц), його не рубали, бо хтось мав вкрасти». 
Гостина на входини  – «комашня». Народні уявлен-
ня. «Майстри знали шось від грому» і  т.  д. «Ті май-
стри, шо будували хати, робили і трумни, але вони 
не роблять вуликів [їм заборонено]. Вони як робили 
труну, то по тому, як тріска впаде, знали, чи в селі ще 
буде мерец».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 23 червня 2008 р. у с. Боберка  

Турківського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Славича Луки Сеньовича, 1924 р. н.

ЖИТЛО Планування. Житловий будинок (як і жит-
лове приміщення) тут називають «хата» (у  деяких 
інших селах  – «хижа»). Хати будували за планом: 
«сіни  +  хата  +  комора  +  боїще  +  стайня» (ззаду 
уздовж будівлі – вузька прибудова («загата») з «дра-
ничин»; у ній складували сіно). При хатах були «пе-
левники» (прибудова завширшки приблизно 2 м) за 
стайнею, а «загати» – за хатою. У «загатах» був «по-
лівник». Стіни. Тут є смерека і ялиця, але будували 
тільки зі смереки. Натомість «ялове дерево» не вжи-
вали на будову. Ялиця добра, але вважали, «шо гріх 
будувати з ялового дерева, бо воно шкідливе». «Сме-
рек брали таков грубинов, шоб мала три кубіки». 
Рубали в зимі, літом не рубали (рубали  – листопад, 
грудень). Було так, «шо рік, пів року смерек суши-
ли». «Смерека, котра має тонкі галузки вниз, не має 
грубого гілля  – добре колеться». «З  густої смереки 
кололи на матеріал, а  рідке (дерево) ішло на будову 
(стіни), на паливо». Річні кільця – «пасьма». «Свічка 
має від восередка відросток; в будову її не брали, а як 
брали, то били гвоздок без головки, бо таке дерево 
шкідливе – може прибити». Як грім чи вітер звалив 
дерево – в будову не брали. «Бите громом – нечистий 
там ховався, і била в нього нечиста сила». Колода – 
«кругляк», напівколода  – «дерево колоте» («дерево 
різане»), бруси – «бруси» («їх тесали на штири боки»). 
«Хата – з брусів», «хата – з колотого дерева». З кругло-
го дерева будували стайні, хат не будували. На будо-
ву йшло дерево 6 «цалей» (16 см). Будували у зрубній 
техніці. Зрубна хата – «хата в замки» (простий замок 
з випусками торців  – «просте вугло»; «німецке ву-
гло – воно скраю було скріплене тибльом». «Кобиці» 
(на які укладали підвалини) робили з «гузиря» сме-
реки (від пня). «На кобицях засиляли хату». «Кобиці 
впалювали, аби не гнило». Підвалини («трами»); по 
«трамах» ішов вінець «брусів», аби був «скок», а потім 
ішли «дерева» (вінці довгі). («Скік – то є різниця ... за-
рубували... як не буде скік – то зле». «Тиблі робили з 

смерекових галуз або з ясеня; з бука не робили, бо бук 
дриніє (гниє)». В стінах «тиблі» довгі 30 см; вони за-
ходили на 15 см у два сусідні дерева. Стіни «імшили», 
відтак (або зразу) «клали між вінцями мох і мастили 
шпари глиною». «Решту стіни  – чисте дерево». Тут 
«стопів» (боковин) на вікна не давали, в других селах 
давали. «Двері»: два стовпи («водвіря»), зарубані в 
наддверний вінець («вочап»). «Дерево на пів колись 
кололи клиньом» (в селі була стара хата «з колотого 
дерева»). «Вугла були не різані, а зарубані сокиров». 
Кололи стовбури: натягували шнур, відбивали лінію, 
робили сокирою «канавку» глибиною 5  см, «били 
букове чи ясенове клині»; «клині тільки зверху били 
(канавку також тільки зверха робили)». Стеля. По 
«вочапі» йшло ще два «дерева»; в верхньому дереві 
робили «борть» – «бортили, і по тому йшла повала». 
«Повалу» (стелю) вкладали з грубого дерева, її «ти-
блювали». Стелю «шпарували» (конопатили) мохом, 
«а потім шпари змащували глинов». Дах. «Платва» – 
винесена поза зруб (платви виносили скільки треба, 
так що вони передбачали загати). «Стріху крили ки-
тицями». Крокви («кролі»), по них  – колені «лати»; 
їх прибивали «ківками». Система опалення. Були 
«курні хати». У «курній хаті» стіни знизу чорні, їх не 
білили. Перед празниками брали цеглу і мастили сті-
ни, або мастили «синов глинов». Дим ішов в «повалу» 
(«в вікно») і в двері (так виходив назовні). «Пец» там, 
де хліб печи. Опіччя: «засиляли дерево» (в зруб у зо-
внішньому куті і запускали в стіни другими кінцями) 
і всередину порожнини набивали «довбеньками» гли-
ну. Черінь – «ватра», челюсті – «челюсти». «Потім ро-
били склепліня. На ватру ставили порохнаву ялицю і 
зверха вбивали глиною. Зверха знов вбивали, робили 
пец... Поки ялицю випалили (то вигорало дві неділі), 
то пец сі випалив». Перед піччю –дерев’яний «при-
пічок», збоку коло «пеца» – «лежанка» з дерева. В хаті 
були «гряди» («на них сушили дрова – метрові галузи; 
потім дрова перерубували і палили»). Інтер’єр. В ха-
тах колись був один поздовжній «ґраґар», на ньому 
вирізали хрест («хрещик різали на ґраґари»). В  хаті 
глинобитна долівка («земля»): «засипали землю, били 
і змащували глиною, аби сі не сипала».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були у селі 
обороги («воборіг»): вкопували чотири стовпи («сто-
пи») і монтували рухомий дашок. Картоплю колись 
зберігали в хаті «під постелею». Для зберігання на-
сіннєвої картоплі викопували вокіпці: кругле загли-
блення, глибиною 0,5 м; настеляли «житній околот» 
(таким способом, що частина соломи була поза меж-
ами заглиблення), посередині встановлювали душ-
ник (в  землю вбивали два коли), «насипали чубато 
бульбу», яку вкривали соломою (тою, що виходи-
ла поза береги ями), а  зверху «обточували землев» 
(насипали шар землі). З  якогось часу для зберіган-
ня картоплі почали споруджувати кам’яні склепи 
(«склепи – то вже теперішнє»). Огорожа. На огоро-
жі кололи «драниці». Городили або «галуззям», або 
«драницями» (вертикальний пліт по трьох попере-
чках). Також городили воринням: «пліт також на три 
вірлиці давали»).

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Пастухи 
споруджували колиби. «Колиби робили на чотири 
кути». Їх покривали «лубом». Колиби з місця на місце 
перетягували кіньми.
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для житла. «На межи не будували. На межу навіть 
вокап аби не пішов». «Як колись там шось не вело-
ся – то нездалий пляц. На саді можна будувати. На бозі 
(бузині) не будуют. Як будуют на місци старої хати, то 
дивляться щоб вокап не попав. Або вокап вибирали на 
тридцять сантиметрів глибоко». «Як засилили трами, 
то ставили по куску хліба, як шось забрало  – то зле. 
Як мали будувати, то ставили колики по кутах і на них 
хліб, як нічого не забере три дні, то в хаті буде благо-
дать. Як хліб стоїт, то можна будувати, як не стоїт, то 
треба йти шукати якоїсь ворожілі». Ходили до «во-
рожілі, і  він казав як пересунути». Ворожбит «читав 
Псалтирію і знав (він втвирав Салтирію і йому там сі 
показувало, як буде)». «Хліб клали або перед будовою 
(перед тим, як починати хату), або як засилили тра-
ми». Місце, де мали будувати, кропили святою водою. 
Закладини. Починали будувати у вівторок, четвер 
(«в суботу не роблят ні хати, ні весілля, бо субота за 
померлих»). «В  понеділок, середу, п’ятницю не буду-
вали і не рубали дерево». «Молодого місяця добре, як 
дітвак ся вроде – то молодий буде. Довго не зістарієть-
ся». Як ішли закладати хату, говорили: «Йдем засиляти 
трами». Говорили: «Йдем засиляти трами» (у вівторок, 
четвер). «Перше молитва. Як головний майстер заси-
ляв трам, то дивився – де тріска впаде». «В чотирох ву-
глах майстер вирізав (косий) хрест. В той хрест ложив 
гроші, зерно, зілля і артуть (живе срібло): гроші – на 
багатство, хліб – на щастя, зерно – на врожай, зілля – 
від громовиці (клали чорнотолію)». «Клав то майстер. 
Жито щипав з колоска і кидав в кожен вугол. Все те 
клав в хрест, і в хресті прикривали мохом. Як закрили 
(засилили») трами  – робили гостину». «Як трам вже 
засилиний, то ходять тільки там, де двері». «Засиляли 
до обіда (поки сонце йде до гори, по полудню вже не 
засиляли)». Зведення даху. «На першу кролю (верхівку 
пари крокв), як здоймили – клали вінок (верх смереки, 
вбраний квітами). Чіпав головний майстер. Як зняли 
цілий вирх, тоді гостилися». Входини. «Перший в хаті 
має бути когут або кіт засідатель (пущали через вікно 
або двері). Того когута не били – він сам мав пропасти 
(чи хтось вкраде, чи ворел вхопит)». Як перший раз за-
ходили в новобудову  – робили «гостину». Перше за-
носили стіл (образів в хаті не було). Як не було образів, 
то на 4-х стінах вішали хрестики (чи робили з тіста і до 
того молились). Народні уявлення. «Як один майстер 
почав і кинув будову, то другий, як йшов, то мусив в 
нього питати згоди». «Сокиру метали [клали]; упинати 
сокиру в кобицю – то гріх, бо кажут, шо то сатана бере 
сокиру». Як «здиймали кролі» (піднімали на верх), «як 
кроля впала, то майстер казав, шо шось буде зле».

с. Верхня Яблунька
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 23 червня 2008 р. у с. Яблунька Верхня  
Турківського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Костіва Максима Олексійовича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Планування. Усю житлову будівлю (як і жит-
лове приміщення) називали «хижа». Були хати за пла-
ном: «хижа + сіни + комора». Окремо стояла будівля 
за планом: «стайня  +  боїще». Підвалини. Підвалини 
(«трамя», «трами») клали на дерев’яні «кобиці». «Між 
кобиці потім підкладували підвалини [горизонтальні 

стовбури]». «Трами» могли класти й на камінь. Стіни. 
Хати будували зі смереки, ялиці не брали, «бо ялиці 
скоро косіє (гниє)». Дерево різали восени, в зимі; вес-
ною не різали, «бо весною пущат смолу». Брали дере-
во віком від 50 років. Дерево, бите громом в будову не 
брали: «його ніхто не різав і на вогонь не брав». Як сме-
реку «вивалила бура, то брали на паливо». З «свічкою» 
(боковим відростком) в будову не брали, «а як брали, то 
в свічку забивали цвяк». Хати будували у зрубній тех-
ніці з брусів («тесане дерево»). Короткі деревини між 
вікнами називали «сумці», «довге дерево відразу над 
вікнами – вочап», далі йшли довгі «дерева». Верхній ві-
нець – «платва», по платві ідуть «кролі». Давній замок – 
«просте вугло» (з двостороннім прямокутним вирізом 
та випусками торців); новий замок – «німецкє вугло» 
(воно має «косяк» і «зуб»). Дерево розрізали уздовж на 
половину «трацков пилов». Стеля. Стелю («повала») 
робили з грубого дерева, на одному (або двох) поздо-
вжньому «ґраґарі». «Повалу дихтували мохом і більше 
нічого зверха не давали». «Повалу клинками стягували 
докупи» (окремі стелини скріплювали тиблями). Дах. 
«По платві ідуть кролі». Крили житньою соломою  – 
«китицями» (в’язаними вголовк). «Жмит соломи»  – 
кількість соломи, яку охоплюють двома долонями. 
Верх (гребінь) даху: сходяться китиці, накладають со-
лому і притискують кізлинами («кізлиня»). Система 
опалення. У селі були «курні» хати. В «повалі» на вихід 
диму робили «вікно» («ті хати робили з широкого, ко-
леного на пів дерева». «П’єц» мурували з каменя. Ка-
мінь брали з «дебрі» («з скали; її лупали»). Під піччю 
утримували курей. Черінь печі – «ватра». «Склепліня» 
печі: по каблуках – настил з дощок «і по настилі викла-
дали з каменя». Перед піччю – «припічок», збоку – «за-
пічок» (вони з дерева). Інтер’єр. Долівка глинобитна 
(«земля»); «її набивали сухою землею»; трамбували 
«довбнею» (колодка з двома ручками). Потім долівку 
змащували глиною, вимішаною з соломою-січкою (до-
лівка тоді робиться тверда).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були також гос-
подарські будівлі за планом: «стайня + боїще», «стай-
ня + боїще + комора». При тильній стіні споруджували 
вузькі приміщення  – «загати» (у  них зберігали сіно). 
Для зберігання картоплі («на бульбу») споруджували 
склепи. Для цього розкопували квадратну в плані яму, 
стіни викладали з каменя; перекривали дерев’яною сте-
лею, у якій монтували «люк». Над склепом споруджува-
ли дах. Огорожа. «Від горада городили латами» Огоро-
жа біля хати була іншою: в землю вбивали «стовпки», до 
них кріпили три горизонтальні лати, по яких запліта-
ли (горизонтально) «розколеними на пів смерековими 
драницями» (таку огорожу називали «ліса»; говорили: 
«плете лісу»). Біля хати був «городець».

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Як поза се-
лом випасали вівці, для овець споруджували з драниць 
кошару. Кошару через кожних два дні переносили на 
інше місце (щоб угноїти поле). Вівчар мав також коли-
бу для тимчасового проживання (її теж переносили). 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Як мали будувати хату, перед тим ходили 
до «ворожілі». На межі, на стежці хат не будували. На 
місці старої хати будували, але «окапів» всередину не 
брали. Ще на кожен вугол клали хліб: «Як з якогось 
вугла хліб щось забрало, то вугол поганий». Заклади-
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ни. «Давні майстри знали, як перше зарубували трам, 
то як скаля (тріска) впаде на двір чи до хати, то на шо 
то є». В чотирьох кутах «трамів» вирізали косий хрест. 
«Там метали гроші, живе срібло, давали пшеницю 
або овес (то ложив господар)». Зарізали в 4-х  кутах, 
все положили, тоді посередині хати в землю втикали 
хрестик з дерева: «Тоді гостилися, в той день вже не 
робили». Верхні підвалини закривали на другий день 
(«перший день називали зав’язуванка»). Зведення 
даху. На першій «кровлі» (крокві) зачіпали «вінец» 
(вершок смерічки; зачіпав ґазда).

с. Дністрик-Дубовий
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 25 червня 2008 р. у с. Дністрик-Дубовий  
Турківського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Дністрянського Степана Михайловича, 1928 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. «Трами» (підвалини) вкладали на 
камені або на дерев’яні «кобиці». «Кобиці» робили 
з «гудзира» смереки, «бо він твердіший». Підвалини 
«вінклювали вінкльом» і діагоналі перевіряли шну-
ром. Стіни. Хати будували зі смереки, ялиці («смерека 
краща для обробки; колись ялиці не було»). Річні кіль-
ця – «рости» («в густої смереки рости вужчі, в рідкої – 
ширші». «Добру смереку пізнавали по висоті пагонців 
(по висоті між сучками на стовбурі): як більша відстань 
між пагінцями, то смерека рідша». «Навесні  – дерево 
м’ягке, тому в лютому, грудни, січни рубают». Дерево 
для колення – «колюче дерево» (у нього «гіля вниз і не-
багато суків»). «Його треба брати знизу від потоку, аби 
не брати з верхів (бо з него не вколеш, воно сучкувате 
і скручену серцевину має)». Дерево «бите громом» в 
будову не брали (хіба що на дрова). «Як бура пошко-
дит дерево – на дрова можна, можна брати». «Стрілу» 
(свічку) в будову не брали, «в  стрілу забивали цвях»: 
«Стріла, бо з неба б’є стріла, тому б’ют цвяк, аби в неї 
не бив грім». «Бідячу мітлу» не брали («на ній виводит 
сі біда – біда на ній сиділа». Бруси – «бруси тесані», «де-
рева»  – півколоди (їх «плінтували»  – протісували за-
округлений бік). На хату «грубість дерев» – 15–16 см. 
Кутові врубки з випусками торців  – «просте вугло» 
(був всередині зуб  – «замок»). «Німецкє вугло»  – ку-
това врубка без випусків торців типу “риб’ячий хвіст” 
(тут також є прихований зуб). Короткі дерева між ві-
кнами – «сумці». «Платов» винесена на «кусках дерева». 
«Тиблі» робили з ясеня. «Шпари стін і повали дихту-
вали мохом і мастили глинов з кінським гімняком (ко-
няк)». Дерево колись кололи: «шнурували, вибирали 
рівець і били клини». На «водвірі» (одвірку) вирізали 
хрест, робили напис. Стеля. Стеля («повала») лежала 
на поздовжньому «ґраґарі»: «В старих хатах один ґра-
ґар вздовж». «Повала з грубого дерева»; «грубість дере-
ва» – 14 см. Якщо дошки стелі довгі (4 м), по довжині 
давали 2  «тиблі» (отвори вертіли «свердлом»). Тиблі 
робили з ясеня. Дах. Крокви («кролі») «такі довгі, аби 
дах був під вінкіль або в порушений вінкіль (аби більше 
сіна на під вкласти)». «Зверха кролі єднали в розвилку і 
збивали тибльом». Бантин ніколи не давали. Дах «лати-
ли» і пошивали соломою. Багатші крили «китицями», 
бідніші – «плескєнкєми». На верх даху клали солому і 
«кізлині» («на гребінь було і так: солома, луб, а потім 
кізли»). Система опалення. Колись були курні хати. 
У хаті був «пец». Черінь – «ватра». Нижню частину «до 

ватри» (опіччя) складали з цегли або з каменя. На «ва-
тру давали скло, биті горшки». «Склепіні» робили по 
«буштелях» («пец треба вибуштувати»). Челюсті – «чи-
лусті» (над ними – «комин»).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. В  селі були 
обороги для сіна: в землю вкопували чотири «стовпи» 
і влаштовували рухомий чотирисхилий дашок («кри-
ша») або односхилий дах («щит»). Для зберігання 
картоплі споруджували склепи. Їх стіни викладали з 
каменя, «повала» плоска, з дерева.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Пастухи, 
що пасли вівці, споруджували тимчасове житло – ко-
либи. Колиби були мобільними (пересувними) – «ко-
либа була так, як на саньох, її перетягали кіньми». 
Конструкція клиби: дві полози, з’єднані двома попе-
речками; на цьому дві дуги, які зовні оббивали до-
шками. Ватру палили при потребі перед «колибою»: 
«Перед колибов клав вогень».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
В  понеділок хат не починали («понеділок  – тяжкий 
день»). На 4-х вуглах у замках підвалин вирізали косий 
хрест; туди клали: «свячена вода, гроші, ілей, пшениця» 
(«аби хата була сита і в хаті був гаразд»). Клав майстер. 
«Зав’язуют трам’я – гостина». Зведення даху. «На пер-
шу кролю (як кладеш), то ставиш ялинку, прибираєш 
тим самим, шо на Різдво». «Кладе» (прибиває) її май-
стер. «За ялинку – гостина». «Майстер робит від підва-
лин до покриття: криє другий. Як заб’ют щити (перше 
забивают західний щит) і покриють, то п’ют “квітку”». 
Входини. Перед тим, як перший раз заходити до хати, 
«на ніч впускают до хати “засідача” (пес, кіт або когут); 
впускають через двері; то не можна вбивати, їсти  – 
воно має само пропасти». «Перше в хату заносят стіл 
(пєц кладуть після того, як занесуть вже в хату стіл)».

с. Лопушанка
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 24 червня 2008 р. у с. Лопушанка  
Турківського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Павлюка Миколи Томовича

ЖИТЛО Планування. Були довгі хати: «сіни + хижа + ко-
мора + боїще + стайня» (при тильному фасаді, а інко-
ли ще при одному чи двох причілках монтували вузькі 
приміщення – «загати»). В окремих дворах господар-
ські приміщення («стайня + боїще + стайня») не були 
зблоковані з житловим зв’язком («сіни + хижа + комо-
ра»). Тепер житло називають «хата», а по-колишньому – 
«хижа». Підвалини. «Трами» (підвалини) «ставили на 
каміні». «Майстер трамя вінклює [вирівнює під пря-
мим кутом]». Для того майстер мав дерев’яний «він-
кіль», яким вимірював вугли, потім перевіряв  – на-
вхрест (діагоналі) затягував шнурком. В майстрів були 
саморобні «васерваги». «Старі люди колись міряли 
п’ядами». Стіни. Хати будували у зрубній техніці: 
«Колись був простий вугол, тепер – німецкий вугол». 
«Будували з смереки, бо вона ліпша, ялиці має біль-
ше води». «Будівельну смереку пізнавали по роках 
[річних кільцях]»: «рідка» (не добра для будівництва 
), «густа» (хороша для складання зрубу). «Рідші поля 
[річні кільця] – більше води». «Рубали смереку більше 
в зимі, бо тоді дерево має менше соку; навесні дерево 
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погане, бо тягне сок. Рубали в січню». Дерево, придат-
не для виготовлення елементів зрубу, повинно мати не 
менше 50–70 років, а то й 100 років («тепер таких дерев 
вже нема»). «Добре кололосі густе дерево, рідке  – не 
хотіло колотисі». Дерево, «громом вдарене» в будову 
не брали. «Як в смереку вдарит бура, то брали на дро-
ва». Свічне дерево тут називають «дерево з вовком» 
(його в будову не брали). Колода – «кругляк», півколо-
да – «дерево різане». Вінець («дерево») мало мати 14 см 
«грубини» (товщину дерева колись міряли на «цалі»). 
«Були такі грубі дерева, шо три дерева йшло на стіну». 
Висота від долівки до вікон – 80 см («дерева йшли до 
вокєн – 80 см, потім давали короткі сумці»). На две-
рі – «одвірки», над ними – «вочап». «Вочапи» випуска-
ли (випуски вінців – від окапу і вище), і на них лежала 
винесена «платва». У житловому приміщенні було три 
вікна на головному фасаді. Стеля. «Повала» (стеля) 
лежала на одному поздовжньому «ґраґарі». «Ґраґар» в 
перекрої мав 18  (ширина) на 22  (висота)  см. На «по-
валу» дерево кололи так, як на стіну; його «брали на 
тиблі» («повалу тиблювали»): «Через хату (6  м) було 
три тиблі»; шпари «дихтували мохом або заливали рід-
ким розтвором». Дах. Кроква («кроля») мала 6 м до-
вжини («так, як ширина хати»). Дахи високі, їх крили 
соломою. Крили «сніпками» («сніпка») з «головкою». 
Тут могли крити і «ґонтов». Її кололи з «густої гладень-
кої смереки». Ґонти кололи в напрямку до серцевини 
(а  не по літовищах). Система опалення. Комин-ви-
від (що виходив понад дах) виплітали з «поровесел». 
Колись були «курні» хати. В «повалі» робили «вікно» 
над «пецом» на вихід диму. Черінь («ватру») «вибива-
ли глинов». Для «склепіня» (топочної камери) каркас 
викладали драницею («тиняками») і «збивали глину». 
В хатах були столи-скрині, вони «яворові».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Для збері-
гання картоплі, «хто мав можливість, робив з каменя 
склепи, хто бідніший – робив стожок». Стожок: роз-
копували круглу яму, завглибшки 0,2 м, встановлюва-
ли посередині «кіл, обведений перевеслом», насипали 
«бульбу» («чубато»); зверху прикривали соломою і 
присипали глиною. На зиму зверху ще вкривали «ча-
тинов». Огорожа. Городили коленими «тинянками» 
(вертикально). Також городили «тичками».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
«Трами ставили на каміні. В вугли трамів ложили гро-
ші, зерно і якесь зілля». Як починав ставити, майстер 
робив малий «хрещик» з верби, «впихав в землю на 
середині пляцу, тоді затинав трамя». Зведення даху. 
На «першу кролю» (крокву) зачіпали «вінец» з моло-
дої смерічки. «Як поставили вінец – робили гостину». 
Входини. Перед тим, як перший раз входили в ново-
будову, на ніч «впущали когута, кóта». Найперше до 
хати заносили стіл.

с. Хащів
З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 25 червня 2008 р. у с. Хащів  

Турківського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Тобейчука Мирослава Васильовича, 1943 р. н.

ЖИТЛО Планування. У селі будували довгі хати – «ко-
мора + хиж’я + сіни + боїще + стайня». При тильній 
стіні робили «загати». Підвалини. Підвалини («тра-

ми») укладали на камені: «На штири вугла під трам 
клали на камінь». Стіни. Хати будували зі смереки; з 
ялиці не будували, «бо ялиці добре не дає сі обробля-
ти вручну». У будову брали смереку з густими річни-
ми кільцями – «густу смереку» («гладка кора – смере-
ка густа»). «Рубали в зимі, як приморозок, як дерево 
не росте, а спит». Кору знімали ще у лісі. «Як не можут 
привезти, то кругляки в лісі складали в маґлі» (без пе-
рекладу латками). Бите громом дерево не брали навіть 
на дрова, вивалене бурею брали на дрова (у будову та-
ких дерев не брали). З мітлою («відьмича мітла») у бу-
дову не брали («відьмича мітла, то то саме, шо з свіч-
ков – сук всихав, а відросток лишився»). Таке дерево 
«навіть на фірі не хтіло їхати, бо фіру виверне». «Як 
зачинали рубку, то в лісі кричати, свистати не мож-
на – треба аби було тихо». Стіни складали з високих 
пластин у зрубній техніці (у селі зафіксована хата, сті-
ни якої складені з пластин перекроєм 65×14 см). Кру-
гле дерево тесали на бруси: «Кругляк бив на штири 
боки». Тесали: «Один йшов і зрубував простов соки-
ров, а другий вже тесав». Стовбури на пластини роз-
різали поздовжньою пилою: «Різали трацков пилов на 
стакаді». Термінологія: брус – «брус», високі пластини 
(ширина 14 см) – «дерева», колода – «кругляк». «Тиблі 
заходили до половини в два дерева». Короткі дереви-
ни між вікнами  – «сумці». Вінок  над вікнами і две-
рима – «звязіня». Стіни «дихтували мохом і жовтою 
глиною ліпили шпари». Кутовий замок з двосторон-
ньою врубкою і виносами торців  – «простий вугол» 
(будова «під просте вугло»), замок без випусків, типу 
«риб’ячий хвіст» – «німецький вугол» (він має прихо-
ваний зуб – «пищик»). Стеля. Стелю («повалу») «ло-
жили на верхнє дерево, вона виходила на двір». «По 
крайньому дереві клали мох і по ньому повалу». «По-
валу брали на тиблі, шпари дихтували мохом і дава-
ли болото». Стелю підтримував поздовжній «ґраґар». 
Горище називали «під», дах називали «верх». Систе-
ма опалення. У  селі колись були курні хати. В  хаті 
(у відповідному кутку) була «п’єц». Черінь – «ватра». 
«Склепіня» робили по «буштелях» (на них настеляли 
«дощинята» і вкладали цеглу). Інтер’єр. Жердку над 
ліжком називали «грядка».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Починали будувати у віторок, четвер. Не будували в 
високосний рік. «На межи будувати – Боже борони! – 
межу навіть розворувати не можна». Як починали бу-
дувати – «на середині впинав хрестика і свяченов во-
дов кропив». «На чотирьох вуглах [у замках підвалин] 
майстер витинав хрещики, ложив гроші, барвінок». 
Зведення даху. На «перші кролі» встановлювали «ві-
нок» (вершок смерічки з квітками». Тоді робили гос-
тину «за вінок». Входини. «В  хату першим впущали 
когута або кота».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 25 червня 2008 р. у с. Хащів  

Турківського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Житлова будівля кінця ХІХ  – 
початку ХХ ст. за планом – «сіни + хиж’я + комора». 
Стіни. Складена з дошкоподібних пластин (перекрій 
14×65 см) у зрубній техніці. Кутова врубка – двосто-
ронній замок з прямокутними вирізами та прихо-
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ваним зубом. У  головному фасаді житлового примі-
щення три вікна. Стеля. Стелю підтримує один по-
здовжній сволок. Дах. Поперечні і поздовжні платви 
винесені поза обріз зрубу на власну ширину.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір кінця ХІХ  – 
початку ХХ  ст. До складу двору входять житлова 
(«сіни  +  хиж’я  +  комора») та господарська («стай-
ня + боїще + комора») будівлі. Хата розташована на-
ближено до дороги та обернена до неї тильним фаса-
дом. Під прямим кутом до хати, в глибині двору роз-
ташована господарська споруда. Перед нею криниця. 
Господарські будівлі. В  селі були обороги («боріг»): 
чотири «стовпи» і рухомий дашок («верх»). Для збе-
рігання картоплі будували кам’яні склепи. Криниця. 
Криниці обладнували підйомним механізмом («жура-
вель»); воду також могли витягувати «жердкою». Під-
земну частину криниць обкладали накругло каменем, 
наземна частина була з дерева.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 25 червня 2008 р. у с. Хащів  

Турківського р-ну Львівської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1911 року. Планування будів-
лі здійснено за схемою: «комора + хиж’я + сіни / хиж-
ка + боїще + стайня». Стіни. Споруда складена з до-
шкоподібних пластин у зрубній техніці. Кутова вруб-
ка  – двосторонній замок з прямокутними вирізами 
та прихованим зубом. У головному фасаді житлового 
приміщення три вікна. Стеля. Стелю підтримує один 
поздовжній сволок. На нижній площині сволока ви-
різаний хрест. Система опалення. Колись хата була 
курною, відтак  – напівкурною. Інтер’єр. В  узголів’ї 
ліжка до стелі закріплена жердка («грядка»).

с. Шандровець
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 24 червня 2008 р. у с. Шандровець  
Турківського р-ну Львівської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Кріля Івана Онуфрійовича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Планування. Житло (як і саме житлове примі-
щення) називають «хата», проте, як зазначає респон-
дент: «Тепер кажуть хата, колись казали – хижа». Хати 
у селі були довгі (зі зблокованими житловими і гос-
подарськими приміщеннями): «стайня + боїще + ко-
мора + хижа + сіни». Уздовж фасадної стіни хати був 
поміст – «міст», «лавички». Стіни. Хати будували зі 
смереки, з ялиці не будували, «бо ялиці скорше гни-
ла». «Дерево на хату найбільше рубали в зимі. На мас-
нім поли в смереки рідкі пасьма. Як на камені пустім 
росте – дерево дуже маленьке». «Як вдарив грім в сме-

реку – в будову не брали. З свічков (боковим відрос-
тком) – дерево нечисте. З мітлов (чортова мітла) в бу-
дову не брали». Давній замок з односторонньою верх-
ньою прямою врубкою та випусками торців називали 
«в п’яту». Замок типу «ряб’ячий хвіст» без випусків – 
«в німецкий замок». Вінець над дверима – «очап». Ко-
лись дерево кололи. Вертіли «латником» дири, в них 
били клини і «роздирали дерево» (у селі зафіксовано 
стару хату, будовану з коленого дерева; замок прямий 
двосторонній). «Кололи дерево з ялички, в якої плас-
тя в долину, в якої вверх, то не колеться». «Рідонька 
смерека ліпше колеться». Стеля. Сволок («драґар», 
«ґраґар») ішов уздовж житлового приміщення (сво-
локів могло бути й 2–3). «Повалу» (стелю) і стіни 
«брали на тиблі». «На повалі шпари мшили мохом і 
ліпили». Дах. «Платов» (платву) виносили поза стіну 
на 15–20  см; по платві йшли «кролі» (крокви). Дахи 
високі, криті соломою. Крили «китицями», бідніші – 
«плескачками». «На верх даху – мервлена солома, і  її 
притискувало кізлині». Система опалення. «Печ» ро-
били: «клали ковбицю, вбивали глину і випалювали».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. В  селі були 
обороги (чотири «стовпи», рухомий дах, вкритий со-
ломою або лубом). Для зберігання картоплі викопува-
ли круглі у плані (неглибокі) ями («укопец»). Посеред-
ині встановлювали душник («кіл», розколений на три 
частини, «аби був воздух»; «збоку давали люфт»»). 
Зверху конус картоплі накривали соломою і присипа-
ли глиною. Колись склепів (кам’яних споруд для збе-
рігання картоплі) не було. Огорожа. Городили «дра-
ницями» (вертикально по трьох поперечках). Таку ж 
конструкцію мали «фіртки» та в’їзні «ліси».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. На межі будувати не можна, бо «діти сі 
не годуют, худоба не ведесі». «На капанині (скапі) не 
будуют». «Як стара хата стояла, то навхрест до неї не 
можна будувати». Перед тим, як будувати, йшли до 
«ворожілі» (не до «ворожильника»). Тато інформато-
ра був «плянітник» (планетник). Закладини. Хати по-
чинали будувати у вівторок, четвер, в суботу не почи-
нали, бо субота «порожній день». Понеділок – «тяж-
кий день». Зав’язати мали до полудня, «по полудни не 
можна було». Як закладали хату, копійку розрубували 
на 4 частини і клали в кожен з 4-х вуглів. У кожен ву-
гол ще клали пшеницю, жито і хліб. Круглу буханку 
хліба розрізали на 4 частини і клали на 4 вугли. «Ще 
там клали мох. То клав майстер або ґазда. Як завізали 
хату – по обіді пили горівку». Був майстер головний, 
казав до господаря: «Давай курку, бо буде шось зле». 
Як закладав, то взяв курку в руки, шось прошепотів, 
і  курка в нього в руках здохла  – майстер знав чаро-
дійску молитву». Входини. Перед тим, як перший раз 
заходять у новобудову, спершу впускали кóта або ко-
гута. Того когута треба було комусь віддати.
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м. Миколаїв
З польового щоденника Є. Гайової, записано  

у вересні 2013 р. у м. Миколаєві (на теренах колишнього  
смт Матвіївка Новоодеського р-ну Миколаївської обл.)  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Білецького Григорія Григоровича, 1924 р. н.,  

та Тонкошкур Мотрі Максимівни, 1918 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. У 1996 році територія селища Матвіївка Новоо-
деського району увійшла до Центрального району міс-
та Миколаєва. Починали його забудову над Бугом на 
високій кручі, до цього часу цей куток називають «ву-
лиця Польська» (мабуть, першими поселенцями були 
поляки). Поселення має довгі вулиці, які з’єднуються 
провулками. Половина колишнього селища розмісти-
лася на чорноземі, а інша – на піщаних ґрунтах.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Пиляний ка-
мінь використовували для будівництва хат. У кого ви-
стачало коштів, то зводили і господарські будівлі, хоча 
здебільшого для цього використовували «рваний» ка-
мінь. Пиляним каменем викладали в пригребиці по-
греба склепіння, сходи. Для обмолоту зерна зі снопів 
використовували кам’яні гранчасті котки. Із великих 
масивних шматків каменю видовбували різноманіт-
ні корита для напування худоби. З  дрібного каменю 
викладали двори, стежки в дворі, будували басини 
(резервуари для дощової, талої чи привозної води). 
Огорожа. Кожен двір до цього часу зберіг фрагмен-
ти кам’яних тинів, якими обгороджували все подвір’я 
від вулиці, а інколи і відділяли кам’яним муром «чис-
тий» двір від господарського. На теренах колишнього 
селища Матвіївка перед причілковими вікнами жи-
тел викладали з каменю, а  пізніше обцементовували 
кам’яні невисокі мури, за якими висаджували квіти 
або декілька фруктових дерев: частіше вишню, рідше 
абрикос, горіх, інколи акацію або кущ бузку.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Біля спільної криниці 
до цього часу стоїть великих розмірів корито, тут було 
основне джерело для цього кутка в селі. Дерев’яний 
зруб криниці покладено на кам’яну основу.

Записала Є. Гайова у вересні 2013 р.  
у м. Миколаєві (на теренах колишнього 

 смт Матвіївка Новоодеського р-ну Миколаївської обл.)  
від Осадченка Івана Васильовича (О. І.), 1915 р. н., 

 та Осадченко Марії Іванівни (О. М.), 1927 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [О. І.] Моя хата побудована із пиляного 
каменю, який тут називають «штука». У кожній балці 
було. І ще є камінь, ми його називаємо «бут». Високі 
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брили з каменю. Пиляний камінь ділився на декілька 
сортів: «штука», «полуштука» і «бут». «Штука»  – ці-
лий квадратний, прямокутний, а  якщо один кінець 
був відбитий, а  з трьох сторін пиляний – «полушту-
ка». Всі хати будували з «бута» – це камінь-«дикарь». 
А  пиляний пилками  – «штука», а  той, що добували 
молотом,  – «бут» (відбиті куски каменю). Товщина 
стін хати була 50–70 см, їх по каменю мастили глиною. 
У вихідний день сходилися люди на толоку, а у нас ка-
жуть «клаква»: замішували глину з соломою, вимішу-
вав кінь, і змазували прямо руками по каменю. [О. М.] 
Стіни хати, фронтони, димарі викладені із каменю 
«дикарь». В сусідніх селах по Бугу (Варварівкі, Балов-
ному та в усіх!) займалися по дворах випалюванням 
гашеного вапна («ізвєсть») із каменю. Вапняні печі ще 
є і в наш час, де щорічно випалюється вапно на про-
даж, дуже вигідно. У нас білили лише білим вапном 
(кам’яною «ізвйосткою»). Є  спеціальний камінь-ра-
кушняк, який викладають, як пірамідку, а зверху об-
кладали кирпичом і випалювали суток 5–6, він поти-
хеньку тліє і перетліває на білу дрібну муку.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [О. М.] Буди-
нок кам’яний, погріб, побудований з вапняку, стайня, 
комора з усіма пристосуваннями для зберігання зерна, 
сарай – там у батька було все для сільськогосподарських 
знарядь і фургонів, гарб, возів. Будували з каменю по-
греби (стіни, сходи і пригребицю), які мають більше, 
ніж 100 років, і ними користуються до сьогодні. Огоро-
жа. Огорожа двору з каменю. Погляньте, по всій вулиці 
кожен двір, у всіх обгороджено кам’яними мурами.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[О.  І.] «Закладчина» збирається лише на побудову 
хати: сходяться всі сусіди, родина, визначають площу, 
по периметру забивають кілки, в передніх кутах хрес-
тики, запрошують священика для освячення місця, 
і після цього всіх господар частує.

АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Семенівка
Записав О. Васянович 30 жовтня 2008 р.  

у с. Семенівка Арбузинського р-ну Миколаївської обл.  
від Фурси Фросини Яківни (Ф. Ф.), 1925 р. н.,  

Колісник Олени Дмитрівни (К. О.), 1928 р. н., 
 та Потапенко Наталії Михайлівни (П. Н.), 1952 р. н., 

 вчительки

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [П. Н.] Семенівка – самобутнє село, воно від-
далене від траси. Я сюди як приїхала, то мене здиву-
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вало те, шо тут живуть покоління: і бабушка, і праба-
бушка, і дядя, і тьотя – всі живуть у цьому селі. Я була 
так здивована. До дєдушки ми в одну сторону їдемо, 
до другого родича – в другу. Отак. Саме село було по-
дароване Катериною  ІІ  прапорщику Семенову. Сюди 
завозили із Курської губернії і Полтавської губернії 
переселенців, і козаки тут жили – бо, мабуть, з Полтав-
щини. Топоніми. Кутки – Московщина і Преславщина. 
Московщина – це ті, що переселилися з Полтавщини. 
[Ф. Ф.] У нас як були колгоспи, то були райони – у ра-
йоні на каждому участку був колгосп. Де перший і дру-
гий район, то була Московщина. Чи, може, там якісь 
поселенці були москалі... Це було не за моєї бітності, 
але я чула од старих. А то були Переяславці якісь.

ЖИТЛО Дах. [К.  О.] Хати крили околотом. Раньше на 
городі сіяли жито, коноплі – ряднинки ткали, а з жита 
молотили околот і хати укривали.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [К. О.] Була у нас церква 
здорова ще до [Другої світової] війни. Я ще помню. Була 
здорова церква, а тоді її розвалили, а тоді була вона у 
одній хаті, а тоді у другій хаті. А тепер, оце після того 
всього перевороту, нову збудували. Храмовий празник 
у нас на Миколая Зимнього. Колись храм так не праз-
нували, а отут коло мене одна бабушка живе, а там ще 
одна, то вони збиралися і робили обід для батюшків, 
а люде не обідали. Тепер то усі обідають: і семенівські, 
і ті, шо приїжджають, – усі обідають. А тоді тільки ба-
тюшкам готовили, бо я ще ж була дівчучкою, то бігала 
їм так шось помочать. У нас на Миколая все готовлять, 
тіки шо пісне: і борщ, і картошку, і вареники, і юху чи 
холодець, рибу. Бо Миколая – це у піст, то все пісне. Із 
спиртного бува вино, а бува, шо нічого не ставлять. Гос-
ті приїжджають, але по хатах не святкують. Тільки коло 
церкви обідають. Коло церкви єсть таке зданіє спеці-
ально – одне, шо готовлять, а друге, шо обідають.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [К. О.] На Крещеніє, як лід 
був, то [воду] святили на [р. Південному] Бугу, а тепер 
ідуть до колодца. Там є басейни, а  тоді накачують у 
ванну і у ванні святять, а тоді там така трубочка і кра-
ник, то кажен собі набирає. Раніше робили хреста із 
льоду, стіл із льоду робили, а тепер льоду немає. Вдо-
ма цю воду п’ють, а тоді сідають їсти. У хаті кроплять 
водою, хліб кроплять, а у колодязь не ллють. У Чистий 
четвер должні вже купаться. Готовляться до Паски. 
Із огньом ідуть додому. Це ж у церкві свічка горить, 
і  треба ту свічку донести додому. Прийдуть додому 
і хрестики роблять на одвірках. Там у кухні у мене є 
сволок, то я люблю [хрестик викоптити] на сволоку, 
а так на дверях. На Трійцю клечають хату. Клечання – 
це таке дерево. Прибирають, хто чим хоче – хто кле-
ном, а хто клечанням. Колись у нас на городі було кле-
чання, то ми зрубаємо гілок і навішаємо, а тоді осоки 
нажнемо – землю застелемо. А тоді вона як висохне, 
то її змели-змели, долівку помазали і знову застелили 
тею осокою. Клечання стоїть, хто скільки хоче. Клеча-
ють у хаті. [Ф. Ф.] Хату клечають берестком. Раньше, 
було, понавішуємо у хатах і до сволока, і за картину, де 
хоч, повісимо. На підлогу осоку кидаємо. Осока – аїр. 
Клечання, як посохне, то його уже викидають, бо воно 
ж буде теребиться. [К. О.] А теперечки у хаті не клеча-
ють, а на дверях. На воротях і у хліві не клечають, тіль-
ки у хаті. Народні уявлення. [П. Н.] Веретена висять, 
щоб уберегти обійстя від суховіїв, від нещастя такого.

БАШТАНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Привільне *
Записала Н. Швайба 3–4 серпня 2008 р.  

у с. Привільне Баштанського р-ну  
Миколаївської обл.  

від П’ятикоп Ніни Іванівни, 1927 р. н.

ЖИТЛО Це [роки тисяча дев’ятсот] тридцять другий, 
тридцять третій – це ж уже ж голод, самий настоя-
щий голод був. І ми виїхали у Київську область, міс-
течко Шпола. Ми там прожили з тридцять третього 
по тридцять сьомий год. І потом в тридцять сьомом 
году, уже писали із цього ж, із нашого села, мамин 
брат писав, шо тут уже трошки наладилось, тут уже 
можна у магазині хліба купить, можна все, і мамі тіки 
вернуться назад сюди ж, в Привольну. А в Приволь-
ній ми купили, була в нас хата там на горі, хата була в 
нас нова, хароша хата була, а ту хату [де мешкали у 
Шполі] продали, бо батько ж був желудком больний, 
і нада ж було, шоб батька кормить. Ту хату продали 
трошки дороже, а вже дешевше купили тут хату. Це 
вже де отут построїна [нова хата], це в нас була стара 
хата. Стара-стара хата була! Ну, її купили вже, на цьо-
му місті тут купили. Почали [стару] хату, в обшем, 
валять, в обшем, зняли вже верх увесь, зняли, і тот, 
пристройки разні були... Осталася одна, ну, передня 
хата. А батько якраз у колхозі сторожом, оставили на 
тракторну бригаду. І оце ж, оце перенесли, осталась 
оця хата, і  вдруг в батька язва лопається на роботі, 
і його привезли в больницю. І в обшем він дві неділь-
ки після опєрації пожив і помер. А ми осталися: мама 
інвалід була, в неї лєва нога не згиналася в колєнкі. 
Тоже, як дівчиной була, та десь, ну, поламала ногу, 
і так вона не згиналася. А ми були – мені було десять 
год, а брату двінадцять год. І оце ми осталися, і так: 
хату розваляли, перенесли, сюди камні переносили, 
усе ж своє ж. І мама заставляла нас які камушки, які 
льогінькі, ну, які ми можем піднять – оце все ж сюди 
переносили, на цю сторону. Потом батька поховали. 
І ховали його не отсюда, ховали його от брата, бо він 
з братовой хати був же ж. І шо ж дєлать? Тепер же ж 
нада її якось строїть цю ж хату. Мама тоді пішла в 
калхоз до прєдсідатєля просить, шоб предсідатєль 
дав же ж камінну бригаду. Шоб нам хоч, ну, хоч стєн-
ки тіки повиганяли, там усе. «А все остальне, – мама 
каже,  – будем вже самі якось просить людей і хату, 
той, продолжать строїть». Ну раз мама пішла  – 
а  предсідатєль не дав, ну, в обшем немає: нам нада 
перву [бригаду] строїть, нам нада там птічніцу стро-
їть – в обшем, немає кагда. Нема кагда, в обшем. Мама 
пришла: «Шо ж нам дєлать?». Камні понаносили вже 
сюди, нада тіки строїть, а немає каму. Мама йде оп’ять 
до його в калхоз, і  заходе, а  в їх оце ж якраз же ж 
утром оце ж бригадіра там оце ж усі [на нараді]. Ну, 
шо там, п’ятиминутка, чи як вона називалась у їх... 
Мама заходе й каже йому, просе його: «Я вас просю – 
дайте мені бригаду. Ви ж, – каже, – будите строїть у 
калхозі, ви ж неділями будете строїть. А мені – каже – 
хоть дня два, шоб хоч стєнки покамєсть поставили». 

* Матеріали взято з книги: Усна історія степової України. 
Запоріжжя : АА Тандем, 2012. Т. 10. 536 с.
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А  він каже: «Ну, Ви ж понімаєте, шо те нужніше?». 
Мол, калхоз – це нужніше там построїть. А мама тоді 
каже: «Єслі там нужніше, а  мені не нужно, так,  – 
каже, – піду додому щас, дітей поб’ю, сама повішаю-
ся! І  чорт з вами!». Отак, вирвалася і  пішла. Пішла, 
а  він каже тоді, це ж тоді вже розказувала кухарка 
їхня... Їхня кухарка тоже ж, видно, там була, чи, може, 
хлопці там розказували, каже: «А  він,  – каже,  – си-
дить, задумався, та й каже: «Ну шо ж, хлопці? Треба 
йти. Бо отак, в самом дєлє, дітей подаве, а ми ж будем 
отвічать! Шо це ж таке воно...». І, в обшем, на другий 
день ми тут у дворі, як крутимось, а з гори бачим – 
ідуть люди. Мущіни йдуть і, цей, із лопатами, з усім 
своїм інвєнтарьом. Ідуть, і прямо до нас. Пришли до 
нас. «Ну шо ж, – каже, – будем строїть, будем начи-
нать строїть». Фундамент. І це ж начинать, це ж нада 
фундамєнт копать... Ну, в общєм, работа така була. 
Ой, начали фундамент копать, це все. Планування. 
І здєлали це так: передня хата, і оці сінички, отож ку-
хонька, сінички – це одне. І все. Більше ничого. А ку-
харка їхня. Вони прийшли із своїми продуктами, ку-
харка – вона сама варе. А тоді стали, ну, начали уже ж 
сніданок готовить. А мама купила їм водки, шоб зра-
зу ж як угостить, і просе: «Хлопці! Ви ж, – каже, – зна-
єте, шо у мене ж тьолочка є. А куди ж я її поставлю, 
єслі ви одміряли оце тіки хата одна, і оце сінички – і 
все, а куди ж я тьолочку поставлю? Ви ж хоч трошки 
добавте, шоб я могла ж там тьолочку поставить». 
А тоді оце ж їхній бригадір і каже: «Ну, шо ж, хлопці, 
раз таке діло, жінка потрудилася, достала, поставила 
водки – давайте ми ше добавим трохи». Та вони ше 
добавили там. Ну, отаке растояніє, як оце в нас це ка-
рідорчик... І вони ше добавили нам, і тоді вже начали 
строїть. Стіни. Начали строїть, вже повиганяли 
стєнки, вигнали, кругом це перестєнки, кой-які нада, 
поставили. Все, і до свіданія. А тепер же ж нада усі-
рьодкі [всередині] мазать. А всірьодкі уже ми мазали 
з мамой. Я, брат, і мама. Оце ми вже втрьох мазали в 
сірьодкі. Бо люди ж, ну, як, на роботу ходили ж, і хто 
прийде, а хто не прийде. А в хаті мазали ми самі. Хо-
дила мама, [до] нас: «Ви мажте отут, а я буду мазать, 
де видніше. Як мажте, аби тіки було воно помазане». 
Та ото ми мазали. Ой! Та тоді уже ж воно повисихало, 
трошки цегла, тоді ми другий раз мазать, шоб уже ж 
можна тоді побілить. Шоб можна ж було жить у хаті. 
А  тоді вже, як повисихало, шоб мазать другий раз, 
тоді вже оп’ять жінки посходилися. Замісили, тут 
глину уже ж місили таку харошу. І під досточку маза-
ли, шоб уже ж харашо все було. Помазали під досточ-
ку все, тоді побілили хату, тоді все. Тоді ж окна нада 
вставлять. Нада опять іти просить же ж [майстра], 
шо вставляє в окна, це ж стікольщіка цього. Пішла 
мама просить, попросила. Це я вже не знаю, чи мама 
платили йому шо за це. Ну, в обшем, повставляли ві-
кна, і мама вже побілила первий раз, Оце так ми стро-
яли. Стеля. А  тоді ми тут уже, мама давай людей 
просить [на допомогу зі зведенням стелі]. Тоді хара-
шо, тоді таке время було, дєточка, шо було, кого по-
просе [– не відмовляли]. От, прийде мама, просить: 
«От нада мені там помогти», – і люди не отказували. 
Приходили, помагали, все чисто, і нихто ничого... Ну, 
шо  – і  платить не було чим. Ну, а  всьо равно, нада 
було чимся одблагодарить. І, було, мама просе: «Хлоп-
ці, ну, шо вам за це на той...». А вони кажуть: «Ну, шо 
Ви за це ше питаєте? Нам нічо не нада... Ми ж знаємо, 

шо Ви жінка, двоє дітей, не можите нічого, і хати не-
має, і все – нічого не нада. «Спасіба» – і всьо!». І то 
мама «спасіба», і  вони ідуть. Тоді поставили це ж 
[дерев’яне перекриття стелі]. А потом нада ж ками-
шом. Ше ж ложить камиш треба, на камиш солому 
нада класти, а на солому тоді нада золу сипать, шоб 
воно ж утєплєніє дає, і  не просипається. Нада десь 
їхать, золу це ж привозить. І оп’ять же ж мама просе 
людей, оп’ять, шоб же привести. І  люди привозять. 
І привозили, і  закидали все. В обшем, все помагали 
люди. Ни за яку плату, ни за чого, а за то, шо допо-
мога, «спасіба» сказали і всьо. Ну, підняли верх той, 
золою засипали, а тепер зверху треба ж її тепер ма-
зать. Глину місить, і ложить. Ну, вже як глину місить, 
вже люди, вже жінки посходились, мужчіни посходи-
лися. Це якраз уже виходний день такий, шо люди 
свободні були. Приходили, замісили, і  там заміс та-
кий страшенний, і оце ж глина там, і солома, і оце ж 
усе чисто. І оце ж тоді тягать на верх, і тут оставили 
мужчіни, подають. Там мужчіна бере, розносе по 
тому [простору стелі]. В обшем, помазали той верх, 
все здєлали, все. І оце все, дєточка, за «спасіба». Все за 
«спасіба». Я говорю, прирівнять те время і зараз – за-
раз нихто нічого даром не зробе. А тоді оце ж все ми 
строяли, пастрояли. Верх змазали, все харашо. Дах. 
А потом же ж нада кришу поставить. А кришу стави-
ли вже з цей [старої розваленої] хати. З цей хати отож 
увесь ліс, який там був. А він був хароший, там ліс. 
І той ліс поставили сюди на цю хату. Здєлали крокви, 
там, в обшем, все. А нада ж укривать. А тепер нада 
їхать, камиш касить. А  їхать [по] камиш  – це край 
села нашого, аж туди на плавню. Там ото ж Бирзово, 
село, аж туди. Напроть Бирзово, на той бік річки, 
в обшем, камиш. І це ж мама косила, а брат собирав 
цей [очерет]. Ну, [кугута] там така, шо в’язать, от. Він 
кугуту собирав, мама косила, а  я оце носила, аж на 
снопочки собирала, собирала, шоб тоді на снопочки 
пов’язать. І це ми ходили туди, я не знаю, скіки днів 
ми ходили. А мама тоді ж уже в’язала снопи. Я ж по-
собирала той кугут, мама тоді ж в’язала цей, 
і пов’язала ці снопи. Ну, і пощітали, скіки там нада на 
цю хату. Тоже, ходили, не знаю, скільки днів, тоже, 
покамест покосили. А тоді ж обратно, обратно про-
сили людей. Коні дали, гарбу дали з колхоза. І при-
везли той камиш сюди у двір. А тоді людей просить, 
шоб же укрили. І оце отаково-вот ми ціле літо куйов-
дилися. Ну, в обшем, построїли, зайшли в хату. Мама 
вже успокоїлась, шо хоч єсть куди нам заходить, усе 
чисто. Зімували ми вже у своїй хаті. Система опа-
лення. А тоді ж построїли піч. Руська пєчка. То знає-
те, як ранше в хаті були? То топили, а спали на пєчкі. 
І ото ж уже ж в хаті, канєшно, не натопиш, як одна 
пєчка горить. І  грубу поставили. А  топить же нада 
було шо. А носили тапить, ходили і курай собірали. 
Курай, знаєте, ото шо? Такий росте невеликій, а тоді 
ото, як вітер, він котиться. Ну, в обшем, і курай собі-
рали, і камиш тут малінький такий, шоб же ж посох, 
тягали. Все ж, собірали, шоб же ж було чим топить. 
А топить же не було чим. А тоді в калхозі, оце ж як 
пшеницю покосять, стерня остається. Та ходили, ту 
стерню граблями істягували  – і  все. Понатягували 
трошки, в обшем. Та попросили оп’ять, мама попро-
сила гарбу та коні, та люди привезли гарбу оце, шо 
накосили, стерні цей. Отак ми були. Отак ми жили, 
діточка.
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Записала Н. Швайба 4 серпня 2008 р. 
 у с. Привільне Баштанського р-ну Миколаївської обл.  

від Бублик Наталії Іванівни, 1929 р. н.,  
родом із м. Новоукраїнки Кіровоградської обл.

ЖИТЛО Інтер’єр. Ми пішли на квартиру [з мамою 
жити після переїзду у с.  Привільне]. Я  вже работа-
ла. А шо: купили тоді вже кровать, собі купили, бо в 
батьків були той... Ранше шо було, дєтка? Де яка там 
чи доска, чи шо – робили пол. Прямо так клали до-
ски, чи на каміння, чи там шо ізбивали з чого. Ранше 
ж ткали, бо не було ж нічого. Ткали, шили матраси, 
набивали саломой. А  тоді салома терлась, вже на 
осінь, начали набивать з кукурузяння вже таке... Да, 
оце лушпиння, то тим на ето. То кровать купили, то 
стол купили, то якесь одіяльце, причепить, то таке 
все... Начали куплять. А тоді ж то стали строїться. То 
вже нічого не купляли, строїлись. А  [на квартирі] – 
в  кого там кровать була? Ни в кого, своя кровать... 
Ну, матрас... Тут як спали ми на кроваті, то ми матрас 
[на поли постелимо], там яке одіяло... Ну, мама мені 
підкупляла, канєшно, вже шо-шо, а там чи одіяло, чи 
шо... Та й для дитини ж підкупляла. Було, привезе, 
дома ж останеться, а  хочеться, як матері, та приїде, 
хничеться, шось же ж купить... Не було ж [електрич-
ного] свєту. У хатах каганці горіли, це із того робили 
те, з патрона. Та в кого патрон такий хароший – воно 
ж більше [площі освітлює]. І сиділи, в’язали при та-
ких каганцях. А воно ж каптить. Придушим – не ви-
дно, чуть піднімем – каптить. А наливали масла по-
сного, туда наливали. Ото так, так ми сиділи. А жінки 
ж старші, як мами наші, пряли, сиділи при каганцях 
тоже. І ткали, й пряли, то ж все робили. Який там свєт, 
хто там... А тоді вже почали строїться, то виплачува-
ли: строїли, то й напополам платили  – вона [мама] 
собі, а ми собі. Стеля. Стали крить – тоже. Верх на-
кладали, ну, хата ж здорова, мама приїхала із Ново-
українки, привезли людей, привезла продуктів. Мама 
привезла людей, коней, замісили. Це верх накладали, 
мазали люди. Дах. А тоді ж крить не було чим. Пока 
це ми грошей насобірали – на ліс, на ето. А зіма йде, 
холод. Та ми купили толі, та накрили хату толлю, пря-
мо так накрили, шоб же не протікала. Шоб не затіка-
ла, бо не вкрита ж була. Ми накривали – надворі тихо 
було, понатягали, поробили. А дощ як пішов, вітер як 
піднявся – толь ту зняв. Отако все. Як ми, баби, самі? 
А тоді вже собрали грошей та ліс купили. А тоді че-
репицю купили. Та вже вкрили хату. [Де брали чере-
пицю для накриття даху?] Черепицю брали у Бирзові, 
там був завод. У Бирзові обпалювали черепицю. Була 
непаляна, і була паляна. Непаляна – це була біла че-
репиця, вона із того, із цементу, ну, не випалювали. 
А  тоді вже почали випалювать. Поїхали, зібрали ж 
грошей та купили черепицю, та вкрили. Тоді вже діло 
вєсєлєй було. Канєшно, дорога була. [Коли перекрили 
дах шифером?] Кришу – це я вже без його [чоловіка] 
перекривала, сама тім шифєром. Він, правда, шифєр 
купив. Планування. Одну комнату здєлали та пома-
зали, та жили хоч там, а так зал – це було все нічого 
неробляне. Сюди вуголь заносили. Бо ше ни сараїв не 
було, ничого не було. Ни полів, ничого. Земля була. 
Мазали [долівку] каров’ячим кізяком, це ж мазали. 
Всередині – пісок і глина. Пісок отсівали і мазали [сті-
ни]. А [тоді білили] ізвєсткой, а тоді глиною. Та мама 
привезла з дому жінок, та вони мені кухню зробили і 

спальню зробили. Та ми ж оце, жили ми так. Вєранди 
не було. Ще ж не штукатурине нічого не було. А тоді 
вже стали трохи, зал спорядили згодом, а тоді вєран-
ду зробили, напополам тоже з матір’ю робили. Ну, 
тепліше шо з вєрандами. Понімаєш? В нас була кух-
ня, не було вєранди. Вона хоч і невеличка, а таки ж 
вєранда, не дує: одкриєш – і у хату. І цю вєранду зра-
зу зробили, здорову, бо сім’я ж була. Зробили. І так 
всю жизнь... [Коли почали веранди прибудовувати?] 
Ну, я знаю?! Ми хату строяли, вже вєранди строяли. 
Це в [тисяча дев’ятсот] піїсят сьомім годі... Уже люди 
строяли. В  кого хати були, так вони пристраювали. 
А ми ж тіко хату начали строїть. Тут люди вже стро-
їли, з  вєрандой ж тепліше. Уже начали двойні вікна 
дєлать, потому шо тепліше. Ну, в нас одинарні й досі. 
Так, як зробили одинарні, і  так все... Діти підросли, 
діти начали вчиться, нада той [кошти на навчання]... 
І  так і осталось воно одинарне. Тут двойні, канєш-
но, зробили, а  то одинарні. Воно ж тепліше. Стіни. 
А  тоді хату пощікатурили. Зібрали оп’ять грошей, 
хату пощікатурили. І так всю жизнь у тому довбешся: 
у глею, в грязі, у глині... [Як часто хату підмазуєте?] 
Хату та раз у год мажемо! Раз у год! Це тріщини де є – 
позашкатурюєм. А тоді побілили, вікна попокрасили, 
двері, все. А мазали – хто як хоче. Хто хоче – весною 
маже. А хто хоче – осінню маже. Оце вже на осінь на-
чнеться прохладніше, і начнуть люди мазать хати на 
зіму. Це тіки зімой воно стоїть, пиляки немає, і хата 
стоїть чиста. Большинство – на осінь. А є весною бі-
лять. Весной побілили. Раз у год. Раз на год. Ну, тепер 
ось відро ізвєстки – п’ять рублів. Щьотка – три-п’ять 
рублєй. І падводка, і краска, і синька – як станеш ску-
пляться, все літо скупляєшся. Під осінь шоб усе було. 
Хата стоїть – вся вкругову, нічо коло її не пристроїно, 
всю нада білить. [Може, стіни хат чимось обкладали, 
щоб не білити?] А  надворі нанімали дєлать «шуби» 
тепер уже. Ну, я не знаю, коли вони пішли, ті «шуби»? 
Навєрно, десь у підісятих годах ті «шуби» пішли. Я ні-
чого у цій «шубі» не находю. Саме луче – [обкласти 
стіни] цеглою. Цеглу хоч і білить... Є, побілять цеглу, 
є – нє... Та таке: не лопається біла цегла. Хати більш 
обкладали цеглою прямо. Та стоїть. Вона ни марозу 
не боїться, ни жари, ни дощу, ничого. Хто хоче – біле, 
хто не хоче – так стоїть. Та хоч не маже...

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. Ми з красной [цегли] 
робили тут кухню. У кухні ми мазали, одной соломи 
настелили, і тоді валькували [підлогу і горище]. Зра-
зу на піл ложили цю ж, ну, шо місили, глину. А осюди 
придушували, і  спід сюди підмазували, і  верх. Воно 
прасохло, тоді клали салому, а  тоді оп’ять валькува-
ли. А нада салому, нада шоб попіл був. Воно ж товще, 
і  тепліше. Воздух же ж не так пропускає. Ну, ми так 
пощітали, шо тут землянку [кухню] здєлаєм, тут бу-
дем топить та варить, сім’я буде там жить, а тут будем 
тіко їсти. А воно получилось – осталась одна... Є хата 
здорова – я там боюся, то я сюди прийшла. Канєшно, 
холодно тут зімою у мене, не тепло. Потаму шо стєни, 
це кухня здєлана із цегли і не широко. Хати строють-
ся – по пів метра дєлаються еті стєни. А це ж [ширина 
стіни землянки]  – ну, цеглина, отако. Воно ж літо  – 
накаляється, жарко, а  зіма  – влага, холодно. Так шо 
воно не дуже тепло. А осталась одна – де ж ти будеш 
жить?! Туда я баюсь іти жить. А тут – я собі закрилася. 
В мене два вікна тіко. І я не так і боюсь... Господарські 
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будівлі. Гараж сам стоїть. Весь вкругову, нада тоже 
його робить. Ото сарай передок я білю, і ето, і погріб. 
А те все саме собі стоїть! Нада все білить. Ну, канєш-
но, задні стєнки – тут не дуже видно, то я ни кажен 
раз білю. Хату, канєшно, білю, бо там люди йдуть, ви-
дно. А тут воно за тим не видно... Ну ранше ж не було 
халадільніків. Ранше ж тіко погріб був. Ну, щас же хоч 
халадільнік є, ну, щас же ж гароди. Викапуєм усе з га-
роду – де який буряк, де морква, де картошка – це ж 
воно все в погрібі храниться. Лежить у погрібі. В кого 
погріб здоровий – закрутка там є. Криниця. Це ж ми 
як робили хату, зробили [нову криницю]. А там кри-
ниця засорєна була. І це тут отако було, бугор, де в нас 
це тут три хати, бугор був. А чо бугор – бо оттуда як 
вода йшла – ранше вода дуже йшла, та ото ж засипа-
ли, шоб не було. Так ці розгорнули ранше, построя-
лись, і там хата була, а посірьодкі бугор був. І криниця 
була. Криниця була засорєна. А це бугор розгорнули, 
трактором розровняли, і це ми, шо ближче в центрі, 
начали строїться ми. [Криниця глибока?]. Метрів сєм, 
навєрно. Ну, вада халодна! Халодна вада з криниці, 
страшне хароша. Ну, вона шо хароша дуже, м’ягка – 
нє. Ну, ми до їх привикли, я другої води не нап’юсь, як 
дуже м’ягка.

Записав О. Пашненко 31 липня 2008 р.  
у с. Привільне Баштанського р-ну  

Миколаївської обл.  
від Парфіло Олени Євпатіївни, 1931 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Як раніше хати будували, наприклад, 
житло Ваших батьків?] Ну, тоді там обикновенні... 
Ну як, счіталися вони як дерев’яні. Не камінні. Став-
лять стовби густо. А тоді дрова товсті такі з лісу но-
сили, переплітали, так оббивали їх. А тоді верхували 
відти, відти верхували. У колхозі сараї як строїли – 
робили тоже такі опалубки дерев’яні. Вокруг так 
обоб’ють... Ну, висотою десь отак досками оббивали, 
оббивали вокруг. Як оце сарай, дома як строїли. Тоді 
цей робили саман такий – ну, глина там, глей котили, 
із соломою перемішували. І ото накладали туда, оце 
ось пространство... Воно затугавіє. На другий день, 
на третій – више його піднімає. Оце тікі тоді й хати 
були. Оце такі й сараї були. Ну, єслі ліс є, то місяца за 
два, за три [хату будували]. Поки це оббили кругом, 
на тот, валькувать нада, шоб вона висохла. А  тоді 
мажуть, тоді білять. Дах. [Як робили дерев’яну кон-
струкцію даху?] Виставляють тоже отак крокви на 
тот [на платви]. А тоді – житня солома. Там обично 
жито сіють. І  жито молотили, у  дворі роблять такі 
[токи]. Обмолотили [те жито], а  солому в’яжемо в 
снопики. Я сюда як приїхала, село було ше большин-
ство – це ше хати під соломою були. Ну, допустім, від 
того переулка і по цей переулок – тут була оце хатка, 
дві, три  – тут було тіки чотирі хатки. А  щас нащі-
тується тут дєвять хат. Ранше молодьож строялися, 
з армії приходили, строялися, пішли лучі дома – уже 
почти всі ж строяні під шифер. Система опалення. 
[Чим та де палили, щоб обігріти житло?] Дровами. 
Кукуруза, оце кидаєм корові, кукурузяну корова 
об’їла листву, а то [стебла як паливо були]. От, ліс не-
далеко. Вірьовки на плечі – і в ліс. Гілки собирать – 
ага, суха гілка, отламав, нав’язав, і носили. Круглий 
год топили. І  всі всю зіму в пєчкі  – всьо дровами. 
Всьо носили, нихто не знав ни газу ніякого, ничого. 

Інтер’єр. Соломою ранше в хаті застилали, не було 
ни коврів, не паласів. Літом травою застилали в хаті, 
приносили, трусили. Зімою – соломою, шоб босими 
ногами не ходить. А тоді два-три дня походили, соло-
му згорнули до плити, в плиті спалили, їсти зварили. 
Знову внесли другої соломи.

Записав О. Пашненко 1 серпня 2008 р.  
у с. Привільне Баштанського р-ну  

Миколаївської обл.  
від Галки Віри Андріївни, 1921 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Оце в мене хатка – оце їй сто піїсят год. 
І стоїть і досі. І знаєш які стіни? Ти не бачив, які тут 
стіни? Метрові товщиною. Метрові. Оце ни дощ його 
не проб’є, ничого. А там, де ми жили, – там у нас со-
всім не така хатка. Там у нас у дві цеглини. Цегла – зна-
чить, саман робиться (солома і глина). Помісили ко-
някою, ногами. А тоді, ой, як же ж вона називалась, 
шо собиралися люди... Оце глина, цеглу сьодня ро-
бить тобі, напримєр, собираються. Людей приглаша-
ють ото іще – приходь там, там усі мужики нада. Самі 
мужики. А  цеглу роблять, ну, така цегла  – двадцять 
сантіметрів ширини і сорок довжини. І  це, значить, 
замісили це заміс, називається. Возять сюди [води] 
бричками. А тоді розкопають, намочуть, замісять гур-
том. Тоді мужики скули там роблять. Роблять жінки, 
а мужики должні підносить глину. Це він там ото бере 
[глину вилами], підносе. Це тут я роблю, підносе, ки-
нув мені той [шматок глини]. Поки він піде, другий 
раз принесе – я должна руками там його розрівнять, 
шоб воно рівненько було. Значить, коло мене тут від-
ро з водою. Взяла тут за дужки, підняла. Це лежить, 
а я кладу другу. А мужики носять. І це ж на хату нада 
ж багато цегли. І то сходять, сходяться оце, нароблять 
одному... Потім класти уже хату. [Чи приходили люди 
допомагати, коли треба було мазати стіни?] Ну, при-
ходили люди. Приходили. Тоді обід же ж готовлять. 
Оце хазяїн же ж, це обізатєльно, готове обід. Це ті, шо 
роблять – це і випивка є їм. А все одно, за сніданком 
вино там, чи шо там, шось стаканчик там. В  обід  – 
вобше не дається нічого [спиртного]. Уже як закончи-
ли роботу, вже додому, то тоді оце ж можеш... Були ж 
такі, шо напивалися, шо начинали... Бо поставили ж 
стіни – наливайте. Ну, це уже як розкошелились. Ну, 
в нас там, де я жила, то там у нас усі хати були – оце 
саман називається, шо самі цеглу роблять.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. Ну, це ж батьки ще як строїлися, та посади-
ли [дерева]. Нада у той самий год, шо строїся, нада са-
дить дерева. Це така звичка. А звичка яка – вона пра-
вильна, з одной сторони. Оце ростуть діти – ростуть і 
дерева! Поки діти підросли – і дерева підросли. І вже 
своє там шось їсти. Не знаю я [за обряди]. Не знаю за 
хату, ми ж не строялися, батьки наші строялись. Вибір 
місця для житла. [Чи існували забобони, пов’язані із 
вибором місця для хати?] Ну, були там якісь, якісь там 
були витребеньки! Нада там дивиться, де мурашків 
немає... Нада, шоб угол був. Нада якусь там книжку 
класти, замазувать. Нада ше-ше-ше, тіки [площу] роз-
рівняли, батюшка шоб прийшов, освятив місто це. Ну, 
ото якісь там обряди були, ну, вони міні тоді не нужні 
були. Святиться, святиться це місто. Тоді тіки покла-
ли стіни. Нада мазать  – оп’ять наймають молебень, 
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приїжяє батюшка, оп’ять це ж і каде, і все. Шоб сатана 
не приходила... Ну, хтозна, знаєш? Це ж усе батюшка 
ж каже, шо там робиться... А ті ж слухають. Бо йому 
ж нада заплатить. Аякже! За все гроші! Батюшкі те! 
Йому приносять. Та й носили з дому і молоко, й мас-
ло, і їжа. Календарна та родинна обрядовість. Ходе 
[священник] – оце, допустімо, празник, Паска там чи 
Різдво. Це він должен посвятить хату, і я шось должна 
дать йому на празник: чи яїчки там, чи гроші, чи сало, 
чи шо в тебе є! Це воно всі дають!

ЄЛАНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Солона *
Записав О. Васянович 2 листопада 2008 р.  

у с. Куйбишевка Єланецького р-ну Миколаївської обл.  
від Донової Ганни Іванівни (Д. Г.), 1941 р. н.,  

Паладій Таїси Василівни (П. Т.), 1937 р. н.,  
Федоренко Софії Платонівни (Ф. С.), 1941 р. н.,  
та Глядешкіної Раїси Філіпівни (Г. Р.), 1947 р. н.,  

родом із с-ща Веселе Олександрійського р-ну 
Кіровоградської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Д.  Г.] Село ділилося на частини: це була Малосоль-
на, Пульвича, Рущина і Кодима була. Пульвича – був 
багатий Пульвич  – так той край так і назвали. Ру-
щина – у центрі – там жили руські [тобто українці]. 
А  тут молдавани були, то так називалося  – Кодима. 
Кодима – раньше, як були завойовники, і це село об-
разовалося, то тут були у нас турки. Раньше там, де 
Мечетня [с. Велика Мечетня Кривоозерського р-ну], 
я  найшла книжку нашу куйбишевську, то розказала 
їм, чого Мечетня. Я  як їздила там, то думала: «Який 
дурний накидав тут каміння – видно, вроді як фунда-
мент». Оказується, там була турецька мечеть. Назвали 
значить те місце – Мечетня.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [П.  Т.] У  нас була дуже 
велика і красіва церква. Була вона [з фундаментом] на 
яєчках, то розтягали тягачами-«кіровцями», бо така 
дуже крепка була. Хто валяв церкву, нікого живих 
нема. Один отут ходив із паличкою – ноги викручені, 
а то всі померли, грішники. [Чи є зараз церква у селі?] 
[Г.  Р.] У  нас церква-хата. На Миколу у нас тут храм. 
Миколу ми празнуємо харашо. До церкви зносимо-
ся, там готовимо. Приїжджають до нас люди з других 
сіл  – угощаємо. Поминки робимо. Поставили столи 
надворі і гостюємо.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Ф.  С.] Раньше на Страть 
приходили додому із свічками, робили хрести на две-
рях і на сволоці. Для чого  – то ми не знаємо. [Г.  Р.] 
Микола приносить гостинці у кожну хату. А раньше 
такого не було. Казали, шо Миколай носе гостинці, 
але, може, то багатші своїм дітям купляли, шоколад 
ложили під подушку або якісь ігрушки. А у нас така 
бідность була! Знаю тільки, шо мама готовилася, бо у 
мене брат Микола. Як хто не слухає, то йому давали 
шось хуже, а казали, шо Святий Микола казав, шо як 
будеш слухать, то у тому році принесе шось лучче.

* До 2016 р. – с. Куйбишевка.

КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН

с. Красненьке
Записав О. Головко 25 квітня 2018 р.  

у с. Красненьке Кривоозерського р-ну Миколаївської обл.  
від Юр’євої Тамари Іванівни, 1949 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Тут хати будують на кам’яних 
фундаментах?] Зараз уже – да. А наша хата без фун-
дамента, ми уже потом підсиляли тако. А він [сусід] 
строїв вже на фундаменті. Тільки фундамент строї-
ли не на цименті, хоть цименту було валом, а чаму ́р 
робили  – глина і пісок. Відро глини, три піска. Роз-
чин оце такий  – «чамур» називався. Стіни. [Стіни 
старих хат були глиняні, але з дерев’яною основою?] 
Нє, дерев’яної не було, оце з глини зразу клали стіни. 
[Як глина на кутах трималася?] А так само. Виміряли 
квадрат, який там треба, чи прямокутник, і начинали 
класти прямо з глини на землю. Наша хата була вже 
тут построяна, тіки по вікна її розвалювали, а низ так 
і остався. А  вони [сусіди] строїли вже  – фундамент 
закладали з камінців, так, як положено, на цему ча-
мурові. Бачте, в  нас дешевий строїтєльний матєріал 
був – глина. В нас же ж хата з глини. Оце ґра ́су міси-
ли з соломою, перемісювали кіньми. Ґраса – розкла-
даєця тако по кругу глина, в кругу, ми на вулиці там 
місили, отакий слой глини. Привозим з [р.  Півден-
ного] Бугу воду бочками, на підводі, кіньми. Бо тоді 
ж трахторів ше не було таких, як зараз, шо і бочки 
є, і  трахтор. І  дві пари коней [місять цю ґрасу]. За-
ливают воду, соломою укладають цю глину, дві пари 
коней, і місять коні. Підливають воду, і місять, пока 
не перемісять з цею соломою всьо це. І  тоді роблят 
ва ́льки. Вальки називаюця – тіпа тако скрутюют гли-
ну з соломою. І оце хата наша так построяна – цими 
вальками оце вкладалося. [Як у стіни віконні і дверні 
рами вкладалися?] А так і вкладалися. Оце пройоми 
оставляли, вимуровували простєнкі, вот еті промеж-
утки, і потом вікно вставлялося. Перекладини [звер-
ху над отвором] робили для вікон. На який розмєр 
тобі вікно треба. В общим, отаке вот. [Рами дерев’яні? 
Дубові?] Дерев’яні в мене, да, тут. Мама заказувала в 
Первомайськом  – привозили. Дерев’яні вікна були, 
такої самої величини, тіки друга форма була. [Коли 
завершили стіни будувати, може, квітку ставили?] 
У-у. Такого я не знаю, не повню. Ну, я  знаю, шо об-
мивали харашо, могричували. Стеля. [Як стелю ро-
били?] А стелю – балки, потом столинами укладають. 
Столи ́ни – це дерев’яні патики такі, от, і від балки до 
балки оце перекладають. А  потом так само глиною, 
вальками укладяно всьо це. А знизу – вже мастили, 
зарівнювали. А зверху – вальками. А знизу – просто 
рівняли, шоб потолок був рівненький. [Раніше одну 
велику балку на стелю встановлювали?] Сволок, оце 
ж сволок. Оце сволоки називалися. [Сволок був один 
чи кілька?] Могло бути один на одну комнату, могло 
бути і два – хто як ставив. Дах. [Як дерев’яну осно-
ву верху зводили?] А  верх  – то дєдушка покойний 
сам робив, він дуже хароший столяр був, плотнік. 
Сам робив верх. Тоже з брусів, і уже жестю цею по-
кривали. А  жестю крив, у  нас тут був один дядько, 
син його тут живе. От дядько  – він мастєр був по 
цему ділі, це з бляхи робив кришу. [Чи пам’ятаєте ще 
солом’яні дахи?] О, з соломи повню! Ця хата була со-
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ломою крита. Папа робив сніпки, я геть і знаю, як їх 
робити, я  і сама можу зробити. Околоти  – це сніп-
ки. А  китиці  – для стріхи. Сніпки робили  – накри-
валось-накривалось, шарами-шарами-шарами, і  до 
верха. Потом коньок задєлували так само. Я оце цю 
процесію всю знаю. [Чи прикладали верх солом’яної 
покрівлі якимись палицями, ключицями?] Нє, в нас 
не було патиків. Папа так робив, він так умів поро-
бити. Сніпок робиця: зв’язуїця з двох частєй, з двох 
кусків, да, перекрутюїця перевеслом. Перевесла вмію 
робити, ціпом молотити вмію – всьо це я знаю. І по-
том отак-от розкладає ці два пучки і на коньок кладе, 
і  прив’язує там перевеслом, таким же самим пере-
веслом там внутрі прив’язує. А хто патиками [зверху 
покрівлю] прикладав. Він дуже харашо робив кришу. 
Я повню, ше солом’яною кришою була покрита [наша 
хата], а потом уже трошки багатші стали. [Де стріха, 
там сніпки підрізають рівненько?] Підрізають. А він 
[батько] так робив, китицю цю робив, шо вона рів-
ненька, в  общим, на одном уровні. І  шоб рівненька 
була, шоб меньче одрізати було. А обрізали як: сокиру 
тако підставляли і зверху дощечкою били. І рівнень-
ко-рівненько [виходила підрізана стріха]. [Частіше 
робили чотирисхилий чи двосхилий дах?] Чотирьох-
[схилий]. Двохсхилий – тіки на сараях. Це вже потом 
хата двухсхила получилася в них [у сусідів], це вже 
по новій моді. А так – чотирьохсхилі робили [дахи]. 
[Це вже зараз дахи з фронтонами роблять?] Да, фрон-
тони ото вимуровують, всяко строять. Планування. 
[Старі хати були за плануванням на дві половини?] 
Ну, в  кого як. В  основном, на дві. Як сказати, озьо 
хата: оце одна половина, ця – друга половина. В одній 
живут, а ця – тіпа, холодна. Сюди [вглиб сіней] отако 
перегородка  – кухня може бути (піч стояла, плита). 
А сюди – сіни. А віранди – це вже потом стали стро-
їти, а сіни були, просто сіни були. Знаходиш сначала, 
як у прихожу, по-нашому зараз, а потом на кухню за-
ходиш, а потом – по тим комнатам. Оце таке вот. [Як 
називалася неопалювана, чиста кімната?] «Холодна» 
хата називалася. Ну, тіпа, як сказати, вона в кого була 
чиста, а в нас було – папа там віники робив. Оце зи-
мою, відкриваюця двері, мама плиту палит – туди дух 
іде і туди дух іде, шоб кругом тепло, і папа віники там 
робив. Оце таке. Система опалення. [Піч у хаті була 
вже там, де відгороджена кухня?] Де кухня, де кухня. 
О, я ше спала на ній! Отако піч, коло печі ліжанка і з 
одной сторони плита. Ни повню вже, з якої сторони 
була плита, шоб їсти варити на ній. Палиця плита – 
і  гріїця ліжанка. І  всьо це в один димоход виходит. 
[Як виводили комин назовні?] От, де піч стояла, – там 
виводиця на стелю, туди, зверху, а уже по стелі, там 
по центру уже лежу ́х строїця. В  мене зараз там так 
же, лежух до центра, шоб димоход вийшов по центрі. 
[У вашому селі димарі всілякими півниками прикра-
шають?] То вже півники – то вже потом, уже. Мама 
робила, длінна солома, із житньої соломи робила 
плитки такі. І оце чотирі плитки складаюця, замастю-
юця глиною – строїця комин на криші, на криші там. 
І оце ж комин, тоді кирпічів не було, труб не було. Це 
я вже зараз трубу поставила. А то ше був цей комин. 
[Глиняні комини робили?] Нє, з бітона робили (десь у 
сусіда валяєця). З бітона робили такі квадратні коми-
ни, ну, це тіки зверху покласти його, оце тіки зверху, 
да. Це на цій хаті було, та й вона вже розвалилася, та 
й той комин там валяїця. А то просто було вистрояно 

з глини. Це накривали, шляпи ж оці робили з жілєза. 
В общим, отакего. [Чи будували для опалення грубу?] 
А озьо груба – на ньому ж самому [чамурі] построя-
на, так само. Вона як награваїця – тіпа, як закалюїця, 
як кирпіч робиця той чамур, і він оце тримає, кирпіч. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Знаєте, як вибирали місце, де хату по-
ставити?] Озьо я по сусідах знаю. В общим, викопали 
фундамент, чи як там, чи де намітили, колушки по-
клали, скажим так. І  сипали зерна на каждий вугол. 
На кутах, де колушки, як оце вірьовку натягати, – оце 
на цих місцях ставили це зерно. Де зерно з’їлося, от, 
я точно не повню, де з’їлося зерно, по-мойому, так... 
По-мойому, якшо з’їлося зерно – то ни треба строїти 
хату, а  якшо зерно осталося  – то треба хату строїти 
на тому месті. Та й вони начинали хату строїти, на-
чинали, то в них така якась була причина, то вони по-
сували фундамент. Зміщувались з того місця. Входи-
ни. [Як святкували входини до новозбудованої хати?] 
О, новосєльє – та сама свадьба! [Кого Ви запрошува-
ли на новосілля?] Всіх родичів, єстєствєнно, всіх. Там 
кумов’я, можуть буть сусіди там, до п’ятої хати – в об-
щім, отаке, близькі люди всі. [Перед переходом у нову 
хату спершу пускали кота переночувати?] І кота пус-
кали, і якось на рушник ставали, чи шо там, на виши-
тий, шось таке було. І в Казахстані так робилося – єслі 
в квартіру заходиш в нову, там, чи дали тільки квар-
тіру, то пускаїш кицьку чи кота. Де кіт ляже, я даже 
десь читала, в  журналі якомусь чи книжці, де кіт 
ліг – отам і кровать треба ставити. Оце благополучне 
мєсто. В общим, як: наша земля з квадратів зробляна, 
оце перехрестя – оце плохе, понімаєте, а єслі кицька 
лягла у квадрат  – оце благополучне мєсто. Оце так. 
[Вона відчуває місця з позитивною енергетикою?] Да, 
кицька – сама чуствітєльна. В хату запустиш, вона де 
лежить – ото благополучне мєсто. Календарна та ро-
динна обрядовість. А потом перед Паскою всю хату 
ми вимиваїм, мастимо. Фіранки збираїм, стіраїм, по-
том вішаїм – всьо шоб чисто було. [Це раз в рік чи час-
тіше?] Нє, зачєм, раз в рік... Ни раз даже, а перед праз-
ником, літом  – тоже фіранки оце міняїм чи стіраїм, 
перед [сільським] празником дів’ятого октября. [На 
Трійцю зеленню хату прикрашали?] Да-да, зеленню. 
Траву рвали, у посадку ходили, осоку рвали на Бугу і 
приносили, стелили на пол. Тоді ж глиняні поли були, 
в кого там дерев’яний – хто побагатше був. А в нас був 
глиняний пол. 

с. Курячі Лози
Записав О. Головко 25 липня 2018 р.  

у с. Курячі Лози Кривоозерського р-ну Миколаївської обл.  
від Олійник Євгенії Іванівни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Колись хати зводили з фундамен-
том чи без нього?] І без, і на фудаменті, і всяк. Хата – 
без фудамента. Після підкопували, підрубували і ста-
вили, як щикатурили. Бо [для хати побудувати фун-
дамент] не було возможності. [Хату просто на землі 
ставили?] Да-да. Стіни. Строїлися – ні в чоловіка не 
було батька (з фронта не прийшов), ні мого батька не 
було. Самі строїлися. Всьо самі робили, синок. Всьо 
село перестраювалося. Ідем, люди нам помагають, 
а ми людям. Не було такої неділі, тільки лиш субота, 
та й вже всьо – приходят, [просять] як ни до лампа-
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чу, то мастити, то стелю вкладати, то вмивати. Отаке 
було. Такий час. І діда забирають на переподготовку 
[в армію] на три місяці. І хату кончати... Боже! Ну, ха-
рашо, шо він навозив глини був. Та й я зібрала своїх 
хлопців, замісили ту глину всю, скидали в купу, гоб-
клали соломою, гобілляли і всьо. Дядько тут поробив 
шальовку [для вікон і дверей], наш свояк. Приїжає та 
й каже: «Женя, вже зробив шальовку! Можите заби-
рати». А я кажу: «Дядьку, а коли будете вкладати?». – 
«Коли скажиш». Я  кажу: «Ну, коли в Вас времня, то 
тоді вкладайте, поки погода, будем мастити». Прихо-
дить той дядько – вклав ті вікна, двері, всьо повкла-
дав. Збираю компанію: розкидаїм ту глину, поливаємо 
і ногами перемісюїмо всю. [Це ґрасу для зведення стін 
робили?] Да-да. А тоді збираю компанію з своїх [роди-
чів стіни] мастити. В общім, за цих три місяці, шо діда 
не було, він прийшов додому, а в мене геть і погладяно 
[стіни] в хатах кругом. Хата вся кончена. А він [дід] 
за руки мене: «Женя, я  не думав, шо ти це зробиш! 
Я  не думав, шо ти зробиш!». Ой, а  шо ж чекати? Як 
прийшов вже в кінці августа, а пішов у кінці мая. [То 
стіни раніше будували тільки з глини?] З глини, з гли-
ною. [Чи вкопували на кутах якісь стовпи?] Нєе-нєе. 
Прямо рядочком ішов і всьо. [Без дерев’яної основи?] 
Нє-нє, нічого. Мурували. [У стінах залишали просві-
ти для вікон та дверей?] Да-да, канєшно. Виміряли та 
й лишали на вікна, то й на вікна, і  на двері. [Зверху 
над отворами вікон і дверей дерев’яним бруском] пе-
рекладалося, бо вона [стіна] поверх вікон ше йшла ж, 
ше трохи йшла. Перекладини були такі, перекладини 
з ліса. Дядько був плотніком. Та й дядько був так, як 
тато  – всьо помагав, всьо. [Зводили спочатку лише 
чотири стіни, чи й перестінки разом з ними?] Чотири 
стіні воно не робиця, а як муруїця, то воно располагаї-
ця, і перестінки разом [будуються]. Та й воно держи ́ця 
разом, понімаєш. Закладаєця перестєнок, перестєнок 
разом муруїця. [Коли збудували стіни, можливо, 
ставлять якусь квітку чи букет?] Нє, ніхто нічого не 
ставе. [Дерев’яних хрестиків теж на стінах не стави-
ли?] Нічого не ставили, нічого не ставили. Стеля. [Як 
зводили стелю хати?] Вже цей дядько зробив. А тоді 
глина замісяна була, вже стояла. І там же ж такого ста-
виця дерево від дерева стеля. Та й воно вже не про-
йде сюди-туди глина. [Стелини вкладають?] Да. Стіль, 
стіль. І вкладали глиною кругом, всю стелю. [Ставили 
на стелю «великий балок» – сволок?] А як же, а як же, 
балок. В їдній половині два балки і в другій два балки, 
і в кухні балок. А тоді на ці балки стіль вже ставиця, 
бо балок грубий же ж. [З якого дерева ці балки?] Ду-
бові. [Сволок вкладали одразу на стіну, чи на попере-
дньо підкладені балки?] Підкладина ставиця, а  тоді 
вже він [сволок] ставиця на неї. [Цю дерев’яну осно-
ву замащують глиною?] Да. Всьо замастилося, і нема 
його, не видно. [Зсередини хати помітним є лише сво-
лок?] А його видно. Дах. [Як зводили дерев’яну кон-
струкцію верху?] Робив дядько верх. [Зверху крокви 
встановлені були?] Крокви були, да. Ну, тоді колгосп – 
возили бєрьозу із Любашовки [міста Одеської  обл.], 
доски возили і дерево возили. Люди виписували, кому 
скіки треба, брали. Та й так і обходилися, як можна 
було. [Чим Ви покрили дах своєї хати?] Синок, по-
їхала, бо літом з сапою в полі, а зимою в поєздці, бо 
копійки не було де взяти. І з віника́ми їздила, і з зер-
нятами їздила – і Горький, і Москва, і де мене чорти 
тіки не носили. Поїхала в Ніжній Тагіл, договорилися 

бляхи купити там. Купили ту бляху. Вже мали йти на 
грузовий твєр, договоратися погрузити ту бляху, ми-
ліція приїжає та й забирає ту бляху. Добре, шо ми за-
раз того дядька прихватили, то він нам віддав гроші. 
Вернув ті гроші. А та бляха була предназначена, шось 
там мали крити. А той чоловік украв та й продав нам. 
[Ви ж не знали про це?] А ми ж відки знали... Та ку-
пили вже черепички тої маленької, раз уже ж загна-
лися в таку даль. А тоді вже після їздила в Лєнінград 
та купила бляху. І привезла молоковозом. Та й накри-
ла нею [хату]. Отаке було. [Старіші хати були криті 
соломою чи очеретом?] А шо ж! В тій хатині старій, 
шо мама купила нам, тоже ж була околотом [покрів-
ля зроблена]. Жито сіяли, та й околотом [хата] шита 
була. І очеретом були покриті, і соломою, чим хочиш. 
[Покрівля була чотирисхила?] Да, да, да. [Дах на два 
схили з фронтонами не робили?] Нєе. В нас такої моди 
не було. Планування. [На скільки кімнат були ті ста-
ріші хати?] Обично, дві кімнаті і сіни напряму. В їдну 
сторону, по другу сторону [з сіней кімнати]. Система 
опалення. [Піч була в одній кімнаті?] В одній. [У якій 
половині – зліва чи справа?] А хто в якій половині мав 
бути. Були так, шо робили їдну меншу, а другу біль-
шу половину. Та й всігда в меншій – там робили піч. 
Ондо в мене піч, бач? То це я сама робила. Сама піч 
і ліжанку – всьо сама робила. Я нікому не давала за-
робити. [Розкажіть, як Ви піч мурували.] А [залізний] 
обід такий чоловік зробив, пішов там в МТС, в кузню. 
І  з кирпича, кирпичом вилажувала [піч]. [Купленим 
кирпичом?] Да-да-да, паляним цим. Вже сусід при-
ходе до мене і каже, дивиця: «Шо ти, на всю вулицю 
робиш [таку велику піч]?». І похорона, і шо хоч, і про-
важання [в армію] відбула ця піч. Виручає. Дві плиті 
примєсті – та й палиш, та й на всі плиті кипит. Клади 
та й [їжу готуй]. Та й таке. І в хаті грубу сама робила. 
[З якої сторони у житловій кімнаті була піч?] Із лівої. 
Заходиш, такого двері, і  зараз піч должна бути. Да, 
коло стіни, коло дверей. [Що було з протилежної від 
печі сторони?] А там уже грубку ставлят. Бо же ж від 
печі не буде тепла, треба ж грубу робити. Зверха тамо 
на пічі буде тепло, та й всьо. А як груба – то ж вона з 
обох боків [гріє].

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Тоді пома-
ленько [побудували] кухню, а тоді хлів. Кухня на фу-
даменті, хлів на фудаменті. А шалаш уже робили, го-
нук мав іти в армію, триціть год. А таке добро з ним [з 
шалашем], шо там в мене і краваті стояли, тепер уже 
винесли, бо сіно носять трохи. І [там родичі] сплять, 
тікають, бо в хаті жарко, туди.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як обирали місце, на якому поставити 
хату?] Купила нам мама, ми поженилися, купила нам 
це [обійстя]. Город виходив буквою «г». Ото вуглова 
хата, а то друга – то там ми жили. Та й захтіли з цеї 
строни построїцця. Та й там стара хатиночка була вже. 
Та й почали відце строїтися. [Чи на місці майбутнього 
житла сипали жито?] Гроші (мєлочь), жита по вуглах 
[сипали], як закладали. Це таке. [Якщо те жито зран-
ку розпорпано, що тоді робили?] А хто знає. Начє, не 
приходилось такого нічого, та й не знаю. Календарна 
та родинна обрядовість. [У вас на сволоку випалю-
ють або малюють хрестики?] Як «цигани» [13 січня] 
ходят, як Василь з Маланкою, то Маланка малює. [На 
дверях чи на сволоку?] І на стіні, чи де її вдобно.
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с. Улянівка
Записав О. Васянович 3 листопада 2008 р.  

у с. Улянівка Новобузького р-ну Миколаївської обл.  
від Луценко Лідії Михайлівни, 1925 р. н.,  
Паніна Григорія Григоровича, 1937 р. н.,  

та Паніної Валентини Миколаївни, 1944 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Чи знаєте, чому село так називається?] Ба-
гатий тут жив. У його були дочки Єлєна, Уляна, Роза. 
То оце Рожанівка  – село, Уляновка (на Уляну) і Єлє-
новка – село. Це на дочок панських назвали. Топоні-
ми. [Чи мають якісь назви кутки села?] Деркачка, а то 
Потівка – там церква у нас була, і піп там жив. А ми 
вже Мар’янівка – це з давніх давен, не за моєї пам’яті. 
Після войни то вже дальше продолжалось село строї-
тись – там було тільки половину того села.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церкву розвалили у 
[Другу світову] войну. Наша церква перве місто за-
ймала. Мій онук служив у Германії, і показували там 
церкви, і він бачив Уляновську церкву там у Германії 
на показ. Вона була перше місце занімала і з київським 
собором рівнялася. У нас тут один [благодійник], хай 
би йому Бог помог, казав, шо построє церкву. Він 
живе зараз сам у Києві, а родився тут, в Уляновці. Як її 
[церкву] валяли, то там склепи були, їхні голови наша 
бандота розбирала. Голови валяли по дорозі – шука-
ли, де яке добро, де які хрестики.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. Як принести [освячену на 
Водохреща] водичку, то потрошку треба полить усю-
ду: несе курям, трошки улить корові, по усьому ха-
зяйстві – шоб хорошо велося хазяйство. Як батюшка 
кончить править на березі, то потім ходить по хатах, 
зайде у хату, покропить. Ми, наприклад, всігда проси-
мо його. Тройця – ми як малі були, то травички разної 
понаколюють, понатрусюють, воно пахне. Із клена гі-
лочки понастромлюють, на портрети кругом понаві-
шують. Зараз – то люди сильно культурні поробилися, 
портретів у хаті немає. Раньше [на підлогу] васильки 
трусили: як ляжеш на васильках, то так харашо. Як 
воно посохне, то викидають з хати.

НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОН

З польового щоденника Є. Гайової,  
записано у вересні 2013 р. 

 у Новоодеському р-ні Миколаївської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями 

респондентів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Характерною особливістю забудови сіл Ново-
одеського району є квартальне планування вулиць та 
розташування хат на садибах причілками безпосеред-
ньо до вулиці, утворюючи з монолітними огорожами 
одну лінію. У кінці ХІХ ст. с. Щербані було розбудоване 
вуличною системою, розділялося на дві половини бал-
кою, яка тягнеться з півночі. Декілька рівних вулиць 
пролягають паралельно вздовж ріки Гнилий Єланець, 
а  друга половина розбудована прямими вулицями 

вздовж балки. с. Білоусівка розташувалося на рівному 
березі р. Південний Буг вуличною системою забудови. 
І лише невелика частина хат розмістилася хаотично, 
забудована внизу під кручами, їх щорічно затоплює 
під час повені. Є  два колодязі в степу. Хутори Тро-
їцький і Михайлівський заселялися по балках, Щер-
банівський хутір розбудовувався на рівнині в степу і 
користувався водою із двох колодязів. [Вплив річки на 
особливості життєзабезпечення мешканців степового 
Побужжя]. Під час весняних повеней р. Південний Буг 
до цього часу затоплює піском і мулом рівнинні низи-
ни різної ширини, утворюючи лимани. Селяни такі ді-
лянки називають плавнями. Серед степової безводної 
землі, вони мають свої особливості. Затоплені в період 
весняного розливу площі залишаються вологими, їх 
поверхня покривається густою травою і вербою. Плав-
ні давали багаті покоси сіна, виручали населення на-
віть в неврожайні роки. Очерет був (і до цього часу є) 
не лише матеріалом для господарських різноманітних 
робіт і для палива, його вигідно продають у степові 
місцевості для покриття будівель, а  також будівни-
цтва. Наприклад, в  с.  Новопетрівське Новоодеського 
району береги понад річкою мають плавні, по кіломе-
тру завширшки. На вологих ґрунтах ціле літо росте 
комиш і трава, протягом теплої пори все село випасає 
тут худобу. Родючі ґрунти, достатня кількість вологи 
сприяли вирощуванню городини, конопель, а  багата 
рослинність була хорошим місцем для заготівлі сіна і 
випасу худоби. «По річці Буг берег з плавнями ділив-
ся, у кожного були копанки, там держали рибу. Копан-
ка – здорова яма, і під час повені заходила вода, і там 
вона залишалася все літо, і тому там держали рибу. До 
Бугу були винесені і городи, ніколи там нічого не кра-
ли. А коло хати був садок». «Осінню з вересня у селі 
починали ділити плавню між дворами, кожен починав 
косити комиш, був ще комиш, який називали «нагар-
лик» – товстий комиш, ним утеплювали стелю, а крили 
комишем. «Нагарлик» заготовляли зимою, ним топили 
[палили]». Рибальство і судноплавство розвивалися 
у селах Троїцькому, Білоусівці, Михайлівці, Себино-
му, Баловному, Новопетрівському. Човнами в кінці 
ХІХ ст. cплавляли зерно, насіння, прядиво, соняшни-
кову і лляну олію до пристаней, де були складські при-
міщення, з яких потім товар перевозили в порти. «Се-
лянину не доводилося свій товар збувати за безцінок 
перекупникам-євреям в десяті руки», як це робилося в 
місцевостях, віддалених від таких шляхів сполучення, 
тут на пристанях населення вантажило хліб просто у 
човни. Багато селян мало користь від судноплавства. 
Після с. Олександрівка правий берег Бугу залишається 
високим, лівий – поступово стає нижчим. Це приво-
дить до того, що по течії ріки з’являються долини, які 
утворюють плавні 1–3 версти в ширину. Буг на усьому 
просторі тримається одного русла і південно-східного 
напряму до м. Нової Одеси, де він на широкій рівній 
долині утворює озеро, рукавами розливається по до-
лині. Зручно, що Буг жодного разу в усіх селах не під-
ходить до крутого берега, а  залишає широку долину 
з плавнями, лугами, садами, городами і виноградни-
ками, захищену від холодних північно-східних вітрів. 
Нижче впадіння притоки Куцого Єланця схили ріки 
знову звужуються, і  вона тече між високими берега-
ми, лише на нижчому лівому березі трапляються за-
рослі очерету, в  інших місцях переважають піски. 
Великі площі земель по берегах Бугу і його допливи 
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Гнилого Єланця покриті каменем і жорствою. Напри-
клад, у с. Троїцькому вся прибережна долина притоки 
Гнилого Єланця покрита солонцями, на яких ніщо не 
росте. Увесь крутий берег Бугу має в кожному селі ще 
й додаткові джерела, які витікають з-під кам’яних на-
стилів, гір, де можна садити виноградники, сади, со-
няшник. А джерельну воду люди використовували для 
поливання. Вказані вище села, дякуючи тому, що роз-
міщені на березі Бугу, завжди були забезпечені водою. 
Степ, наближаючись до річок, часто перетинався і до 
цього часу помежований балками, ярами, виступами 
над поверхнею каменю-вапняку.

ЖИТЛО Планування. У  ході освоєння території сте-
пового Побужжя люди спочатку будували землянки 
і напівземлянки. Землянки в плані були дводільні і 
тридільні: «хата  +  сіни», «хата  +  сіни  +  комірчина». 
Найпоширенішими плануваннями власне хат, по-
будованих з каменю, були «хата + сіни + комірчина», 
«хата  +  сіни  +  хата», іноді в сінях відділяли кухню, 
іноді спеціального приміщення не відділяли, але печі 
топили з сіней. Стіни. Особливістю регіону є засто-
сування природного каменю та глини як основних бу-
дівельних матеріалів. Житла – це могли бути наземні 
будівлі і частково заглиблені в землю глинобитні чи 
саманні хати, куди спускаєшся по сходах. Вони неви-
сокі, невеликі за площею. Інколи стіни землянки над 
поверхнею були заввишки 70–140 см. Землянки буду-
вали з місцевих матеріалів  – глини, соломи, очерету 
(«околоту»). Стіни викладали із лампачів (замішаний 
кіньми, або ногами «чамур» – суміш глини та соломи 
з водою). Цю суміш ділили на вальки і закладали у 
прямокутні дерев’яні форми, висушували на сонці і 
вітрі. А вже сухий прямокутний виріб називали «лам-
пач». Кладкою стіни займався кожен сам собі, а інко-
ли кликали досвідченого сусіда чи родича. Щілини 
між лампачами заливали рідкою глиною. У вказаних 
селах Побужжя, паралельно із лампачевим будівни-
цтвом, зводили житло і господарські будівлі із місце-
вого каменю-вапняку. При допомозі сокири і пилки 
витесували невеликі кам’яні блоки. Коли клали стіни, 
ці блоки скріплювали розчином глини. Використо-
вували великі кам’яні шматки і для викладання по-
рогів перед входом в хату. Такі пороги могли бути на 
2–3  сходинки. Дах. На стіни землянок при допомозі 
чотирьох розташованих по кутах сох і слижнів, що їх 
перетинали, клали покрівлю. Покривали очеретом, 
який засипали тонким шаром попелу, глини, вкри-
вали шаром землі (10–12 см) та обмащували глиною. 
Дахи були двосхилі.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір середини ХІХ – 
40-х років ХХ ст. традиційно поділявся на дві частини: 
«чистий» та господарський, який розділявся кам’яним 
муром. До «чистого» двору належала хата, літня кух-
ня, погріб, комора зі стайнею для телят. Перед причіл-
ковими вікнами житла розбивали квітники («палісад-
ник, полісадник»), де росли бузок, кручений панич, 
чорнобривці, півники, мальви. У дворах біля хати пе-
ред чоловими вікнами, за будинком, в городах садили 
сад: абрикоси, вишні, груші, шовковиці, горіхи. При 
входах у двори часто нависають «бесідки», заплетені 
виноградною лозою сортів Кудерка, Лідія. Господар-
ська частина двору сформована із конюшні, полов-
ника, вівчарні. Тут же відведено місце для обмолоту 
снопів – «гарман» – утрамбований глиною майданчик 

(6×6  м). Огорожа. У  населених пунктах Новоодесь-
кого району (с.  Баловне, с.  Михайлівка) та в селищі 
Матвіївка (зараз у складі м. Миколаєва) на основі зі-
браного експедиційного фотоматеріалу в кінці ХІХ ст. 
двір з усіх сторін був огороджений частіше всього 
кам’яним муром, навіть город, якщо хата розміщува-
лася над провулком. Городи від сусідів відгороджува-
ли тинами, сплетеними із комишу та лози. Якщо город 
межував з провулком, то траплялося бачити його об-
садженим по краю кущовидною рослиною – дерезою. 
Кам’яний мур складався із різних за якістю та формою 
шматків каменю, скріплювався глиняним розчином. 
Інколи його не мурували, а  викладали каміння одне 
на одне, а  зверху покривали тонким шаром розчину 
цементу. Складеним камінням огороджували частіше 
всього городи від провулків, не покриваючи зверху 
навіть тонким шаром цементу. Заможніші селяни на 
початку ХХ ст. кам’яні мури від вулиці повністю по-
кривали цементом, вирівнюючи бокові стінки, забі-
лювали. Найчастіше кам’яний мур тісно прилягав до 
причілкової стіни, яка виходила до вулиці і доповню-
вався хвірткою та ворітьми. Ворота. Воріт було де-
кілька – це парадні та господарські. Парадні дерев’яні 
ворота будували між двома кам’яними, різної тов-
щини і висоти, стовпами. Завершували стовпи скрізь 
по-різному: чотиригранною пірамідою, конусовидно, 
кулястими фігурами. Ворота були широкі і розрахо-
вані на проїзд возом. Дерев’яні ворота були простої 
конструкції, складалися з двох дерев’яних стовпів, до 
яких кріпили чотири-шість паралельних дощок, які 
посередині скріплювалися для міцності однією вер-
тикальною дошкою, оздобленою зверху шатровою, 
конусовидною фігурою та двома скісними дошками 
по боках. Хвіртка. Хвіртки зверху, як правило, мали 
овальне завершення. Хвіртки були невисокі і неши-
рокі, щоб вільно могла ввійти людина в двір. Інколи 
в кам’яних мурах були додаткові господарські ворота 
та хвіртки, які використовували при в’їзді возів, гарб, 
а  також, коли треба було вигнати на пасовисько ху-
добу, гусей та качок до води. У 60–70-х роках ХХ ст. 
дерев’яні ворота в досліджених селах почали заміняти 
високими металевими із хвірткою, що складаються з 
трьох-чотирьох прямокутних металевих полотнищ, 
в одному з яких прорізається хвіртка. Отвори старих 
хвірток в кам’яних мурах інколи залишали, а  інколи 
замуровували.

с. Баловне
Записала Є. Гайова у вересні 2013 р.  

у с. Баловне Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  
від Колісник Ганни Степанівни (К. Г.), 1921 р. н.,  

та Гураєвської Валентини Василівни (Г. В.), 1935 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Вплив р. Пів-
денний Буг на ландшафтні умови місцевості]. [К.  Г.] 
Ширина плавень у с. Белоусівці і Троїцькому, Михай-
лівці, Баловному, Матвіївці, Себіному сягає кілометра. 
Глибина річки на так званих «кручах» доходить до 5 са-
женів, і загалом, вона тут глибока, дякуючи невеликій 
ширині русла. Під час весняних повеней Буг виходить 
зі своїх берегів, затоплює усі плавні і загрожує зато-
пленням в низинах селам Білоусівкі, Михайлівкі і Тро-
їцькому. Ширина його під час повеней у с. Троїцького і 
Михайлівці версти 4, а нижче Троїцького у Новій Оде-
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сі – до 6 верст; у цьому місці затоплювалася уся доли-
на [лівої притоки] Гнилого Єланця вверх на 20 верст. 
Буг у цю пору стає величний і грізний. [Г. В.] Річка для 
села Баловне мала велике значення, вода в ній була 
чиста, до неї пригонили напувати тварин, понад річ-
кою були ставки, із-під гори витікало багато джерел, 
які джерельною водою наповнювали річку і впадали 
в неї. Така чиста вода була і ніколи не замерзала. Вес-
ною, коли Буг розливався, то мулу майже не було, чис-
та вода була. На річку ходили прати, в ріці в теплу пору 
виростали всі, купалися цілий теплий сезон. Городи у 
кожного були понад Бугом, тут вистачало вологи для 
городини, у нас кажуть, що городи виходили до води. 
Лід коли покривав ріку, то ходили у плавні заготовля-
ти комиш для опалення. Річка кормила людей, вона 
давала рибу, комиш, дичину: качки, гуси дикі. Понад 
берегом і зараз росте осока, з неї робили перевесла для 
перев’язування кулів з комишу, нею посипали долівки 
від Тройці ціле літо, все село косило терпанами (за-
вбільшки, як пів коси) осоку. З комишу робили тини, 
використовували для будівництва.

ЖИТЛО Система опалення. [Г.  В.] Піч будувати тяж-
кенько. Спочатку щільно вбивалася, втрамбовувалася 
своєрідна платформа для печі («під») – близько 1 м за-
ввишки і 1,5 м завширшки. Коли під печі був готовий, 
його по верху змащували тонким шаром глини. Далі, 
залишивши місце для припічка, починали виводити 
саму піч. Посередині клали мішок, щільно набитий 
половою (або великий сніп соломи), і  знову продо-
вжували насипати землю, поступово трамбуючи її, 
як і раніше, та змочуючи водою. Круглу форму печі 
укладали дошками, лозою. Коли піч ставала насипана 
до потрібних розмірів, мішок, який був присипаний 
землею, розв’язували, висипали з нього полову та ви-
кидали геть. Отвір, що залишився після цього насипу, 
і утворює піч для варіння. Її щільно вистругували за-
ступом та вимащували глиною. На припічках грілися 
діти, на піч старенькі підуть деколи. Піч топили що-
дня, в ній варили їжу.

с. Михайлівка
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано у вересні 2013 р. у с. Михайлівка 
Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  

від Кучеренко Ганни Гаврилівни (К. Г.), 1928 р. н., 
 Браславської (Чайки) Марії Гаврилівни (Б. М.), 1927 р. н.,  

та Гапоненка Василя (Г. В.), 1927 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Двори розміщені вздовж вулиць, паралель-
но річці Буг]. [К.  Г.] Село Михайлівка заселялося на 
рівнинній місцині, яку перетинають дві великі балки 
«Попова-Бантишева» та «Велика Дівка».

ЖИТЛО Стіни. [Матеріали для зведення стін; випалю-
вання вапна для будівельних потреб]. [Б. М.] Камінь 
тут так глибоко залягає, що його тут навколо села ще 
є й є, світло-жовтий по кольору – «дикий» (пластами, 
шматками різної величини) камінь. В таких кам’яних 
заляганнях є підземне озеро прісної води недалеко 
від села у балці. Дядьки тут били камінь і на глибині 
3–4 м пробили до джерела, і до цього часу тут є смач-
на вода. Із каменю випалювали вапно: «ізвьостка», «із-
вєсть» – так кажемо. У нас білили лише білим вапном 
(кам’яною «ізвйосткою»). [Г. В.] Штукатурити і біли-

ти стіни почали на початку ХХ ст., а в 30–40-х роках 
ХХ  ст. почали додавати синьку. Фронтони хат при-
крашали розетками. Підводки традиційно були чор-
ного кольору (розводили сажу). Дах. [Б.  М.] Очерет 
як викине китичку, тоді косять. Кормили корів, вони 
його переберуть, а потім те, що залишилося, кладуть 
вівцям, а  вони об’їдають повністю, вони листочки 
об’їдають. І вже геть пізньої осені в зимі, коли листя 
обсипиться по льоду, аж тоді косять береговий комиш 
на покрівлю дахів. Він крепкий такий, терпанами ко-
сили (робили з коси, вони такі коротенькі), в’язали в 
снопи і привозили по снігу саньми. [Г. В.] Дахи на всіх 
будівлях, які встановлені в дворі, двосхилі, покриті 
очеретом, товщиною 40–45 см «під щітку».

З польового щоденника Є. Гайової,  
записано у вересні 2013 р. у с. Михайлівка 

Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  
за натурними дослідженнями  
та свідченнями респондентів

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Садиба селя-
нина-середняка з с.  Михайлівка Новоодеського ра-
йону Миколаївської області (в  експозиції «Південна 
Україна» МНАП України) складається із комплексу 
житлових та господарських споруд кінця ХІХ  – по-
чатку ХХ ст., типових для даної місцевості. Комору у 
дворах з вільною забудовою зводили окремо від хати, 
розміщуючи її навпроти хатніх вікон. Біля садиби із 
с. Михайлівка комора розташована на певній віддалі 
від хати. Це – однокамерна господарська будівля, що 
обладнана засіками для жита, пшениці, вівса. Роз-
міри – 4,67×8,10×2,63 м. Вхід до комори з передньо-
го фасаду. Стіни муровані з каменю-черепашнику 
на вапняному розчині, розміри блоків  – приблизно 
40×20×20  см. Дах двосхилий, критий очеретом. Із 
розповідей жителів сіл Побужжя, частину комори 
інколи використовували як повітку – тут могли збе-
рігати дволемішний з колешнею плуг, борону, молот 
та клинці для вирубування каміння. В  ній ставили 
діжки із зерном, борошном, вішали кінську упряж. 
Вартість будівництва комори в кінці ХІХ ст. обходи-
лася господарю в 35–40 карбованців. Половник буду-
вали у кожному дворі для складання полови, він був 
високий. Це – типова господарська споруда для збері-
гання полови, сіна, кукурудзиння, фуражу, яскравий 
взірець народної архітектури Півдня України. Восе-
ни в половниках чистили кукурудзу від шумовиння. 
Навіть вечорниці інколи відбувалися тут. Розміри 
будівлі – 7,93×6,06×2,62 м, площа – 48,05 м2. Полов-
ник розташований в один ряд, впритул до конюшні, 
тобто є суміжним з нею, з окремим входом із північ-
ної сторони. Має двосхилий дах, критий очеретом. 
Стіни муровані з місцевого будівельного матеріалу – 
каменю-черепашнику на вапняному розчині. Бло-
ки мають розміри 40×20×20  см. Половник за своїм 
плануванням однокамерний. Біля входу розміщено 
великі дерев’яні граблі та ціп, вила-трійчак, серп, 
«гарман» (зубчастий кам’яний каток з вапняку) біля 
входу на подвір’ї. Підлога в половнику  – трамбова-
ний ґрунт. Літня кухня  – це господарська будівля, 
розміри якої  – 4,28×3,36×3,40  м, площа  – 14,38  м2. 
Прямокутна в плані, зблокована з погребом. Трапля-
ється в багатьох районах Миколаївщини. Розміри 
погреба  – 2,50×3,30×2,26  м (без підземної частини), 
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площа – 8,25 м2. В обидва приміщення є окремі входи 
з фасаду споруди. Стіни з пиляного черепашнику, на 
глиняному розчині, покриття над кухнею з очерету по 
соснових сволоках, що обмащені глиною. Двері та ві-
кно виготовлені з сосни, які мають природну фактуру 
та колір деревини. На сволоки перекриття обпирають 
крокви, по яких настилають лати. Кухня перекрита 
червоною черепицею. Внутрішня поверхня стін кухні 
обмащена глиною та побілена. Усередині приміщення 
літньої кухні є піч для приготування їжі. Освітлення 
кухні здійснюється через вікно, що навпроти печі. 
Вхід до погреба – по сходах із «рваного» вапняку, по-
кладеного по глині. Перекриття погріба склепінчасте 
з пиляного черепашника. Навколо споруди облашто-
вано глиняний «замок», який відвертає проникнення 
вологи всередину приміщення. Погріб не має спеці-
альної обробки стін. Фасади споруди обмащують гли-
ною та білять. У дворах доводилося бачити погріб як 
окрему будівлю, яку розміщували близько біля хати. 
Майже в кожному селі старі погреби збереглися на 
двоє дверей. «Ви бачите, який широкий вхід – це для 
того, щоб зручно було занести бочку на квашеню: ка-
пусту, помідори, огірки, яблука, кавуни, буряки. Це ж 
все стояло в погребі, і воно тут не пропадало. Діжки 
були на 100–200 л. Якщо ідете в погріб, то одну поло-
вину відкрили, а друга прикрита, та й так користува-
лися. Ради бочок робили такі двойні двері». Вівчар-
ня – це господарська будівля, призначена тільки для 
овець. Кожен господар в селах до появи колгоспів мав 
овець, які випасалися в південних степах. Розміри  – 
3,93×5,16×3,38 м. Стіни вівчарні муровані з пиляного 
і «рваного» каменю-черепашнику на вапняному роз-
чині, з блоків різних розмірів. Дах двосхилий, критий 
червоною черепицею. В  інтер’єрі для корму овець 
облаштовували ясла, збиті з дощок, воду наливали в 
кам’яні корита. «Вівці були сиві, чорні, грубошерсті. 
З кошари гній, підстілку не вигрібали, а вирізали на 
“топку” [висушені відходи з послідом потім викорис-
товували як паливо]. А  гній від свиней викидали на 
гній». Дахи господарських будівель двосхилі, покриті 
очеретом товщиною 40–45 см «під щітку», що надава-
ло конструкціям художньої виразності, а також спри-
яло їхній довговічності. Криниця. Мала архітектурна 
форма – «басина» – колодязь (басейн) для зберігання 
дощової, талої або привозної води. Реконструйована 
на основі обмірних креслень будівлі, що виявлена у 
с. Михайлівка. Споруда підземна, глекоподібної фор-
ми, над землею підвищується на 0,8 м. Стіни виконані 
з цементу. Внутрішній діаметр на глибині – 3 м; над-
земної частини – 1,1 м, висота – 0,86 м. Огорожа. Са-
диба має огорожу із каменю-черепашнику та вапня-
кових порід, що скріплена глиняним розчином.

с. Себине
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Себине Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
(власник Мунтян) первісно належала до планувально-
го типу «хатина + сіни + хата». Проте цей план частко-
во порушено шляхом вкорочення сіней та «хатини». 
Біля напільної стіни за рахунок сіней утворено кухню, 
а за рахунок «хатини» – піч, звернену устям до кухні. 
Зараз у сінях четверо дверей: зовнішні у двір, хатні, 

в кухню і «хатину», через яку є прохід до половника. 
Первісно піч була в «хаті». Стеля. Перекриття в хаті 
підтримує один поздовжній сволок і чотири попере-
чні сволочки. Освітлюється «хата» чотирма вікнами – 
по два на чолі й причілку. У «хатині» одне вікно.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
Двір кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. (власник Мунтян). 
Планування й забудова цього двору мають риси, при-
таманні сільським поселенням Півдня України: мак-
симальне наближення причілка хати до вулиці; роз-
ташування не лише хати, а  й деяких господарських 
споруд садиби на межі з вулицею; широке застосуван-
ня природного каменю та глини як будівельного мате-
ріалу. Садиба Мунтяна. Частина терену, що прилягає 
до вулиці, поділяється на два послідовно розташовані 
двори, обмежені будівлями та огорожами, – «чистий» 
та господарський. Город з півдня і заходу охоплює ці 
двори. Ядром забудови є найдавніші споруди садиби, 
за часом спорудження яких визначається початкова 
дата її заснування, хата – половник. Це видовжений 
житлово-господарський комплекс, де хата причілком 
межує з вулицею, а половник приєднаний до зачілка 
хати. Затильні стіни обох споруд продовжують одна 
одну, а чільні стіни утворюють уступ, оскільки полов-
ник ширший за хату. Будівлі сполучені між собою че-
рез внутрішні двері у спільній поперечній стіні, біля 
продовження якої у південному напрямку попід по-
ловником споруджено ще й льох. Ще пізніше з’явилися 
додаткові господарські будівлі, розташовані проти 
хати через «чистий» двір. Це «подкат» (приміщення 
для корови та курей) і кухня, прилеглі однією стіною 
до вулиці, що продовжують лінію зовнішньої огорожі 
садиби. Біля західної стіни «подката» у площині ого-
рожі зроблено напівкруглий отвір для собачої будки, 
яку не видно, бо вона заховується по той бік огорожі. 
Отже, перший від вулиці двір у формі прямокутника 
сформований так: з двох протилежних боків будівля-
ми, хатою з півночі, кухнею та «подкатом» з півдня. 
Дві інші межі двору утворені огорожами і частково 
(з заходу) стінами половника та льоху. Половник – ве-
лика мурована споруда багатофункціонального вико-
ристання, – насамперед, для зберігання хліба, полови, 
сіна. У  південному фасаді половника  – асиметрично 
розташована монументальна двостулкова брама з 
лучковою перемичкою та вікно праворуч від входу, 
над льохом. Огорожа. У зовнішній, вуличній огорожі 
влаштовано посередині двостулкові ворота, а ближче 
до хати – хвіртку. Південна огорожа «чистого» двору 
має продовження вглиб садиби, утворюючи разом із 
західною огорожею та переднім фасадом половника 
покоєвидний господарський двір, з’єднаний з чистим 
двором проїздом. Забудова та огорожі вимуровані з 
черепашнику, місцями використана глиняна обмазка.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  
у с. Себине Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Хата початку ХХ  ст. у дворі Вінник  М.  А. ви-
ходить причіком на вулицю. Перед причілковими ві-
кнами вигороджений невеликий квітник. Огорожа 
двору безпосередньо межує з вулицею. Проти чола 
хати розташовано льох, більше ніякої надвірної за-
будови. Планування. Будівля хати – видовжена. В ній 
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під спільним дахом: сіни, ліворуч  – дві хати підряд, 
із яких перша поділена на кімнату і кухню, куди звер-
нена устям піч, розташована в другій кімнаті. На за-
тилля виходить одне вікно, що освітлює кухню. Дах. 
Дах – двосхилий, під очеретом.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  
у с. Себине Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1906  року Апостолова. Ви-
ходить причілком на вулицю. За типом плану це 
«хата + сіни + комора» з вигородженою в сінях кух-
нею, куди повернута устям піч, розташована в «хаті». 
Загальні розміри будівлі  – 5,5×16  м в плані. Стіни. 
Стіни будівлі з черепашника, обмазані й отинькова-
ні. «Хата» освітлюється чотирма вікнами – по два на 
чолі й причілку; в кухні  – одне вікно. Стеля. Пере-
криття в «хаті» і в «коморі» підтримується посередині 
поздовжнім сволоком і покладеними на нього сволоч-
ками. Дах. Двосхилий дах первісно був під очеретом, 
а після пожежі перекриття було змінено на черепицю. 
Інтер’єр. Долівка глиняна. Розташована в «хаті» піч 
повернена устям у бік кухні. Зовнішнє оформлення 
будівлі зосереджене переважно на фронтоні і площині 
стіни причілку, де застосована декоративна пластика 
у вигляді ліпних орнаментів фриза, пілястр, віконних 
обрамлень, розеток.

с. Троїцьке
З польового щоденника Є. Гайової,  

записано у вересні 2013 р. у с. Троїцьке 
Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями 
 Співак Людмили Іванівни (С. Л.), 1928 р. н.,  

та Корольової Олени Федорівни (К. О.), 1928 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Село Троїцьке розкинулося в долині Гнилого 
Єланця (лівої притоки Південного Бугу) і захищено з 
півночі горою. Одна половина розмістилася на рівній 
долині, яку постійно весною заливає повінь, друга – 
біля Бугу на високому крутому березі. Двори в долині 
розташовані вздовж вулиці у вигляді чотирикутника, 
на пагорбі біля ріки – хаотично. Частина села на рів-
ній місцевості забудована вулично, друга частина на 
пагорбах – хаотично].

ЖИТЛО Планування. [С.  Л.] В  плані хата тридільна: 
«хата + сіни + світлиця». У сінях повздовжньою стіною 
відгороджена «катражка» (кухня чи комірчина), з якої 
опалюється глинобитна піч у «хаті» й цегляна груба у 
«світлиці». Заможні люди, це там у нас є центральна 
вулиця, і там є такі хати, вони збереглися, бо з каме-
ню побудовані «на дві половини» через сіни. Стіни. 
Товщина стін хати була 50–70  см, їх по каменю мас-
тили глиною. Розміри її – 13,83×6,40×2,92 м (без даху). 
Площа – 88,51 м2. Хата побудована із пиляного каме-
ню, який тут називають «штука». Люблять жінки і 
до цього часу в Новоодеському районі мастити стіни 
зовні не тільки в білий, але й в синій та голубий ко-
льори (додавали «синьку»). Також синім кольором 
оздоблювали пілястри на кутах хати, карнизи, обрам-
лення навколо вікон. Коли стіни мали синє фарбуван-
ня, то розетки на фронтонах мастили білим кольором.   

Хата Апостолова. 1906 р.  
с. Себине Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент забудови двору. 
с. Себине Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  

1972 р. Світлина З. Гудченко

Південний тип двору.  
с. Себине Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  

1985 р. Світлина В. Федорця
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Стеля. Стеля в обох «хатах» укладена з очерету щита-
ми по повздовжньому сволоку та слижах, мащена гли-
ною з соломою. Дах. Дах двосхилий на кроквах, критий 
очеретом «під щітку» (очерет зібраний в пучки). А під-
дашок фронтона завершується дерев’яними «коника-
ми». Система опалення. [К. О.] Груба і печі топили-
ся дровами, кураєм, лампачами, стеблами соняхів, 
їх скручували осокою і з поля привозили до дворів. 
Курай стоптували ногами і приносили в’язками додо-
му. Коли вже жар погасне в печі, то така була затула 
дерев’яна, нею затикали дірку, і тепло у хаті трималося 
протягом ночі. Назви деталей печі: піч, підпіччя, че-
рінь, припічок, комин, димохід, кагла. Запічок – це для 
горщиків заглиблення. Припічок – перед піччю, а за-
пічки були по боках. У куті коло печі ставили хлібну 
лопату, кочерги, щоб жар вигрібати, віник або гусяче 
крило (ним підмітають попел). [С. Л.] Піч і груба ма-
щені, білені. Усередині їх мастили декілька разів на рік 
білою глиною і вапном («ізвєсть»).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [С. Л.] Місце під хату вибирали не грішне, 
щоб там не було сварок, щоб чисте місце було. Сипали 
по чотирьох кутах жито, на покуті клали гроші.

З польового щоденника Є. Гайової, 
записано у вересні 2013 р. у с. Троїцьке 

Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  
від Хомича Анатолія Маркіяновича (Х. А.), 1938 р. н.,  

та Пана Михайла Карповича (П. М.)
ЖИТЛО Стеля. [Х.  А.] На стіни кладуть балки, засте-

ляють комишем, засипається глиною. Потім міситься 
глина з половою, всі сходяться на «клаку» [місцева 
назва толоки]. Заможні місили кіньми клаку, а бідні-
ші – ногами. Стелю утеплювали нагарликом (зимовий 
комиш із товстим стеблом). Стелю утеплювали ко-
мишем, а потім обмащували глиною. Слижні в хатах 
були теж обмащені. Сволок у пізніший час, в 40-х ро-
ках ХХ ст., теж стали забілювати. На горищі хати те-
пло, сухо. Тут в’ялилися і висихали різні фрукти на 
сушню, тут зберігали зерно, квасолю, горох. Дах. Верх 
кругом димаря щільно утрамбовували глиною, вбива-
ли граблями. [П. М.] На покриття даху ішло гарб п’ять 
соломи. Її розкладають рядами на току, розтрушують, 
тоді граблями перебирають, щоб дрібна випала, а до-
вша залишалася, вона ставала одного розміру. Бере-
мо дво-, тризубі або металеві куповані вила, і подаєш 
зв’язані кулі на дах покрівельнику. На крокви клали 
один побіля одного, підбивали, щоб щільно лежали. 
Снопики прив’язували до лат перевеслом. Грабелька-
ми причісували, як ніби причесане волосся, грабель-
ки були коротенькі. По латах вкривали. Один рядок, 
було, пройдуть, а  другий кладуть на нього до верху. 
І так ідуть все вгору і вгору, придавлюючи солому ко-
лінами і розчісуючи, ряди ставали все менші і менші, 
і вже з’єдналися – це «гребінь», прикривали дошкою, 
поки солома вляжеться. Тоді дерев’яними кілками 
прибивали ці дошки, а пізніше їх знімали, а  то і так 
лишали. Такого даху вистачало на 20–30 років, і він не 
протікав. Соломою житньою вивершували і глиною 
рідкою примащували. Робили «журавель» і глину ви-
тягали відром – приливали верх. Якщо гарно вкрита 
хата, то ніхто її не підкривав, поки буран [сильний 
вітер] не зніме. Солома не гнила, вода стікала зі сте-
бла, тому що вся солома була вичесана від бур’яну. 

Солому перетрушували, як привозили, щоб колосок 
не попав, щоб миші не заводилися. Дах миші можуть 
з’їсти за рік, а як колосок без зерна, то не страшно. На 
покрівлю моєї хати потрібно 970–1000 кулів. Очерет 
на покрівлю заготовляли в плавнях осінню або взим-
ку, коли був лід, коли він повністю дозріває і вистою-
ється. Покривали хати в один ряд і прив’язували до 
рейки, а зверху в’язали другий ряд, але накладали так, 
щоб нижній ряд на сантиметр виглядав, і так до тих 
пір, поки не покривали весь дах. На фронтоні очерет 
зашивали дошкою, яка викінчувалася стилізованими 
голівками коней  – «кониками». Інколи «коник» даху 
зв’язували пучками комишу і заплітали, а зверху за-
кріплювали навскіс парними з обох сторін дошками. 
[Х. А.] В [19]20-х роках (паралельно із покрівлею ко-
мишем) заможні господарі покривали дах черепицею. 
Спочатку дах був просто критий комишем, а  коли 
батько трохи розхазяйнувався, покрив дах комишем 
«під щотку», потім покрив кримською червоною чере-
пицею, а я вже у 70-х роках ХХ ст. перекрив шифером.

ОЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Кам’янка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Кам’янка Очаківського р-ну Миколаївської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1921  року Кузенко  Л.  А.  – 
напівземлянка. За типом первісного плану це  – 
«хата  +  сіни  +  хатина», у  сінях відокремлена кухня, 
у  яку звернена розташована в «хатині» піч. Пізніше 
будівлю подовжили за рахунок прибудови до «хати-
ни» сарая з автономним входом. Стіни. Стіни цілої 
будівлі з черепашника. У  «хаті»  – четверо вікон, по 
два на «чолі» й «причілку», в «хатині» – два на «чолі», 
в «кухні» – одне в затильній стіні. Вікна і двері будівлі 
мають лучкові перемички з каменю. Стеля. Особли-
вістю напівземлянки є відсутність горища, тобто сте-
ля її збігається з дахом на два схили. Отже, в інтер’єрі 
стеля має двосхилу форму. Дах. Дах спирається на 
поздовжній сволок, покладений на верх фронтону 
торцевих стін будівлі. На сволок і на поздовжні стіни 
спираються слижі даху, на них глиносолом’яні вальки, 
обмазка, земля, попіл, солома, очерет.

Хата Л. А. Кузенко. 1921 р.  
с. Кам’янка Очаківського р-ну Миколаївської обл.  

1972 р. Рисунок З. Гудченко
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ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Кумарі
Записав О. Головко 24 липня 2018 р.  

у с. Кумарі Первомайського р-ну Миколаївської обл.  
від Сидоренка Василя Петровича (С. В.), 1930 р. н.,  

та Сидоренко (Брощак) Лідії Францівни (С. Л.), 1935 р. н., 
 родом із Тернопільщини

ЖИТЛО Фундамент. [Коли збудували цю хату, у якій 
живете?] [C. В.] А це вже в [тисяча дев’ятсот] сємсят 
п’ятому годові построїв [цю хату]. Це батько мій тут 
жив, це получив цю осадьбу. Значіть, вона [батьків-
ська хата] на цьому самому [місці], тільки трошки в 
ту [сторону зміщена]. Я посунув, значіть, її сюди, так 
шо розміри такі видержав, тіки трошки сюди посу-
нув, від того перейшло. А ту [стару] хату я розібрав, 
потому шо невдачно получилася. Хотя тоді сестра 
моя це зерно сипала там, от, і  казала, шо всьо нор-
мально, але построїли, значіть, без фундамента. Хату 
[стару] построїли прямо без того фундамента. При-
думав якісь дурачок, шо підрубати, поставити опа-
лубку, залляти, значіть, роствором, от і получаєця 
[фундамент]. А він прорубав насквось. Бо наіскось, то 
воно, значіть, [стіни] жме: це відвалює в одну сторо-
ну, а та [стіна] йде туди-от. То тоже [ремонтували ста-
рі] хати – [фундамент] попідмуровували. Озьдо перва 
хата, шо с лєвої сторони, як їхати в село – тоже вона 
вже построїна, бозна колишня. А буде ше стояти, іще 
бозна-скіки буде стояти вона. Потому шо там шо: 
прорубав насквозь стіну, таке растояніє забутував ка-
міньом, і  підбив, шоб вона [стіна] на ньому сіла. 
І вона буде стояти на камні. А це ту хату ми з татом 
строїли [то потім неправильно фундамент підмуру-
вали]. То настроївся, наробився, Боже мой! [Коли тут 
почали будувати хати відразу на фундаментах?] 
А фундаменти коли в нас начали? Ну, я знаю, коли... 
Вже коли трошки пообживалися. Послє войни. [Який 
камінь використовують для фундамента?] Граніт. Ну, 
озьдо на [берегах р. Південного Бугу] гранітні кар’єри. 
[Камінь із м. Первомайська доставляли?] З Канєцпо-
ля, з Канєцполя. Я лічно з Канєцполя [граніт] брав з 
кар’єра. Стіни. [Для зведення стін використовували 
глину з соломою?] Да. Ну, просто замісили ґра ́су. Ґра-
са місиця: стелиця солома, розложуїця, глина таким 
шаром примерно-от [20–30 см], не глібше, і тоді, зна-
чіть, перекапуют, лляют воду. І  лопатками мужики, 
в основному, мужики перекапуют, шоб вона замочи-
лася. І  заганяєш коні, і  кіньми місили. Примером, 
в армії ми як строїли це [казарми з ґраси], то без ко-
ней, самі хлопці ногами, в чоботях, бо це був апрель 
місяць, бо ше вода, горна річка, то холодна вода. То 
ми в чоботях так і місили, тоже соломи добавляли. 
Котілками воду, значіть, лляли на ґрасу. Ну, там річка, 
невелика річка там протікала. Це то на Кавказі, Сє-
верний Кавказ, город П’ятігорск, станіца Грачігорска. 
За Грачігорской це ми начє підібрали мєсто, там по-
строїли лагер, ну, солдатский. [Чи робили тут само-
робну цеглу з глини і соломи для стін?] Робили лам-
пач  – так називаєця. Робили такі [лампачі]  – 20  на 
40  (сорок сантіметрів дліна). Тоже ж з цего строїли. 
[У вас кажуть «лампач» чи «саман»?] А саман – то це 
тоже. І то саман, і то саман. [У вас говорять «лампач» 
більше?] Да. То з лампачу. Ми з татом так, без етого 
[виготовлення лампачів будували]. Так ото подавав 

[батькові вальки з тої ґраси], а він собі мурував, скла-
дав. Так, як ластівка. От, тіки не можу поняти, ластів-
ка тоже ж мурує, бере, значіть, землю, глину цю бере, 
соломинку бере і мурує. От, хто від кого навчився – 
от, я не можу ума добрати?! Чи це люди від ластівки 
навчилися, чи це ластівка від людей навчилася оце 
мурувати, – тут я не знаю. [Перш, ніж зводили стіни, 
на кутах дерев’яні «стовбці» забивали?] По-всякому 
робилося. Було, значіть, шо по вуглах, не тільки по ву-
глах, по всій дліні стіни закопували стовби. Потом 
там зарізали, там хитрий зарєз був. Зарізалося, зна-
чіть, так  – долотом робилося, шоб він міг, значіть, 
уложити цей прольот. І  з цього боку собі тоже так 
само. А  потом прив’язували очерет. Прив’язували 
пучками очерет до того, до цих ри ́лів. [Робили таку 
основу з очерету?] Основу, да. А  потом, значіть, до 
того очерету ліпили звідти і звідти глину. І получала-
ся стіна. [За Вашої пам’яті отак багато хат будували?] 
Як осьо оцей промежуток [провулок], це, щитай, дві 
хаті і до самого краю, там ше хата була одна – це при 
моїй пам’яті всьо строїлося. Це в [тисяча дев’ятсот] 
сорок втором году це строїлося, всі хати. Моя [бать-
ківська] хата була построяна у сорок шістом году, со-
рок сідьмом. Це, значіть, ми з татом строїли, шо я ро-
зібрав. [Коли будували стіни, залишали просвіти для 
вікон і дверей?] Просто лишали цей пройом. Озьо, 
домурував сюди, до цього верха. А  потом зверха... 
[Перемичку якусь робили?] Дрючків кинув, поклав. 
Чи доску, чи кругляки які. Кругляки, в  основному. 
[Знизу цього просвіту нічого не ставили?] А знизу – 
нічого. Просто лишилося, і всьо. А зверху – то [пере-
мички] робили. І так само над дверима. То перемичку 
поставив, замурував і всьо, і  пішов дальше. [Вікна і 
двері виготовляли колгоспні столярі?] Нє-нє, ни кол-
госпні тоді, часні мастєра робили. [Яких розмірів 
були тоді вікна?] Всякі були. В основном, на чотири 
шибки були. Ну, примерно, як оце озьдо [показує на 
вікно у літній кухні]. А так тіки були на чотири шиб-
ки і всьо. Такі, ни менші, отакі приблизно вони були. 
І ставилося вікно. Вікно ставилося, значіть, посеред-
ині мура. Як мур, а вікно ставилося ось тут, шоб мож-
на було і з хати шось покласти на вікно, і сюди, зна-
чіть. [По центру стіни?] Ну, це – да. [Потім зсередини 
і зовні відкоси біля вікна робили?] А  шо ж. Стеля. 
[Як на збудовані стіни стелю ставили?] По мурові 
пла ́тви ставляця. Називаєця «платва». Я не знаю, як в 
якім краю, може, по-гиначому називают це. [Мені ці-
каво, як у вас це називали.] Платви – так називалися. 
Тоже дерев’яні, з дерева. Кругляки прямо. [Їх між сті-
нами вкладали?] Не між стінами, по стіні. По стіні. 
Платва на причілку, на цему, на цему... Потом платви 
замуровуюця, на платви ставляця, значіть, балки. 
Раньчє ставили сволок. А потом бальчо ́си ше – нази-
вали [так балки], которі від стіни до сволока. Ше такі 
[бальчоси] перекладали, оп’ять-таки, очеретом звер-
ха. Усю роль грав очерет. Очеретом застелив, і по оче-
ретові вже ли ́нви мастят. Балки ці [сволок і бальчоси 
у батьківській хаті теж] поставляні були. Должні 
обше-то соснові [бути], а не було тоді такого матєріа-
ла, та дубові батько поставив, десь дуба достав. А дуб 
має свойство прогинатися. От, сосна не гнеця, а дуб 
прогинаїця. [Сволок  – це балка на всю стіну?] Сво-
лок  – да. Дах. [Після зведення стелі з дерева каркас 
даху виставляють?] Там на платву ставляця кро ́кви. 
Кроква  – так називали в нас. По кроквах, значіть, 
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[прибивали] ла ́ти, і до лати, значіть, вже прив’язували 
сніпки, которі кришу цю [покривали]. Прив’язували, 
і всьо. Очеретом крита була [батьківська] хата. [Рані-
ше тут усі будинки були криті очеретом?] Всьо-всьо 
було очеретом. Ну, тут над [річкою] Кодимою всьо-
всьо в очереті, болота. Очерет, осока, рогоза – всьо-
всьо на кришу йшло. [Чи вкривали хати соломою?] 
Жито сіют. Околіт [роблять]. [Хто хотів, вкривав со-
ломою, а  хто очеретом?] Ну, комиш  – комиш озьдо, 
він в Кодимі, недалеко, очерет. [Яких покрівель було 
більше – з соломи чи з очерету?] Як такою, соломою в 
нас мало було [хат покрито]. [Як на даху очерет вкла-
дали?] Та так само, як і околіт. Так само. Сніпки роби-
ли  – так називалися. [Стріху рівненько підрізали?] 
А як же, обізатєльно треба! Робився прес із досок. Ну, 
от, доска, примерно, ну, такої ширини [20 см], напрі-
мєр. І  прент, значіть, різьба нарізана, нижню часть 
[дошки] прокалює. А знизу жмуть гвінтами, зжима-
ють. І потом лиш косою, косу брали і різали, обрізали. 
[Обрізали ті кінці очерету, що виступали?] Да. Рімня-
ли. Вона [покрівля] рімненька тоді, всьо. Різали наіс-
кось, так, шоб вона [покрівля] не текла потом. Отако, 
як сказати, шоби як стріха, то озьдо вона так должна 
бути, шоб воно скапувало з цього. [Дахи раніше були 
з фронтонами чи без?] Нє-нє, без фронтону. [Чотири-
схила покрівля?] Да, на чотирі сторони. Ну, фронтони 
були в нас, ну, рідко ті фронтони. А то, в основному, 
такі чотирьохскатні [дахи будинків]. [Фронтони після 
війни тут з’явилися?] Може, й так. Бог його знає. [Які 
комини тоді були?] А тоже з очерету. [Як? І в стінах 
очерет обмазували глиною?] Так же само. З  дерева 
кругляки, в  основному, чотирі штуки, прибиваюця 
внизу і вверху там [як основа комина]. І  оп’ять же 
очеретом і звідси, і звідси намастюєця. [Комини ши-
рокі робили?] Всякі-всякі були. Призьба. [Довкола 
кожної хати була призьба?] Ни-ни в каждій хаті! Ни в 
каждій, ну, була, була призьба. [Призьби були такі ви-
сокі, що на них можна було сидіти?] Да. Прямо такі. 
[З  часом їх перебудовували, обрубували якось?] 
[C. Л.] Воно саме розвалялось. Воно саме розвалюїця, 
бо це глина. Планування. [Скільки кімнат було всере-
дині хати за плануванням?] [C. В.] Аж дві. Бувало, шо 
ше й три, значіть. Озьдо, заходиш у сіни. Тут же ж 
отака планіровка була: сюди [вглиб сіней], значіть, 
була кладовочка така, а сюди, значіть, в цю хату і в цю 
хату входи. [Жили у тій кімнаті, де піч була?] А піч – 
в кажній хаті була піч. [Як та кімната називалася, де 
не було печі?] В каждій [кімнаті] була піч: і там, і там, 
і там. Например, озьдо в дєда мого, значіть, то оце в 
хаті зайдеш в сіни – тут [у комірчині] піч, у цій хаті 
піч, і в цій хаті піч. В одній хаті та три печі. Система 
опалення. Потому шо піч  – це отоплєніє було. Цим 
же ж отоплялося зимою. Єстєствєнно, невисокі ці 
хати строїли через те, шоб більше тепла було. [Могло 
так бути, що в одній кімнаті жили батьки, а в іншій 
син з сім’єю?] Всього бувало. [Як заходиш у кімнату, 
де піч розташовувалась?] З правої сторони, зразу піч 
була. [C. Л.] З глини саман [виробляли для мурування 
печі]. Глина і пісок – робили такі цеглинки, сушили на 
сонці. Висушили, а тоді складали на піч. І підстругу-
вали-підстругували, тако робили, о, піч з цих цегли-
нок. Є таке, шо воно називаїця, шо тако складаїця на 
нього колесо... [Обід колеса до воза?] О-о-о! Цей обід 
кладеця, і на той обід [та саморобна цегла] складаїця. 
Такий звод зроблят. Воно висихає, [обід] прибираєш, 

а під сподом кладеш цеглинку чи шо, шоб можна було 
вибити його. І знов підсовуєш, і знов підсовуєш, і ро-
биш. [C. В.] А це робиця спіціально кусок обода. Це 
робиця, оце ж, значіть, піч робиця. Оцего поклав, 
зробив фундамент, ну, на піч черінь це виставили. На 
черінь іде там бите скло, ну, таке, шоб воно там [три-
мало температуру]. Це черінь називалась. Виставили, 
а  потом на черінь брали, значіть, оцей обід, і  пішов 
мурувати. Сюди [на один край цеглини] трошки біль-
ше [цементного] розтвору кладеш. Бо ше раньше ро-
били, то глина, пісок – оце таку саморобну, непаляну 
цеглу робили. То вона була, формочка, спіціально 
така зроблена – один край був трошки тонший, а дру-
гий грубший. Та й кладеш то. А з цеї [фабричної] це-
гли як мурували – сюди трохи більше розтвору, сюди 
менше. І вона [цегляна кладка], значіть, завертає звід-
ти і звідти, а посередині набираєш такі [цеглини], під-
тьосуїш, шоб уклав. Оце і всьо. На другий день взяв 
[той обід], переклав дальше, і так. [Як мурували сам 
зовнішній отвір печі?] А то робиця – то вже менший 
[обід] робиця на чєлюсті. На чєлюсті робиця трошки 
менший [обід]. [C. Л.] То з жиліза робиця [замурова-
ний обід] на чєлюсти. За день її [піч] ніяк не вимуру-
їш, бо вона треба, шоб висохла. [Технологія будівни-
цтва печі тут така ж, як і на Тернопільщині?] В  нас 
даже не так чуть роблят. Я даже не знаю, як в нас там 
роблят. Тут роблят отак піч [сторчма цеглу ставлять], 
а в нас роблят отако – лежма [цеглу вкладають]. А як 
вони її там складають – я вже не знаю. Лежма чось та 
цегла. [C. В.] Оце така мудрація. Так піч робилася. Піч 
чо робим? Потому шо піч – і хліб пекти, і тємпєратуру 
в хаті держати. [Грубу для обігріву теж будували?] Нє-
которі тоже робили, шоб груби були. В нас не було їх, 
не помню. Інтер’єр. [Біля печі, біля тепла спали рані-
ше?] Було так. І на печі спали, і на землі спали – хто де 
примостився. Всяко було. [Чи були за Вашого дитин-
ства ліжка?] Не було в нас ніяких [ліжок], не було. Всі 
на печі сплят. Це мама всігда вносит радно соломи. 
Оп’ять же ж таки, радно – це з коноплі, з коноплі воно 
робилося це. А солома це ж нужна була, шоб розсте-
лити землю цю – долівку цю. Оп’ять же ж таки, радно 
ше одне треба, шоб накрити [ту солому], а потом, зна-
чить, вкривалися [і  спали на цій соломі]. Раненько 
встає і цю солому бере та підпалює в пічі палити, шоб 
тепло було. А ви злазьте, та на піч. Всяко було. [Які 
меблі пам’ятаєте в хаті з дитинства?] Стіл був, лавка 
була, от, скриня була, і  жердка була, і  всьо. [Лавки 
були переносні чи у стіни вмонтовані?] Переносні 
були. Ше мисник був  – тоже меблі, тоже до меблів. 
Мисник був. [Де розміщували мисник у кімнаті?] Роз-
ташовувався десь, примерно, скраю. Піч справа, а лі-
воруч мисник може бути. [У кімнаті був куток, де об-
рази висіли?] А як же ж?! На покуті то! Це ж як за-
йдеш у хату, ліворуч від мисника сюди лавка стояла 
аж до покутя. А  тут стіл стояв. А  на покуті всігда 
кутю на Різдво [ставили]. Кутя на покуті должна 
бути. І  образи коло тего сиділи  – висіли. [Рушники 
вишиті на покуті висіли?] Обізатєльно. На іконах 
були. [На весіллі на цьому кутку сиділи молодята?] 
Цього я не знаю. Я як женивсь, то вже цих покутів не 
було. [Чи висіли на стінах фотографії, вишиті карти-
ни за Вашого дитинства?] Тоже було. [Ваша мати ви-
шивала?] Не було коли їй вишивати. Не було коли їй: 
нас семеро [дітей] було. Латати сорочки – то латала, 
чуть ни кажний тиждень. [Чи прикрашали хату папе-
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ровими квітами?] [C.  Л.] Фіра ́нки робили паперові. 
З газетів було круживо. Бумага ця, шо продаєця. І ту 
бумагу ми робили: вимірюїм то вікно і тоді вирізаєм 
дірки всякі. Всякі – хто краще виріже, хто краще зро-
бит. [Це на Тернопільщині так робили?] Да, да, да. 
А тут – не знаю.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Окрім хати, 
які ще будівлі у дворі були?] [C. В.] І хлів був коло хати, 
должин бути хлів. І  полівни ́к був коло хати, і  клуня 
була, чи як, стодола ше називаїця. [Що таке полівник?] 
А полівник – це тоже з очерету, оп’ять ж таки. Роблять 
крокви, ставлять прямо на землю, і вшиваїця [сніпка-
ми з очерету]. І заходиш прямо туди, як в юрту́. [Ніби 
курінь?] Ну, такий. [Стін не зводили, а зразу на землю 
дах ставили?] Прямо крокви поставив на землю, зна-
чіть, ушив – і всьо. Дощ уже не замочить це все. [Що 
там зберігалося?] Всьо там зберігалося: і па ́ша [сіно] 
там зберігалася, ну, і інструменти всякі там. От, лопа-
та, граблі, ґаблі  – всьо там, у  полівнику. [Раніше, до 
колгоспу, у  людей возовні були?] Я  родився, то вже 
колгосп, як колгосп, вже був. [Уже не бачили ті во-
зовні?] Ну, були, канєшно. Це всьо у клуні, возовня це 
там. Були-були, були й возовні. Та й вже возів тоді в 
нас не було, то вже колгоспне всьо було. [Які погреби 
були раніше?] Обиквенні. Муровані – ну, рідко в кого 
були муровані погріби. А  то, в  основном,  – земляні 
[погреби]: викопав, перекрив та й всьо. Там накрив, 
земльою засипали, закрили і всьо. [Називали «погріб» 
чи «катрага»?] Погріб так і був «погріб» – так казали. 
Огорожа. [Якими раніше були загорожі садиб?] Всяке 
було: і загорожі були, а то, в основному, ровами обко-
пували. [Такий вал робили?] Да, вал. [На валові якісь 
колючі кущі висаджували?] Нічого того не садилося. 
Тільки каждий год поновлялося [земляне загоро-
дження] і всьо.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [C. В.] Криниців було 
дуже мало в селі. [Звідки люди воду брали?] Зо всеоб-
шої криниці там на кутку. [C. Л.] В нас тоже на п’ять 
душ одна кирниця. Типер вже ми робили. А  колись 
ни на п’ять, колись на більше [дворів одна криниця 
була]. [Криниці муровані були?] [C. В.] Були мурова-
ні – камінні мурувалися. Оце озьдо вони і зараз є, вже 
Бог знає, скіки, більше ста год ці кирниці камінні. От, 
так воно ше понині. А ці [криниці], которі такі копан-
ки, – то вже давно порозсовувалися. [Кам’яні криниці 
мурували круглими чи квадратними?] Мурувались 
круглі, круглі. А  под сподо́м, значіть, сама основа  – 
з дуба робили. Це так розказували мені старі люди. То 
квадратні [дерев’яні бруски] там ставились, а  потом 
вже на той дуб клали камінь. Із дуба, казали, шо з дуба 
ці дрючки лишень. Чи вони коляні, я даже не знаю, які 
вони мали там бути. Наверно, коляні, потому шо, на-
верно, на кругляк не покладеш каменю. Це збили, зна-
чіть, цей квадрат, на дно поставили, і потом начали на 
ньому вже мурувати камінь. Камньом-камньом обму-
ровували і до самого верха. А в діда була [криниця] – 
прямо із досок так вона. Із досок збита від самого дна 
до самого верха вона. [Частина криниці, яку видно на 
землі, це – цямрина?] Цямриня, да. [Вони були кам’яні 
чи дерев’яні?] Тоже дерев’яні. [Квадратні чи круглі за 
формою?] Хто як зробив. [Відро опускали та підійма-
ли за допомогою журавля?] Журавля, да. Ну, озьдо бу-
деш йти  – побачиш туто. Туда дальше в село підеш, 
там побачиш [криницю] із журавльом.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи знаєте Ви, як колись вибирали місце, 
де будувати хату?] [C. В.] Значіть, так, якшо, скажим, 
придумали хату строїти от на етом месті, така хата 
должна бути, то обізатєльно звечера сипали туто таку 
купу пшенички: тут, тут, тут і тут – на чотирьох міс-
цях, на углах [майбутньої хати]. Раненько приходили. 
Якшо вона так і стоїт – то це благопріятне место. Якшо 
тіки розпорпано  – значіть, тут нечиста сила, тут нізя 
строїти. Ну, так казали. Но я як строїв цю хату, то ни 
то [пшеницю не сипав на кутах]. Не сипав ніхто. Не 
сипали. [C.  Л.] Гроші в фундамент кидали в нас [на 
Тернопільщині]. Купійки, гроші кидали в фундамент. 
Начинаїш строїти, і це купійки сипали, і землю клали. 
Це хто там рознисе – значіть, там место нихароше. А як 
стоїт добре земля  – то хароша земля, то можна хату 
строїти. Закладини. [Чи ставили якийсь хрестик, коли 
зводили стіни?] [C. В.] Хрестіки робили – це всігда. Як 
тіки начали мурувати, от, тоді хрестик з дерева [ста-
вили]. Такий невеличкий хрестик дерев’яний, збитий 
гвоздиком. І це на причільній стіні. [Їх замуровували 
там?] Нє. Замурували, а потом як другий шар іде, оце 
підсохло, взяли, прийняли [той хрестик], значіть, знов 
поставили. А де дівали [його] – я цего не знаю. [На кож-
ний новий шар глини цей хрестик ставлять?] Той самий 
хрестик переносять. Оце робили. Зведення стін. [Чи 
ставили якусь квітку чи букет тоді, як завершили зво-
дити стіни?] [C. Л.] «Квітку» робили. Календарна та 
родинна обрядовість. [Чи випалювали у старих хатах 
на сволоках хрестики?] [C. В.] Це як то на Ордань, це, 
значіть, посвящяють це хату, то це ж батюшка кропив. 
То він хрестики пише. А то ше як із церкви приходят, 
тоже з свічки [димом хрестик малюють]. Я цих обрядів 
ни пам’ятаю, як воно було. То робили хрестики: свічка 
горит, і  димом це, значіть, [хрестик підкоптили]. [Чи 
встеляли долівку хати травою на Зелені свята?] Травою, 
да, на Зелені травою – це обізатєльно. Всю підлогу всте-
ляли. [Ставили зелень на вікна, за ікони?] Де ікони, там 
чіплялося це, ці гіллячки зелені.

с. Лиса Гора
Записав О. Васянович 31 жовтня 2008 р.  

у с. Лиса Гора Первомайського р-ну Миколаївської обл.  
від Паладій Лідії Харлампіївни (П. Л.), 1925 р. н.,  

та Саєнко Ірини Іванівни (С. І.), секретаря сільради

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та ле-
генди. Топоніми. [С. І.] Лиса Гора – колишній районний 
центр. Населення – 3382 особи. [П. Л.] Лиса Гора – там, 
де річка повертає, то там така гора. То там колись жив 
Лисогор, як вона, та Лиса Гора, строїлася. Фактічески 
вона должна буть Лисья Гора, бо там лисиць було дуже 
багато. А  той купець був Лисогор, то від того воно і 
пішло. [Які кутки є у селі?] Балка – та сторона. Голешка, 
Кут, Третя сотня, Гармарош... А за тою балкою – 2 ряди 
хат. То там була Котоварівка. [Чому така назва – Кото-
варівка?] Як мій дядько строївся, то були підняті стіни, 
крита вона була, але не мазана. А там була одна сім’я: 
душ 6–5 хлопців і дівчат. Вони були не так, шоб бідні, 
але й не багаті. Захотіли хлопці понравиться дівчатам. 
Їм сказали, шо треба котів варить. Треба чорного кота 
зловить і зварить, аж поки одні кісточки остануться. 
Вони у вуглу у тій хаті, шо мій дядько построїв, кота ва-
рили. То тепер воно називається Котоварівка. Ця річка 
Чорний Ташлик іде з [міста] Новоукраїнки. Весною, як 
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снігів багато, такі намети були, шо по вулиці не про-
йдеш, прорубувалися люди, щоб піти до колодца. Нада 
було підняться так, як на хату, і на низ. Це я добре знаю. 
Як розставав сніг, то вода тікла у річку. Бо тут у нас 
всігда було наводнєніє. Отут було залито отой весь низ. 
Там каждий год спасали людей. А тоді построїли дамбу 
і перекрили її, і счас уже нема цього. То люди кричали, 
спасалися, то того [куток села називають] Крикунка. 
Центр – щитається шеста сотня, а ми на п’ятій живемо. 
А по ту сторону дороги четверта сотня. Вона тягнеть-
ся аж до клуба. А тоді третя сотня, а тоді втора сотня. 
У нас даже три кладбища єсть. На Балки – своє клад-
бище, на первій, вторій, третій і четвертій сотні своє 
кладбище, а у нас тут своє кладбище. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [С. І.] Є у нас храм Свя-
тої Покрови  – українська православна церква Мос-
ковського патріархату. Вона була побудована у час 
заснування села – 1751 рік. У нас там праве отець Іо-
анн. Церква кам’яна. Вона була зруйнована, а  тепер 
її реконструйовують, але богослужіння проходять. 
[П. Л.] У нас була дуже красіва церква. Дуже красіва 
була! Счас її восстанавлівають. Я до церкви не ходила. 
Один раз була  – ходили на Маковія стріцю святить. 
Стріця  – це квіти, які в’яжуть у букет, туди кладуть 
маківки. Ходили ми удвох з бабою, а хлопці вийшли 
наперед і забрали у нас той мак. Я  більше не була у 
церкві. Церква була дуже красіва, пєвчих було дуже 
багато. А тоді сняли колокола ще до [Другої світової] 
війни і зробили клуб, кінотеатр, короче говоря. Кі-
нотеатр у нас був уже після війни. Такий звук був у 
нього, шо пусте помєщєніє. А тепер уже начали вос-
станавлівать її, цю церкву. У нас храм був на Покрову, 
приїзжали з других сел. Родичі і гуляли, а як там було 
у церкві, я не знаю. Колись приїжджали родичі усією 
сім’єю, і  у родичів гуляли усі. [С.  І.] Тут проживало 
300  сімей євреїв, які були розстріляні під час війни. 
На кладовищі було здійснено цей розстріл. Була си-
нагога, а  тепер нема. Є  представники інших церков: 
Свідки Єгови, п’ятидесятники. Їх нараховується десь 
до 30 осіб. У них тут є така хата сільська, де вони зби-
раються, але, в основному, вони їздять у Первомайськ.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [С. І.] У нас 3 школи: школа-ін-
тернат, яка входить у першу тройку шкіл для дітей, які 
мають дефекти мови, і для місцевих дітей у нас перша 
школа І–ІІІ ступенів – тут у нас навчається 400 учнів; 
друга школа у нас І–ІІ ст. – навчається 120 учнів. У шко-
лі-інтернаті – 130 учнів. У першій школі є краєзнавчий 
музей. У нас був сільський музей, але його закрили. Ті 
експонати, які зберігалися у підвалах кантор, були під-
няті і передані першій школі. Розширюємо дитячий 
садок, бо дітей уже більше 100. Клуб знаходиться через 
дорогу від школи, там працює бібліотека. Є у нас алея 
Слави – пошанування героїв війни, є меморіальна до-
шка жертвам репресій і голодоморів. У  нас [колись] 
був збудований готель для Катерини ІІ у центрі села, 
но там зараз стоїть житловий будинок.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ [С.  І.] Кол-
госпної форми власності у нас уже нема. 10 років уже 
приватна власність. Найбільша спілка «Ніка» виникла 
на місці колгоспа-міліонера «Дружба». Є хлібопекар-
ня своя, зернове вирощування. Ті, хто увійшли у цю 
спілку, то отримують і вугілля, і газ, і оранка городу, 
гроші не платять на паї. У нас відкривається граніт-
ний кар’єр по видобутку мігматів.

СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Олександрівка

Записав М. Бех 13 червня 2013 р.  
у с. Олександрівка Снігурівського р-ну Миколаївської обл.  

від Цезяка Миколи Павловича (Ц. М.), 1942 р. н.,  
та Третяк Наталії Петрівни (Т. Н.), 1948 р. н.,  

проживає в селі з 1968 р.
ЖИТЛО Планування. [Чи Ви будували оцю хату?] [Ц. М.] 

Ця хата коли була збудована, біс його знає, це в єй бать-
ко мій зайшов, а дід мій... Може, дід строїв, а може, ді-
дів батько. [Як у вас називають бокову частину хати?] 
Фронтон. [Які стандартні розміри старих хат?] Ну, такі, 
як оце наша, в  основному, це стара хата. [Т.  Н.] Десь 
дванацять метрів дліна – це, як я подавала, тоді ото ж 
нам за компослуги платили, уголь давали, то дванацять 
метрів – дліна і п’ять з половиною – ширина. Два сорок 
[2,40 м висота], може, два шійсят [2,60 м], десь так буде. 
Ну, до двох з половиною [метрів висоти] буде. [Скільки 
кімнат у хаті?] Тут були сіни, ну, ми трошки вже пере-
робили. Да, отако до оцьої стіни, отут була стіна, сюди 
у хату входили, а це «сіни» називалися тоді. [Ц. М.] Це 
зала була, то зал так і єсть, а то спальня. [Т. Н.] А так 
спальня тут була, а тут оце була одна хата, ми її трош-
ки переробили, зробили дві спальнєчки. [Ц. М.] Як діти 
були малі, поробили спальні. [Т.  Н.] Тут зробили, як 
прихожа, а туди – зала. Призьба. [Чи був ґанок біля две-
рей?] [Ц. М.] Ну, був цей такий поріг, валяли, як роби-
ли виранду, строїли. [По периметру хати що робили?] 
По периметру там ото дєлаєца обмостка, а тут – поріг 
оце, де двері. Воно в нас «обмостка» називаєця  – ну, 
коло стєни там таке ото, може, з метер [1 м ширини], 
може, просто підісят [сантиметрів]. Налажуєця ще-
бень і зверху цементом заливаєця. Фундамент. [Чи є 
під хатою фундамент?] Даже, наверно, немає. [Т.  Н.] 
У цій хаті нема фундаменту, нема, бо ми оце ж віранду 
достраювали, то оце ж глибоченько туди ж доривали, 
то фундаменту нема. [Камінь просто клали на землю?] 
[Ц. М.] Да. То то тут же ж воно щебень, тут основа ще-
бень, ото було тута, попробуй рить, то тут страшне, тут 
копать. Осьо в [сусідньому селі] Новотимофіївки вже, 
як я там робив, то там усе збиралися, осьо хазяїн вига-
няв цокол, а це з цоколя, там камінь завозив. [Цоколь – 
це фундамент?] [Т. Н.] Да-да. Стіни. [З чого будували 
стіни хати?] [Ц. М.] З каменя. Да, тут кар’єри, тут ка-
менні хати, в нас з камня. Стеля. [Чи були у Ваших ха-
тах сволоки?] Отут був сволок [у старій хаті], а вже ж 
у нас сволока немає. [Т. Н.] А в деяких – да, єсть іще і 
досі. Ось сусідка через дорогу, в  їх тоже сволок такий 
здоровий через хату. [На сволок потім кладуть дошки?] 
[Ц. М.] Да, достки. Це «слижі» називаєця. [На слижі гли-
ну потім накидали?] Слижі тако. Глину, да-да-да. [Толо-
ку збирали, коли стелю робили?] [Т. Н.] Да-да, мазали 
тоді ж оце потолок, ото ж називали «підтяжки» – оце 
ж і знизу, й згори соломою з глиною утепляли. Отакий 
заміс великий, привозили глину, оце ж замочували, тоді 
туди солому. Оце чоловік десять-п’ятнацять заходимо, 
місимо ногами чи в сапогах уже, як пізніше. А тоді ото ж 
робили такі вальочки, подавали, на горі мажуть, знизу 
подають. Це раніше. Дах. [Як називають палиці, що дах 
тримають?] [Ц.  М.] Стропила. [Чим покривали хати?] 
[Т.  Н.] А  покриті були, в  основному, комишом. В  нас 
же річка, зімою всігда [ходили] по комиш вже, як річка 
стане. [Ц. М.] А ше помню, пацаном був, то оце од Но-
вотимофіївки це, а в нас трохи далі плавня, то люди схо-
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дилися, кидали жеребки, тоді ділили ділянки, і це зімою 
об’язаность була, це ту ділянку вибивали всю полностю, 
а це, оце, де берег річки, це все був комишом, це зімою по 
льоду тягали комиш, слажували на березі. А тоді вже, як 
уже, допустім, вибили ділянку, якшо ше льод стоїть, або 
льод пішов, то вже тягали комиш на гору, тут у каждо-
го в дворі такі були стодоли комишу, стояли. [Т. Н.] Да, 
[крили хату] комишом, а тодє перекрили її черепицою, 
а вже з черепиці – оце шифер. [Ц. М.] Нє, черепиця була 
там на кухні. [Т. Н.] І тут була. Система опалення. [Чи 
була у вашій хаті піч?] Була. [Ц. М.] Була піч отут. [Т. Н.] 
Тут була піч, а тоді ми оце ж переробили на грубу. О, 
а тоді ото ж зробили, оце ж груба – вона нам опалює оце 
дві спальнєчки, а плита оце тут, і оце зала в нас открита.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що таке стодо-
ла?] [Ц. М.] Ну, стодола – це називалась тоді ця, тіпа, як 
зараз на його кажуть... [Т. Н.] Скирди, чи шо. [Ц. М.] Нє, 
ставили скирди, стояли до того. Ну, стодола – це нази-
валась ранче тіпа, як зараз називаєця воно теє «сінник», 
а тоді стодола, то такі були даже в нас. Були даже в нас, 
я помню. Тут була стєнка заді хати, тут були такі амба-
ри високі, здорові, тут тоді звозили зерно, сніпи, і в тіх 
амбарах ціпами били ці сніпи. [Стодоли були зі стінами, 
чи просто під накриттям?] Я не помню, зараз не скажу 
Вам. Ну, наверно, були закриті, потому шо зімою били, 
зразу заховать же нада, шоб зімою [збіжжя молотити]. 
Щас пішла мода дєлать сінники, і  сінники робимо. То 
ранче ж не було з чого, а тоді начали стягувать все, у нас 
тоже [сінники] були, тіки накривали там соломою чи 
чим зверху. [Т. Н.] Ну, а зерно – в амбари зараз. [Ц. М.] 
Зерно в амбари. Щас у нас вдома, у нас оно сінник длін-
ний є, туди вже сіно [скласти] стараємося, сіно, полову. 
Це вже полову тюкують, колись полову не тюкували, 
а отак привозили з-під комбайна та ложили скирди, а ті 
скирди накривали толлю, або цим – пльонкою. А зараз 
уже поробили сінники, почти в каждом дворі сінники. 
Ховаємо у сінник тюки, бо тюки єслі так зложиш, то він 
може затекти. [Т. Н.] Хто половник називає, хто сінник. 
[Як називали майданчик, на якому били снопи?] [Ц. М.] 
Ну, тік. [Т. Н.] Ну, тік і зараз в нас там, де зерно. [Ц. М.] 
Де зерно – на току. [Де тримали раніше свиней?] [Ц. М.] 
Конюшня називалась. [Конюшня, можливо, для коней?] 
[Т. Н.] Ну, сарай. [Ц. М.] Ну, сарай. Там коні колись, при 
мені коней вже не було, а там у нас корова стояла, свині, 
кури. [Це в одному сараї тримали всю худобу?] [Т. Н.] 
Да-да. [Можливо, ці частини сарая якось окремо нази-
вали: «коровник» для худоби, «свинарник» для свиней, 
«курник» або «сідало» для курей?] Правельно, «на сіда-
ло курей». [Т. Н.] Ну, сідало, де курі сидять, то сідало. 
[Ц. М.] Бо курі на сідало вилітають, курі так не будуть 
на землі. [Т. Н.] Там і сідало. Ну, в нас це, оце ж сарай, на 
його ми кажем «сарай», то він чималенький: там у нас 
дві корови стояло, для свиней загорожа і тут, де курі. Зі-
мою корова ж там, скотина і курям тепло, а якшо одні 
курі, то їм холодно, то взимку вони там. А влітку це ж 
свиней виводили, на його казали «свинарник» – роби-
ли такий. [Ц. М.] Лєтній такий, лєтній такий. [Т. Н.] Ну, 
лєтній. То він там був, ще коли це ми при совхозі держа-
ли тоді свиней, то ми там виводили поросят, і там вони 
на дворі були. А зараз уже ж на дворі в нікого нема, всі 
вже по сараях, то шо начали ото тоді красти і коров ви-
водили. [Ц. М.] Отут були двері, в канюшню були двері 
в отій стіні, а в канюшні мале віконце, мале віконце, не 
велике, і двері закривалися на ніч, такий засов був, і тоді 
откривалися дньом, потому шо були случаї, шо корову 

виводили. То для того, шоб корову не вивели, дєлали 
спеціально двері, і закривалися двері зсередини, не сна-
ружі, а з середини, і так почті в кажній хаті. [Які у вас по-
греби – наземні чи підземні?] [Ц. М.] Підземні погріба – 
глибоки, вимурувані. В кажній хаті погріб, в каждій хаті. 
Ну, іменно у каждом дворі, в каждом дворі погреб був. 
Сіке це по нашій вулиці, зараз даже єсть хати повалєні, 
а погріба стоять. Криниця. [Чи є у вас свій колодязь?] 
[Т. Н.] Басина. [Ц. М.] У нас басина. [Що це?] [Ц. М.] Ось, 
як вийдем – басина. [Т. Н.] Ну цей, викопана. [Ц. М.] Ви-
копана яма така глибока. [Т. Н.] Зацемонтірована, а туди 
ми воду натачуємо. Не було скважини, то ми з крана 
натачували туди води, бо не всігда вода є, і як колодязь 
воно в нас получаєця, а зараз скважину пробили, то ми 
оце вибираєм воду, то натачуєм оп’ять туда. [Чи копали 
раніше колодязі у селі?] В селі були колодци, ото коло 
річки. [Т. Н.] В нас попід річкою. [Ц. М.] Були колодя-
зя, то вони... Один тіки остався. [Т. Н.] Три чи чотири, 
а один тіки остався, а то все ото ж тоді порозламували, 
желіза повитягували, замусолили, і  колодязя пропали. 
[Чи глибокі у вас колодязі?] [Ц. М.] Метрів п’ять-шість, 
наверно, було. [Т. Н.] Ну, десь так. Ну, шоб сильно гли-
бокі – нє. Як вода прибувала, і видно. І вода прибува-
ла туда, і в колодязі чиста така вода була. Я ще приїха-
ла була сюда в шійсят восьмому [1968 р.], то з річки ж 
носили, ну, не з річки, а з колодязів тіх носили воду на 
плечах оціх. [Ц. М.] Коромесла. [Т. Н.] Коромесла були, 
то ми носили оттуда воду з тих колодязів. [Чи копали на 
горі колодязі?] [Ц. М.] На горі – нє. [Т. Н.] Да, там і щас 
на горі тоже отак басини, чи басейни, як на їх кажуть, 
то тоже молоковози завозили, ото ж плотиш гроші, 
вони воду привозили, натачували. [Колодязі люди самі 
копали?] [Ц. М.] Люди копали самі, ну, тіки, коли копа-
ли, я  даже не знаю. [Колись бетонних кадок не було?] 
Нє-нє, там просто каменьом вони були виложені. [Т. Н.] 
Я так ще по розговору так чула, шо там спеціально оце 
у нас у селі тут троє цих чоловіків було, ну, діди вже, ка-
нєшно, вони, їх уже немає, а вони тоді оце спеціалісти 
по оціх [колодязях] були. [Щоб воду знайти?] [Ц.  М.] 
Да-да. Води ж не було, то джерело. [Т. Н.] І воду найти, 
вони оце ж обмостки, все робили по цих колодязях тоді 
ще при совхозі. Тоді сільська рада цим [чищенням ко-
лодязів опікувалася]. То оце березень місяць – уже все 
там почистить його, дезинфекцію робили, і відро нове 
причеплять, і цепки пороблять. [Як витягували воду з 
колодязя?] А відро, цепки такі були на барабані. [Чи не 
було «журавлів» для того, щоб витягувати воду?] [Ц. М.] 
Є, був у нас «журавель» – там по Лєніна. Там його нази-
вали «шпильок», і називався «журавель» – там була сама 
лучча вода. [Він був найстаріший?] [Ц. М.] Може буть. 
[Т. Н.] Да-да. [Ц. М.] Хотя моя баба казала, шо у нас була 
сама лучча вода, коло нас була криница. А одні кажуть, 
шо там сама лучча вода. Даже брали спеціально були 
ті водовозки, возили по степу воду, то там брали воду. 
[Т. Н.] Ті, які сапали люди на степу. [Ц. М.] Та людям ви-
возили. І на комбайни – кругом.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стін. [Ц. М] Я все наблюдав, то кантора була совхоз-
на, і там рядом бачу, це ж завіз камня. Це я в суботу 
пошабашив дві години, приходю в понеділок утром – 
вже стояла клєтка хати. І така мода ше була, як стіну 
поставили, і там зверху, ну, траву, не траву, а там бузок 
чи гілля таке. Зведення даху. [На дах також ставили?] 
Нє, кришу – це само собою, як стіни – на стінях. Як 
кришу [звели], тоді вже на криші [букетик] ставили.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



м. Одеса
Записав В. Іванчишен  

24 жовтня 2017 р. у м. Одесі  
від Ясенської (Одоченко) Ольги Іванівни, 1936 р. н.,  

родом із с. Кур’янці Погребищенського р-ну 
Вінницької обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді  та  
легенди. Я, ше 2 неділі нема, як їздила туди [у c. Кур’ян-
ці]. Вже скільки год пройшло, як я віти виїхала. Батьки 
його [чоловіка] в Одесі жили, та й переїхали. Хатів не 
видно, як ми ото там жили. Ідеш дорогою, хати бачиш, 
а то я не бачила ні одної хати. Отакиво дерево двома 
руками не обіймеш одно. І  напротів них ні воріт не 
видно, ні хатів не видно.

ЖИТЛО Дах. [Чи покривали колись у селі житом хати?] 
Да. Щас уже шифером купляют, черепицю. [А очере-
том?] Якісь приїхав, такий чорний [смуглявий чоло-
вік], я не знаю якої нації. А там у нас цеї лепехи скіль-
ки є! І  вони цею лепехою вшили хату. [Опишіть, як 
житом вшивати хату]. А житом так само прив’язують, 
роблять такі, «китиці» на них кажуть. [Що то таке 
«китиці»?] Сніп такий. Тако верх і лата їдна, і друга. 
І це жмут їдного сніпка і другого. І перевеслом закру-
чують, і  всьо. [Що таке перевесло?] І  з цього самого 
жита. [Як його зробити?] А  вони вже знають ті, шо 
вшивают, як зробити. Прикрутить, шо і вітер не зірве. 
[Це робили майстри, чи кожен собі сам хату накри-
вав?] Аякже, майстри. Спеціально наймали. Я  знаю, 
шо були такі, шо й самі вшивали. Дивилися, як уже 
роблят.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. То під цею 
Калинівкою [Вінницька область] стояла фігура – Мать 
Божа. І піставляна посуда, і капала кров. З цеї фігури, 
туди у ту посудину. Но люди казали, шо це недобре, це 
буде кровопролітіє. І  так воно було. Яка була война, 
га. Така толпа людей була. Одні кричали, і вищали, чи 
вбили їдне другого чи вдушили. Прамо на полі там. 
[Чи до цих пір є та фігура?] Да, до ціх пор є. То казала 
мати, шо пішли з батьком, ше молоді були, аж у Київ 
пєші. Із Кур’янець, де я живу, оцього, з Кур’янець пєші 
на Київ. То казала, шо йшли вздовж дорогою люди, 
приймали на ніч, обіди варили, вгощали. Це не тільки 
вони йшли, люди йшли потоком. [Чи ставили фігури 
на виїзді чи в’їзді?] Колись ставили, да. [З якого мате-
ріалу: з каменю, з  дерева, залізні?] З  дерева. Рушни-
ки висять на них. [Для чого це робили?] Ну, хрест же 
не може бути без рушника. [Чому та не може бути?] 
Считається голим, а як повішают, то вже з рушником. 
[Коли ці рушники зношуються, хто за ними доглядає?] 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Здіймают, стірают, як порвуться, другі вішають. [Хто 
це робить?] Люди. Ці, шо моляться, ходять, ті і віша-
ють. На дорогах дуже багато пам’ятників. От ми їдем 
на Одесу: по їдну сторону пам’ятники і по другу. Люди 
прамо вбивалися, як солома падали. Зара поставили 
маленьку церкву на полі, і вже нема [нещасних випад-
ків у тому місці]. [Де саме вона стоїть?] Ну, де Київська 
дорога. І  по лєву сторону. Маленька церква, невели-
ка. Нерубальське. Тільки оце на полі та церква. Люди 
перестали падати, а то там катастрофа, там убились. 
[Звідки дізнались, як цьому протидіяти?] Навєрно, 
попи сказали, шо треба построїти церкву. Я їду осьо 
маршруткою в город, то насчитую пам’ятників 25 по 
праву сторону. А  їду з Одеси  – по цю сторону тоже 
десь більше 20. А зара вже перестали падати. Церкву 
поставили. Батюшка прави. По дорозі правили і свя-
ченою водою святили. Якась сила є.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
А  млин такий був [у  c.  Кур’янці], а  голійня, весь за-
ріс, валиться. Є такі хати вже валяться, ніхто не живе. 
Ранче ж такого не було. [Чи було багато млинів?] 
Один був. В кажному селі. Там Бінашки були – тоже 
був млин. Борщагівка  – тоже був млин. [Це він на 
жорнах був?] Чого він на жорнах був, свєтом моло-
ли. А до того молов водою – мука біла, гарна. Казали 
люди, шо водою сама луча мука. Свєтом тоже, хароша, 
але вже не то.

АНАНЬЇВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Кохівка
Записав О. Головко 22 серпня 2018 р.  

у с. Кохівка Ананьївського р-ну  
Одеської обл.  

від Сагали Миколи Васильовича, 1929 р. н.

ЖИТЛО Оце я, синок, цю, бач, хату  – я  її лічно сам 
строїв. Це я і його батько, [сусіда] Сіргея тоже – ми 
тоді в один год строїлися. Це ми строїлися в [тися-
ча дев’ятсот] піїсят сідьмом году. Значіть, я вже був 
вчився на бригадіра тракторної бригади. А тоді, зна-
чіть, [навчальна] група була. А група, значіть, це були 
хлопці з усіх районів. Ну, і тут була пустиня, оце тут, 
де я, і тутечки і той [сусід]. А я – сирота. В мене не 
було вже ні батька, ні мами. Жив – тамо хатина така 
маленька (тоже самі строїли). Після войни приїхали, 
і  тамечки ту [хату] ліпили. Та й тому [сусіду] намі-
ряють осадьби  – значіть, тоді по півгектара (це ше 
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й город намірають). А сестра моя старша побачила, 
шо це вони наміряли: «Міряйте і Колі». Значіть, от, 
наміряли і мені осадьбу. А  я не думав ні строїтися, 
нічо, ні женитися, нічого в мене ше цего [в думках] 
не було. Та й приїжджаю на виходні додому, а вона 
каже: «Отам я тобі зайняла осадьбу». Кажу: «На шо 
вона мені!».  – «Ондо Бондарчуки, і  ти тоже строй-
ся!». Да, ну, стройся, стройся... Фундамент. [Хати 
раніше були на фундаменті чи стояли прямо на зем-
лі?] Планірували: якшо тамічки немає, значіть, нігде 
ни рунту, ни погріба, ні ями. Бо коли будеш мурувати 
і там попадеш на ту землю, де може дати осадку, та й 
тоді і хата [осяде]. То це туто я знаю, коли я це [буду-
вався], в мене дядьки ше були живі батькові, то вони 
були, значіть, і  так вибирали. І  шоб було десь ни в 
ямі, бо дощ ішов, та й шоб ни [затікало житло], а на-
оборот шоб. [На горбкові десь?] Да. А я вже, значіть, 
на бригадіра вчився, і це мені зарплата була, стіпєн-
дія хароша була – так копійка вертілася. От, да, при-
їжджаю – вони вирубили [дерева] тут. Стіни. А там 
хлопці з усіх районів, значіть, це сюди приїжджали, 
на бригадірів училися. От, та й свободні. Кау: «Хлоп-
ці, так і так, гайда, поїхали до мене!». А  тоді мода, 
значіть, обід. [Це клака називалась?] Клака, клака. 
І значіть, то [стіни] поробили. Осьо, даже і не знаїш, 
не кликав я, допустім, а лиш почули, шо, значіть, ето 
[будівництво у мене], то люди приходили і помага-
ли це строїти. І я, значіть, той вугол у хаті [зводив], 
а його батько, значіть, сюди вугол, і так каждий. Десь 
тако [з метр] висоти шар пройшли кругом. Тоді ви-
сохло – тоді, значіть, друга клака. І так до самого вот 
[верху стіни гнали]. [У вас з чамура чи з вальків сті-
ни будували?] Саман. А саман – то кирпич такий ро-
били. А це прамо вальки. [Це валькована хата?] Да. 
Валька ця – там обмотав, ті подали, я його вже тоді 
на полики, відтіля й відтіля. [Як замішували глину 
на вальки?] А  замісювали  – значіть, розкопувалося 
отакій шар землі, вот, або прамо верхній шар ско-
пався, а тоді, значіть, туди глина і пісок, і вода. І це 
воду лиють, і тоді коні, заганяють коні. А як невелике 
там шось, то прамо ногами [місять]. А то – кіньми. 
[Солому туди сиплять?] А  як же! Це, значіть, зразу 
розбили [заміс] до рідкого, шоб воно, а  тоді, зна-
чіть, трусиця солома. Обігнали, значіть, ті коні вже 
солому ту. Ну, там дивилися вже по тому, постільку 
то [замісилося]. І соломою [заміс] накривали. Це, до-
пустім, обмивали через три дні чи шо. Значіть, вже 
солому поливали водою. [Коли виганяли стіни, для 
вікон і дверей залишали місце?] А це тоді вже, зна-
чіть, дойшов, ага, де вікно – там, там, там буде. Оце 
домурували, а  тоді, значіть, цей промєжуток оста-
єця немурований, а  дальше пішли. І  так, значіть, 
для дверей тоже. [Зверху ставили якісь перемички 
дерев’яні?] Ну, це перемичка. Вже дойшли до того, 
а  тоді [перемичку ставлять], і  зверха вальками вже 
обійшли кругом. Стеля. [Стелю як роблять?] Коли 
я строївся, тоді було проблема, дерево шоб то [діс-
тати для стелі]. То я [шукав] – в Кохановкі ліс, вот, 
в людей попід хати, в кого, хто може дати, допустім, 
озьо акації. От, оці акації такого розмєра, такого. 
Центральний – то товстий сволок клався. А тоді бал-
ки вже, значіть, дерев’яні, з  дерева. А  тоді, значіть, 
балки поклали, а тоді форост [хмиз] встелявся, зна-
чіть, або комиш [очерет], або форост. А тоді вже на 
то [на стіни балки ставили], балка од балки [хмизом] 

застелялася. А тоді глина зверха, вже вальки устиля-
лися – така-то товщина, допустім. А знизу – [глину] 
підкидали. [Сволок поздовж всієї хати ставився?] 
Ну, да. Один довгий, от. [На стіну щось підставляли, 
перш, ніж сволок класти?] А то підставили, шоб ни 
сів, бо він сам може сісти. А це підкладки – ну, само 
собою. [Сволок був обтесаний, квадратної форми чи 
кругляк?] Якшо він товстий і позволяло, значіть, то 
тоді, канєшно, було, обтесували його. А  якшо він, 
значіть, круглий – то лиш ко ́ру знімали, бо під корою 
він буде портитись. А то – так кругляк і клали. Гил-
ляки, сучки по обруб[ували]. Дах. А верх хати – це 
крокви. І це, при чом, тоже під який [покрівельний 
матеріал], чим хто буде крити: якшо комишом, от, то 
тоді, значіть, вищий [верх], а якшо під жесть – зна-
чіть, нижчий, вот. Самі крокви гостріщі робляця і 
тупіші. [Дах робили чотирисхилим?] А це в кого як 
здумаєця. То робили, значіть, озьо тамечки драбина, 
допустім, і то усьо, горіща. Як робили – як озьо счас, 
так і тоді. [То є і двосхилі дахи з фронтонами?] Да. 
Ну, як зараз озьо – поїдь, подивись по селі. [Покриті 
очеретом хати мали чотирисхилий дах чи двосхи-
лий з фронтонами?] І такі, й такі були, да. Ну, мало. 
Большинство – то горіща. То якшо фронтон, то тоді 
тамічки [вхід до] горіща надворі, а якшо, значіть, той 
[чотирисхилий дах] – то [вхід до горища всередині]. 
Допустім, в  мене озьо тоже горіща тута озьо. [Вхід 
тут, де сіни?] Да. Планування. [Яким було плануван-
ня хат?] А то вже в кого як, яка сім’я. Як хто, значіть, 
зажиточний, то в їх тамечки і кухня, і вже тамечки, 
значіть, і те, і одна половина, і велика половина. Зна-
чіть, там, де я був в Ананьєві на квартирі, та таку саму 
[хату собі розпланував]. Ось як у мене, допустім: ото 
сіни, а тоді туди «велика хата», а тоді, значіть, кухня, 
а  тоді вже дєцка [кімната]. Отак воно. [Найстаріші 
хати були на дві половини?] На дві стороні  – [кім-
ната] туди і туди. Система опалення. Піч була. [Як 
мурували піч?] Муруєця вперед, значіть, чирінь на-
зиваєця. Підмуровуїця, допустім. Іди, подивись ондо 
там, там же піч. Чирінь, от, набиваєця камінцями. 
Коли палиця, значіть, воно ж як, чим воно от нагрі-
валося, сама площадь, от, та чирінь нагріваєця. І по-
том тоже, значіть, кирпич тоже ж там вкладаєця. Та 
й кирпич нагріваєця до такої тімператури, шо тісто, 
допустим, вже хліб замісили, всьо, встромили, і по-
глядає, дивиця – ага, присмалився. А як взнавати, шо 
воно готово чи не готово, шо воно напаляно – кинув 
муки, значіть. Якшо вона, значіть, побуріла, то тоді, 
значіть, температура у тій [печі] хароша. Значіть, 
можна хліб сажати. А якшо ні, побуріло [борошно] – 
значіть, то тоді пали щє. [Крім печі у Вас ще й груба 
була?] Ну, так грубка – вона і зараз ондо є. [Піч теж 
в цій хаті була?] Ну, тутечки в мене не було печі. Піч 
там в мене, піч – [літня] кухня це там. [Колись печі 
були у самій хаті?] А як же! Були і там, де ми жили. 
То у кажній хаті піч і грубка. Діти  – то на пічі. От, 
туди: «Ни балуйтеся!»  – ганяли. [Біля печі робили 
лежанку?] Ну, а як же! Інтер’єр. [Чим умебльовува-
ли «велику хату»?] Ну, лавки, скриня, стіл. Це вже ж 
як люди, гості, допустім, то тамечки вже ж «велика 
хата», та й в «велику хату» [запрошують]. Це лавки 
і потом столи, та й в «велику хату» – це для гостєй, 
для ока ́зії, як кажуть, зімой шо роблять. [Зовні стіни 
хати білилися?] Канєшно білилися. Глина, біла гли-
на. Счас – то вже хто чим, то ізвйосткою. Ось в мене 
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ондо, бач, затекло, потекло [у кутку веранди], вікно 
вивалюїця. Тільки шо хлопець, шо був, має прийти, 
мені ремонтірувати. [Тут також синькою фарбують 
стіни?] Підсинюють. То низ чорний, вугли сині. Це і 
зара. Зараз тоже це. Тепер шубу [також роблять]. То 
й плиткою [стіни обкладають]. А  раньше  – то під-
водили полоску чорного, тоді, значіть, синього. А то 
хто – вже розкрасювали. Ну, фантазія в кажного. [Як 
часто хату підбілювали?] Ну, так як, то родичі, то то 
одна другій помагали. [Хоча б раз у рік?] Да, а як же 
ж. Зараз я озьо тоже бачу, шо вікно вже [слід ремон-
тувати] – тоже нада до зіми готуватись. А весною – 
до весни.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як у вас на-
зивається приміщення для худоби?] Хлів, хлів. [Де 
свиней тримали?] В  кого де виходе  – то отдєльно 
[будівля] для свиней, і тамечки, а то там, де худоба. 
[Може, «куча» казали, «свинарник»?] Хто як виду-
має, як привикне, до якого слова. «Йди, тамечки за 
хлівом...». Або в курнику, або у свинарнику. Ну, хто 
шо як назве – так воно у кажній сім’ї. [«Саж» теж ка-
зали?] Да.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як Ви вибирали місце, шо саме тут 
буде хата?] То кидали по вуглах, значіть, гроші. Тоже, 
і  тут тоже кидали вже старі люди там. [Ті гроші за-
бирали чи замуровували?] Нє, так воно остаєця. Оце 
хто буде розкопки робити  – хтось найде. [Навіщо 
гроші ставлять?] Ну, то на щастя, шоб в хаті гроші во-
дилися. [Зерно теж на кутах сипали?] Тоже сипали й 
зерно, вот. А обше, коли я строївся – тоді дивилися, 
шоб воно було на рімному місці, і шоб не була рун-
тана [розрихлена] земля там. Не попасти на погріб, 
бо тоді осядка. От, оце я знаю, коли я вибирав [місце 
під хату].

с. Шелехове
Записав О. Головко 22 серпня 2018 р.  

у с. Шелехове Ананьївського р-ну Одеської обл.  
від Підгурського Петра Даниловича, 1930 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Це вже батько мій [хату] строїв, і я вже 
помагав йому. Ну, це ж дуже просто. Місять заміс. 
Фундамента під нюй, собственно говоря, і нема тут, 
під цею кухньою. І  прамо таке на соломі [вальки з 
глини місять]. І оце раз пройдуть отако кругом, про-
йшло тиждень чи два, просохло, шар один – другий 
раз. І це до верха. Це я вже повню. Це всьо валько-
ване. [Як виготовляли вальки?] Заміс замісили, і тоді 
відти робили так, як вальки – таке, отакого, як бала-
бухи. І подавали, а тут мужчини вже [вкидали]. Вони 
прамо тако через усьо – такий шар, отакої товщини, 
оце кругом. І воно постоїло, доки просохло – другий 
шар, третій, доки там, считайте. А тоді вже ставлять 
балки, оце стелю – все потом. [Перш, ніж валькува-
ти стіни, на кутах стовпчики закопували?] Було так. 
А було, й ніяких просто стовпчиків не було. Там [на 
кутах] закладали, як тобі сказати, десь якісь камін-
ня, шоб воно трималося. [На валькування запрошу-
вали сусідів допомогти?] А це так було і модно. Ми 
строїмо – приглашаїмо людей. Люди строють – при-
глашають нас. Це клака була. Оце одної неділі там, 
в мене, а другої неділі вже в другого, того, третього. 
Не будеш сам же ж, шо ж ти зробиш?! Наприклад, 

я  з батьком  – це я можу якийсь курничок там для 
курей [збудувати]. А як строїть таке [велике примі-
щення], то тут уже десяток людей чи скільки там. Це 
ми должні їм вже, кожному, коли треба [теж допо-
могти]. Це так клакою робили. [Якщо Ви господар, 
то людей нагодуєте?] Канєшно! Та це ж так воно, так 
воно должно бути. Так воно й робилося. Да, це я за це 
отвічаю, коли у мене роблять. А якшо вони – то вони 
за це [відповідають]. [У стінах для вікон і дверей за-
лишали просвіти?] Да, це просвєту лишали, просвє-
ту. Да, по розмєру лишали просвєту – там були вікна 
оце, да. [Над майбутніми дверима і вікнами ставили 
дерев’яну перемичку?] Да, канєшно, канєшно ста-
вили. Перекладина. Там такий брус дерев’яний ста-
вився, значіть. [Ці вікна того ж розміру, як і вкладені 
при будівництві?] Так, як построїли, так воно й досі. 
Отаке воно. [На чотири шибки?] Да-да-да. [Його роз-
міри – 80×80 см?] А то там, як опреділили. Це бать-
ко заказував, там були мастрєра в нас, плотніки на-
зивалися. Заказували, це давали доски туди, а вони 
там робили це двері і вікна, і це всьо. [Як завершили 
зведення стін, ставили якусь квітку чи букет?] Нє, ну, 
не знаю я такого, не чув. Стеля. [Як зводили стелю?] 
Балки ставили. А тоді зверха заложували фо ́ростом 
[хмизом], форостом. А тоді валькували глиною тоже 
звідсе, звідсе зарівнювали, тоді відте. Висихало  – 
а тоді вже другий раз, третій, шоб вже було гладеньке. 
Ото це робили. [Який форост брали?] Більше всьо-
го – з долини, з того, з верби. [Верболіз?] Верболоз 
туди, і просушили, висушили всьо, обчистили, вкла-
дали поперх балок підряд-підряд, тоді зверха гли-
ну, і  всьо. [Сволок безпосередньо на стіни ставили 
чи щось підкладали?] Нє, підкладали під тим самим 
[сволоком], шоб воно ни просідало туди [всереди-
ну]. Тоже так ото під нього підкладали відте і відте. 
А розстояніє велике, через усю [хату], шоб [сволок] 
не прогинався – ось, бач, слуп поставили. Дах. [Ця 
хата, в якій Ви зараз живете, і досі крита очеретом]. 
Це називаєця лєтня кухня. Хата була в нас вже під 
черепицьою, і [перекрита] уже під жесть. А це лєтня 
кухня була під комишом. А тепер нада перекрити під 
комишом, а його нема де взяти. В нас колись була вся 
долина [р. Тилігул], у нас комиш був. А тепер скоти-
ну там випасають, там всьо, та й нема де взяти. І от, 
дивись, я  сидю отут. Бач, ми сидимо, і байдуже, ни 
жарко. Надворі жарко, а тут – нє. А якшо там сильно 
[спекотно], то я ось собі [вентилятор увімкну], по-
німаєш. О, бач! А біжи зараз у мене в [криту жерстю] 
хату – а там жарко! Чо ж я тут сидю!

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які госпо-
дарські будівлі двору були обов’язковими?] Комора 
должна бути, де должно хранитися і зерно, і там всьо. 
Тоді сарай должен бути, де повинна бути худоба. Ху-
доба де там (корова, теля) – там сарай (або конюшня 
казали). Сарай, конюшня... А тоді курник – де птиця 
должна бути. Оце всьо должно в хазяйстві [бути]. По-
двал должен бути, шоб хранити там всьо. [Називали 
його «погріб»?] Погріб, да. [Чи робили погріб з двосхи-
лим накриттям, типу куреня чи катраги?] Да-да-да. 
Робили, це таке, да, було. Це таке, шо нема постройки, 
а просто воно отако [50 см] підмурують зразу, а тоді 
отако, як кришу роблять на нього, понімаєш. [Як та-
кий погріб називали?] Катрага. Це було над погрі-
бом там.
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с. Вишняки
Записав В. Іванчишен 31 серпня 2018 р.  

у с. Вишняки Арцизького р-ну Одеської обл.  
від Кобзар Ауріки, 1952 р. н.

ЖИТЛО [Чи будували Ви тут дім?] Нєт, ми купілі здєсь 
нємєцкий дом по ту сторону. Здєсь нємєцкое сєло 
било, пристроїлі всьо. Папа зарабативал. Карову дєр-
жалі. Папа [возив солому] на скирду, гарабиль етот, 
как повозка, но такіє. [На виплату брали будинок?] 
Нєт, раньше виплат нє било. Сразу надо било дєньгі 
давать. [Чи були речі, інвентар у німецьких будинках?] 
Я етого нє знаю. Ну когда, война іх висилалі. Длінниє 
такі дома, нємци дєлалі на совєсть, нє как русскіє. Фун-
дамент. [Чи був фундамент у цих будинках?] Да, єсть 
фундамент. Одна балка здєсь і всьо. [З каменю будува-
ли?] Здєсь все камєнниє, здесь нєма деревяново. Ето у 
мєня «фінській домік». Билі нємєцкіє, із пацав билі. 
Развалілісь, сколько ім лєт. Началі строїть по-новому. 
Стіни. [Як будували пацами?] Пацами і на чамур. [Що 
таке чамур?] Із соломи, гліна і солома. Мєшают ногамі 
ілі с конями, і  потом клаку [скликають]. Фундамєнт 
шоб з камня, шоб не разашолся. Патом ставят паци. 
Так на мєтр. [Як виготовляли паци?] Паци – єсть спе-
ціальниє такіє квадратіки. Вставіш, і  оно падаєт. Да 
так, што лучше камня получається. І так строїлі люді. 
Надьожно. Потом цемент кідали, мазалі. [Що таке 
клака?] Ето собіраются люді помагать. Ну, напрімєр, 
родствєніки собралісь – хазяйка готовіт кушать. Стол 
накриваєт. [Тільки родичі були на клаці?] Ну, і чужиє 
могут приходіть. Іх кличуть: «Пріході, завтра помо-
жеш!». Там дєлать чамур, ілі гліну подносіть надо. Оні 
приходять, і гуртом [стіни роблять]. Кормят в об’єд і в 
вєчер. [За гроші ці роботи виконували?] Нєт, так про-
сто помагают. [Чи відпрацьовували потім?] Да нє, ка-
кой там, просто помагают друг другу. [Коли Вас звуть, 
то маєте йти?] Ну, да. Еслі шото нада, то ідуть. [Тільки 
при будівництві дому була клака? Чи ще якісь робо-
ти?] Только при постройкє дома. Сейчас уже нє то, 
раньше люді умниє билі. Сейчас дєньгі нє даш, то уй-
дьот. [Які саме будівничі роботи виконували на кла-
ці?] Стєни поднімают. А потом строїтєлєй возьмьош. 
Надо платіть строїтєлям. Стеля. [Яку робили стелю?] 
Потолок – ето уже бабкі нанімаєш, і мажут. Мастєри-
ци билі, шо мажут внутрі. Дах. [Чим покривали хату?] 
Раньше черепицей накривалі. [Опишіть цей процес]. 
Спеціально єсть пєсок і цемент, форму такую ставілі. 
І завод такой єсть.
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ЖИТЛО [Чи будують зараз на Одещині хати «німецько-
го» типу?] Нє. Нємєцкі дома – це ж як німці були, стро-
їли і жили. Тут, де Мар’яновка і Йосипівка [села Овіді-
опольського  р-ну Одеської  обл.], то там говорять, шо 

німці лишились і після [Другої світової] войни, то вони 
там строїли. Я вже не помню, їх вже де-то при Сталіні 
[виселили]. Но після войни, вони там жили і строїли 
дома. А тут в Балтському районі, вони тут тільки за-
йшли, війська, зайняли хату, зробили штаб. А  потом 
вже як наші йшли, то вони вже драпали [відступали] і 
лишили так всьо. Потому шо находили і нємєцкі монє-
ти, і каски, і всьо. Фляги, ремні... От де Больша Доліна 
[с.  Велика Долина Овідіопольського  р-ну], знаєте, 
Одеська тоже область, Йосипівка, Мар’яновка  – там 
вот же тоже німецкі дома такі длінні. Там німецкіє по-
сєлєніє було. І живуть до цих пір в тих «нємєцкіх» до-
мах. Як мені розказували, там штаб у нашому домі був. 
Вони спішили, уходили і оставляли там всьо, шо могли. 
Кого треба розстрілять – розстрілювали. Це в мене в 
Балтському районі. Стіни. [В селах Балтського району 
будували хати-мазанки?] Мазанки, да. То саме вже піз-
ніше. А  сразу, при німцях були такі хати, шо стовби, 
і мєжду стовбами, ці палки, і засипали туда глину. Пал-
ки ставили наврхест і забивали туда глину. Потом ма-
зали глиною. Це вже більше ста років таким хатам, но 
ше єсть такі хати. [Хто будував ці хати?] Самі люди 
строїли. А  потім вже пішли саман  – вже після війни. 
[Опишіть, як будували саманні хати]. Шо там? Така 
форма, обичний квадрат тако з ручками. [Чи брали Ви 
участь у таких колективних роботах?] Ми ж діти, шо 
ми мали там робити. Але бачили це всьо. [Чи могли мі-
сити глину колективно під час будівництва?] Ми там 
працювали, могли водички піднести. Люди тоді працю-
вали. [Чи готували обід-вечерю для запрошених пра-
цівників?] Ну, а  як же. Батьки готували, допустим, 
а люди робили. [Як таку роботу називали – клака чи 
чамур?] Чамур. Клака – то шось по-другому. Клака – то, 
по-моєму, коли забивають потолки. Коли строяться, 
і дерево на потолки, потом же треба цю глину підніма-
ти і забивати там. Тяжко тоже ту ж глину піднімати, то 
по-моєму клака і називається. Чамур – це коли місили 
[глину на стіни хати]. [Де саме виконувались ці робо-
ти?] Ну, коло подвір’я, канєшно. На вулиці тако бувало, 
шо... [Яму копали чи просто на землі?] На голій землі 
робили. Брали машину чи дві, привозили солому і рів-
няли там. [Чим саме рівняли?] Лопатами, тоді ж не 
трактор був. Савкова лопата, метр-два взяли, порівня-
ли. Потім водою ше мили. Насипали потім глини, і один 
за одним ходять люди і місять ногами. Місять, потом 
опять посипають, потом опять місять. І поки там кон-
сістєнція не така, як треба, ходять. [Хто сам визначав 
кількість матеріалів, як їх змішували?] Люди. Це ж не 
один раз робилось, люди ж строїлись раньше. Потім ці 
форми робили, набивали в них глини. Форми були такі, 
як коробки, і  робили так, як зараз на забор. Набили 
туда глини, раз забрали, дальше туда набили, забрали. 
[Чи сушили цеглини?] Да, да. Воно підсихало, потом ми 
малі бігали, переварачували, шоб воно висохло. А  як 
же, помагали родітєлям. Потом положили, накрили 
його, шоб дождьом там не заливало. А потом строять-
ся, воно вже готове. А потом позвонили, знов строять-
ся, ішли всі дружно, весело було. Звеселялись, пісні спі-
вали. Счас такого уже нема. [Це була безкоштовна до-
помога чи за грошову оплату?] Нєт, тоді нічого не було 
за гроші. Один одному помагали. Сьодня пришли до 
Васі, там помогли, на слєдующі неділі там, до того піш-
ли. Той строїться, той строїться – друг другу помагали. 
Не було такого, шоб за гроші, за гроші – то купити шось 
там. [Ніби відробляли один одному за допомогу?] Як 
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відробляли... Просто люди знали, шо їм потребується 
помощ, там син буде женитись, і треба буде, дружно це 
всьо було. [Яким чином запрошували на чамур?] Ну, да 
колись казали: «Приходьте, чамур треба місити!». Або 
як треба хату строїти, то там кажуть, шо кришу вкрива-
ти чи стелю забивати, по-разному, в кого який обйом 
роботи. Чи як у нас забор ставили. [Коли Ви хату буду-
вали, запрошували людей?] Дивіться, є там кум, сват і 
брат, там троє, ше позвали друзєй, в нас уже всьо це-
мєнтіроване. І  ті там мішають етот цемент, роствор. 
[Коли з’явились нові будівельні матеріали, також кли-
кали допомагати?] Канєшно, да. Це вже зараз таке, шо 
за гроші, раньше такого – нє. [До якого часу така допо-
мога була безкоштовною?] Я вже з села поїхала коли? 
Ну, 2000 года люди ше так робили. Просто приходили. 
От, в нас на вулиці живуть сусіди, по бокам і по попере-
ді, вже троє, плюс брат якийсь – ось тобі і всьо, при-
йшли помагати. Потом там другий строїться: «Помо-
жеш?». – «Канєшно поможу!». Потому шо знає, шо че-
рез неділю йому прийдеться. Не в том дєло, шо йому 
буде треба, а й люди другі були. Колись так було, батько 
їздив в Білгород-Дністровський машиною, то зерно во-
зили, то насіння. Польові дороги раньше були, счас та-
ких уже нема. Спиняється, бо там поломались, там 
дядько спитав: «Може тобі шось помогти?» Там ключ, 
чи бензін закончився... Не було такого, шоб ми полома-
лись і ніхто не став. Там було 10 машин їздило, но надо 
були і помогли. Стеля. [Як робили стелю в хаті?] Ну, 
як... Так же само чамур міситься. А вже як мазали, то 
жінки – вже як отдєлочна робота, більш тонка. Полу-
чається, зразу цим чамуром слой робили. А потім вже 
робиться з цим, полова називається, не солома. Потом 
ше один слой робили – на саман з половою. І потім тре-
тій слой, то вже треба кізяк, його вже під досочку вкла-
дували – ну, тоже [натирали] стіни. А на горіщі – то вже 
[глиняний заміс] тільки з половою, ну, хто був і з соло-
мою. Раньше було всьо зерно на горищі. Дах. [Чим по-
кривали хату?] Черепиця була. Ми колись робили чере-
пицю. [Опишіть, як крили черепицею]. Да, крили, вона 
тяжола дуже. Тяжко її робить канєшно, і с лєсом тяжко. 
[Чи був станок спеціальний?] Да, був станок такий, 
дядько робив її тако ногами. Дуже тяжко, її заказуєш. Її 
робили, там спеціальний роствор. Пісок, нада шоб 
дуже мєлкий був. Я це всьо помню. Потім присипав на 
станку там шось цемєнтом. Потом гладив. Вона гла-
дєнька получалась. Потом брали, акуратнєнько стави-
ли, вона сушилась. Ше чимось мазали ті форми. Форма 
солярой мазалась, шоб воно відставало. Воно висихає, 
і шоб воно могло відстати. Там неділі чи дві воно по-
стоїть, потом нада було його чи ножиком, чи то спеці-
ально [пристосування] було, і дядько його там відкови-
рував. І потім вона звідти раз – і відскочила. [Соляркою 
мастили?] Ну, да, як цемєнт поставиш, то воно не від-
стане. Планування. По планіровкє, в основному, всі од-
накові хати були. Зараз збільшують всі хати, а раньше 
всі однакові були. [Де за плануванням розміщувалась 
кухня – у хаті чи окремо у дворі?] Воно може бути в од-
ному зданії. Просто так: там «чисті» хати, а там кухня, 
де так там повсєднєвне. А то робили лєтні кухні, щоб 
плитка була на вулиці. Система опалення. [Як будува-
ли в хаті піч?] Колись в дєтстві бачила, да. Я не помню 
начало, я помню ці камінці, от, пласковаті. Оцими камі-
нями в кінці пласняк поставили. Був камінь, дикар на-
зивався, вони його вибирали для печі на пол [черінь]. 
Потом цей пол забивали. Інтер’єр. [Де стояли лавки 

всередині хати?] Біля стола. Но в «новій хаті» [світлиці] 
така лавка була, така широка, шо покойніка ставили. 
І спинка там була, вона ширє була. Там в «новій хаті» 
всігда ставили покойніка. [Чому саме там?] Ставили, 
псалтир читали, раньше ж робили не так, як зараз. 
В «нові хаті» холодно було, і там свічка горіла. [Чи були 
стільці в хатах?] Лавки. Різні були лавки, стояла вздовж 
хати. Столяр був обізатєльно в селі. В нас в селі був ко-
жен спеціаліст: той робив бочки, дядя Вася столяр був, 
робив скамєйки і табурєтки. Дорожки ткали і вишива-
ли пушті всі жінки. [Чи зберігали сундук (скриню) у 
хатах?] В  сундуках була перина, подушки, всьо. [Чи 
були ікони в хаті?] Канєшно, в кожній комнаті була. [Де 
її ставили?] Там, де сонце сходить. Обично, як заходиш, 
в  лєвому кутку [ікона] била. Була лампатка, і  всігда 
вона горіла. І масло всігда було. [Опишіть, де були до-
ріжки, килимки в хаті]. В  мене тьотя ткала дорожки. 
Вони толщі були. В нас бабушка робила, я не знаю як, 
шо ниточки получались всі одного размєра, як сєчас 
оці шерстяні коври. А  були такі ткані, як дорожки. 
А вже ближче до [повоєнної доби Радянського] Союзу, 
вже в наше время, то було, шо вона робила дорожки з 
вещєй. Вони різали їх і з цього робили дорожки. Вер-
стат там такий стояв. Вся хата була заставлена дорож-
ками. [Чи вішали біля ліжок доріжки?] Да, коло крова-
ті, до стєнки, шоб тепло було. Оці коври шерстяні  – 
рози там, в основном, були. Я так і не знімала. В бабуш-
ки, так і ця дорожка висить. [Коли замінили дорожки 
на килими фабричного виробництва?] Ми зараз не ви-
кидаєм. Я в городі на заробітках була, то дівчата [на] 
лєстнічній площадці просили по кусочку цеї дорожки в 
хату. Це вже стало ісчєзать ето всьо, ми начали поні-
мать його ценность. Сразу викидали, як коври появи-
лись, всі хотят ж коврів. [Коли з’явились штори, занаві-
ски в хатах?] Я от не снімаю бабушкині штори, от мені 
вони нравляться. Натуральні ткані були. Льон. [Самі 
виготовляли?] Нє, при Союзі це вже купляли. [Які гос-
подарські предмети були в хаті колись?] Був верстат. 
Стригли цих овець, мили вовну. Дуже тяжко її мити на 
подвір’ї. Ці будяки були, їх треба вибирати. Помили, 
потім їдуть в сусіднє село, їдуть, роблять її. В тьоті було 
таке веретено. Вона до нього прив’язувала кучу цеї 
шерсті, всьо це в хаті робили. І пряла так, пальчиками 
вцепилась, і ниточка йшла. А потім вона сама красила 
цю вовну. Я помню, ше мала була, заходиш у двір, а там 
вона висить, такі мотки, може, сантіметрів 70, намота-
ні. Вони там зелений, красний. Потім в «нові хаті» був 
станок цей верстальний. [Коли саме пряли, ткали в 
хаті? Взимку?] Коли на роботі роботи нема, то це роби-
ли. [Як часто перебілювали стіни всередині хати?] Раз в 
рік білили. Літом, обично, сажу трусять. Літом і білять. 
Як можна зимою було білити, як в хаті топилось?! Лиш 
літом. Раньше прощє було – побілили, всьо натуральне 
(вода, пісок, глина). Не надо нічого покупать. Вони 
[господині] розбирались, яка красна, яка жовта [гли-
на], яка ліпить, а яка нє. [Як саме це робили?] «Поїхали, 
накопаєм глини?».  – «Ну поїхали!». Копає-копає, по-
трогав її: «Нє, це не ця!». Поїхали дальше. «О, вже ця!». 
Я  говорю: «Як ти розбираєшся?».  – «Рукою. Вона ма-
жеться». Розтиралась, вона получається. [Яка глина по-
трібна для мазання?] Шоб вона мазалась харашо. Там у 
нас була красна [глина] в Балтськом районє. Но вони 
пробують. Вони не дивляться на цвєт. Вони там див-
ляться, як води там наливають. Трошки жижа, а  має 
бути, як сметана густа. Вони просто білять і чуствують. 
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[Руками?] Нє, щіткою. В нас дома [щітки] робили з про-
са. У них там робили щітки – трава длінна така, як коси. 
Мені бабушка розказувала, як щьотку робити. Її 
зв’язуть, вона така тоненька-тоненька. Ця трава росте 
на межі. Кажу: «Як Ви це робите?». А  вона взяла цю 
траву, наполовину вот перев’язала, потім бере, цей 
остаток переворачує, як на половину зігнути його. І по-
том зв’язала нєсколько штук 2–3 рази. І так получалась 
щітка, і нею білили. Вдома в Бєлгород-Днітровскє про-
сто садили просо. Мені з проса більше нравиться. А на 
віники в хату – сорн [сорго], мені кажеться, просто са-
дили. А на віниччя (во дворі замітать) – на городі тоже 
садили. Віники посадив, осіню зібрав цей сорн. А  не 
посадив – ходиш до сусідів і просиш. То лучше самому 
садити, шоб всьо було.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. В  Балтському райо-
ні – там хата отдєльно, а кухня отдєльно, і це бігаєш 
тудим-сюдим. Я не привикла: в мене дома всьо на мєс-
цє. Колись мені свекруха сказала, я тільки заміж ви-
йшла. Каже: «Іди в мисник, візьми чару. Піди в кухню, 
візьми в миснику чару!». Пішла. Ну, в кухні – я поня-
ла. «А мисник і чара?», – думаю, шо воно таке. А воно 
оказується мисник – де миска, а чара – це сковородка. 
[Чи була піч на кухні?] Там була в кухні піч. Тут, де 
зараз моя бабушка, то вопшє двє лєтні кухні, дві печі. 
В другій лєтні кухні – малєнька піч і стіл. Видно, пекти 
хліб, щоб замісити і зразу туди. Закрутки удобно ро-
бити. [Для чого будували літню кухню?] Ну, як... От, 
прийшли з города, ти ж не будеш в хату йти, це вже 
вечером чистенький йдеш, помився. Готовиш в лєтній 
кухні, діти бігають і вже там. Комора там рядом же 
була, бочки з вином там були. Господарські будівлі. 
[Чи були млин, жорна в господарстві?] Я помню, у ба-
бушкі була і теребілка, шо кукурудзу з качана [тере-
бити]. [Де ці предмети знаходилися?] В нас сараї при-
страювали. Дальше сараї за хатою. В нас як до городу 
йти, спочатку був двір з худобою.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи була церква в селі?] 
В основном, клуб був. Церкви валяли, а клуби строї-
ли. Або з церкви робили склади. Я скажу, шо нашому 
храму 205 років було на тої неділі. Просто шо інтєрєс-
но, і це правда, людина яка стерегла... Був склад при 
Союзі з [19]62 года, храм, а його превратили у склад. 
І по [19]90-й год, оце склади були. І розказував, його 
син чи дочка з первих уст, шо, сидіть він у сторожкє 
свої і чує шум. Сторожили склад, а  там доски були. 
Чує, та навєрно, почулося. Знов шум, шоршить шось. 
Виходи, а з цього храма, шо превратили у склад, доски 
одна в одну сложені, такий широкий двір, доска в до-
ску сложені. Понятно, шо там ангел, ілі я не знаю, але 
не люди. Це просто чудо було, шо всьо равно цей храм 
возродиться. Це я чула. Коло Одеси є такий храм. І по-
том після [19]90-го года храм возродився. Придорож-
ні хрести. [Чи були хрести при в’їздах у село?] Знаєте, 
в нас кажуть, що як зайшли німці, вот в селах, де сто-
їть хрест в началі і в кінці села, не знаю, наскільки це 
правда, говорять, шо ці села не трогали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце під хату? Яке місце 
було сприятливе?] Це я не знаю. Мені розказували, як 
криніцу закопать, то лозу якось там виноградну надо. 
Народні уявлення. [Які могли ставити обереги в хаті?] 
Ми всі християни, то тільки хрест, других оберегів не 

ставили. В  мене бабушка  – то ікона і хрест. [Де ста-
вили хрест у хаті?] На грудях носять або коло крова-
точки. [Чи було це для кожного окремо?] Нє, просто в 
хаті. Таких не було оберегів. Це тільки хрест, свячена 
вода, свічечка може бути. Я  просто помню, шо моя 
бабушка всігда молилась, іконочка, всігда лампадоч-
ка горіла. Календарна та родинна обрядовість. [Чи 
прикрашали хату на Зелені свята?] Троїца в нас каза-
ли. І в хаті, і травичка, і на ворота. Животним харашо 
його давати. От, коровка єслі єсть чи козичка. Воно, як 
сказати, ця травка полєзна. Так же само, як водичка на 
Крєщєніє с роднікового істочніка.

БАЛТСЬКИЙ РАЙОН

с. Кармалюківка *
Записав С. Сіренко 26 липня 2008 р. 

 у с. Кармалюківка Балтського р-ну Одеської обл.  
від Нікітюка Федора Івановича, 1942 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Ранше була в нас історія села, вона 
в школі зберігалася. А пізніше, не знаю, де вона ділася, 
ця книга, зникла. Ми приїхали сюди в [19]70-х роках, 
вже існувала ця історія села. Записи там були не дуже 
розповсюджені, не дуже повні. Вона зберігалася у вчи-
теля історії, і саме у нього вона зникла. Його прізвище 
Шаповал. Але, можливо, шось десь є восстановлено. 
Це треба звернутися до директора школи. Перша на-
зва [села] була Пернаті, а потом його назвали в честь 
народного месника [Кармалюка]. Можливо, колись 
поселився тут перший якись Пернатий. Так як село 
Мирони  – то там три Мирони були, якісь кочівни-
ки. В недавній час я чув, що мають давати назви ву-
лиць. В будь-якому селі немає назви вулиць. Ми тут 
всі один одного знаєм. Як прізвище будуть питати, то 
ми направим. Адже тут роками люди живуть, то вже 
один одного знають. Це ж село.

ЖИТЛО В це село ми приїхали в [19]77-му році працю-
вати. Зразу ми поселилися в будиночок для вчителів. 
Десь двадцять п’ять років [там прожили]. А потім десь 
приблизно в [тисяча дев’ятсот] дев’яносто п’ятому 
році ми придбали і переїхали в цей будиночок. Йому 
вже, мабуть, років шістдесят-сімдесят. Приблизно, так. 
Він реставрувався років п’ятнадцять назад: поміняли 
вікна, двері, поновили його. Планування. [Скільки 
кімнат зазвичай робили в хаті?] Традиційно хата буду-
валася «на дві половини». Вона розділена на дві части-
ни, коридорчиком відділяється. Характерною особли-
вістю коридора в таких будинках являється те, що, 
крім коридора, продовження дальше його було спеці-
альне приміщення, особливе. Таке приміщення було 
глухе. Туди були тільки потайні двері і жодного вікна. 
Особливість його в тому, що там не було стелі і вверху 
був прямо вхід на горище. Будували там так званий ди-
мозбірник. Цей будинок теж такий був, і  нам при-
йшлося реконструювати. То ми все викинули, забрали. 
Ми зробили вхід звідти, прорізали двері. А там поста-
вили стелю. Там одна кімната, а  це  – коридор. Люди 
вважали, що це зал, там приймали гостей, влаштову-

* Із 2015  р. с.  Кармалюківка перебуває у складі Балтської 
міської громади Одеської області.

БАЛТСЬКИЙ  РАЙОН
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вали свята, чи похорон, чи ше шось. То ця кімната, як 
би була вільна для такої цілі. [У Вашій хаті крім парад-
них дверей є ще й господарські у двір?] Ну, це саме в 
нас. Ми собі так придумали, нам так зручно. Справа в 
тому, що туда  – там йдуть господарські будівлі, там 
дрова наприклад. І обходити кругом, носити через ко-
ридорчик, через кімнату, воно падає там, мусор якийсь 
падає, забирати не хочеться. Тому ми вирішили для 
зручності звідти провести двері. А тут, коли ми купля-
ли оце приміщення, ця додаткова веранда була з’єднана 
з кухнею літньою, там ще дальше є збудована, а дверей 
не було. Ходили в кухню через ці двері, через веранду, 
через цей вхід. А це не дуже зручно. Ми вирішили пе-
регородити. [Де Ви побачили таке планування?] Я ніде 
не побачив. Справа в тому, що ще дуже давно при та-
кого типу будинках була прибудова ззаді. Не в всіх лю-
дей, но була. Біля батьків жили сусіди, в яких була при-
будова ця. І я бачив, що з кухні є вхід в оту прибудову. 
Не ззовні туди вхід, а  звідси. Ну, там була кладовка, 
вона була темна, даже там, по-мойому, шо вікна не 
було. Тому, очевидно, ці люди як будували, то кухню 
вони з’єднали, потім цим коридорчиком перекрили і 
зробили, щоб було вхід туда, з цієї верандочки. А я вже 
тоді прорізав тільки двері і з’єднав це все, щоб надвір 
аж туда не проходити. Так мені удобно. Людина хоче 
так робити, щоби їй було зручно для своїх потреб. 
Плани будинків переймали один в одного. Саму роз-
бивку внутрішню, розташування кімнат  – це вже як 
хто вичитав, або десь шось побачив. [Років 10–20 тому 
нове будівництво ще активно велося?] Так. Тоді ще бу-
дували. Але, в основному, вже самі не будували. Вже 
мали можливість наймати спеціалістів, які мали нави-
ки роботи саме в будівельній сфері. А в останні роки 
будівництво не ведеться. Зараз, можна сказати, що вже 
не будують. Підвалини. [На якій основі збудована 
Ваша хата?] Хата збудована на столбах. Столби закопу-
вали форостом, потом кидали глиною. Та як столби 
почали гнити знизу, то ми підрізали їх всі. Фунда-
мент. І тоді ставили фундамент. Ще він змащений гли-
ною, цей форост, і будинок не розсипався, а тримався. 
А потім вже, як збудували фундамент, він просто вже 
сидить на площині цього фундаменту. Для того, щоб 
він був міцніший, обробили цементом. Стіни. [До 
1950-х років стіни хат глиняні були. З чого пізніше їх 
почали будувати?] А пізніше почали будувати будинки 
із цегли, із різаного, пиляного ракушняка. Це вже десь 
в [тисяча дев’ятсот] вісімдесятих роках. Стеля. [Як ра-
ніше робили стелю в хаті?] Раніше стелю робили за та-
ким принципом, як Ви бачите. Ставили посередині так 
званий сволок центральний і на нього ставили балки, 
щоб опирався один кінець балки на стіну, другий – на 
сволок. Не було можливості, матерялу, щоб весь балок 
був від стіни до стіни. Дістати матерял було важкува-
то. В лісі є, але взяти матерял цей було важко. Ось, на-
приклад, щоб взяти з лісу в’язочку дров, то потрібно 
було ховатися, присядками нести додому, щоб лісник, 
бува, не побачив. Навіть ті дрова, що зараз гниють, їх 
тоді брати не можна було. Не позволяли людям брати. 
Це було десь [тисяча дев’ятост] п’ятдесяті роки. Тому 
будували, як могли і з чого могли. Хотя в семидесятих-
восьмидесятих, тоді вже можна було. В колгоспах вже 
було занадто багато такого дерева. І можна було при-
дбати в колгоспі, купити, якого потрібно діаметру, якої 
потрібно довжини. Десь в таких роках почали рекон-
струкції робити. Вікна міняли, двері. [Які матеріали 

використовували для зведення стелі?] Раніше вико-
ристовували очерет. Очерет є різний. Він є товстий і 
тонкий. Балки ставили густіше. На балки прямо стави-
ли очерет, розстеляли. Можливо, де-не-де там ставили 
дерево. А потім закидали, знизу підкидали і заглажу-
вали глиною. Стеля була не дуже міцна. Хоча зберігали 
там жито, пшеницю. [Якої товщини була глина на сте-
лі?] В основному, два сантиметри. А пізніше вже по-
чали робити із дерева. Даже верба ішла для цього. 
В лісі нарубували патичків довгих таких, майже на всю 
довжину. Важно, щоб вони ставали між балками. Бал-
ка на балку, тоді знов перекладали. Розставляли рідко. 
Не густо. А глина, як зверху кидають, то вона через ті 
отвори проходить. Після того, як глина підсихає, то 
знов підкидали, а  потім гладили. Уже десь років 
п’ятнадцять назад почали відмовлятися від тої балки. 
Тоді вже використовували металеві дроти, і під в’я зу-
вали ці дроти. Відстань десь так приблизно тридцять 
сантиметрів один від одного. Проволкою підв’язували. 
А  потім вже клали ці патички не поперек балки, 
а вздовж. Прямо на арматуру ставили оці дерев’яні ги-
ґлі, в народі кажуть. А тоді знизу підкидається і вирів-
нюється стеля. [Як заходили на горище?] Зараз багато 
роблять вхід на горище іззовні. В цьому є зручність, не 
потрібно з будинка це робити. Це почали, коли будува-
ли з кірпіча. А в таких старих будинках, звичайно, лаз 
робили. Тут причин тоже багато. Так було зручно. На 
горищі зберігали колись зерно. Для того, щоб сторонні 
не потрапили туди ззовні. А пізніше менше стало ви-
падків. Коли перестали проникати на горище, краді-
жок стало менше, люди більше заможніше стали жити, 
тому стали будувати це ззовні. Дах. За літо треба було 
побудувати і поставити кришу. Якщо закидати стіни, 
закидати стелю, щоб не розвалилось це все від дощів. 
На той час криша будувалась із очерету. Наприклад, 
батьківську хату я пам’ятаю, ми перекривали вдруге 
десь в п’ятдесяті роки. То це ми заготовляли взимку 
очерет. Спеціальні пристрої були такі, що стругали, 
збирали в снопи і вивозили. То це основний такий ма-
теріал бул. А потом збирали і влітку, вивозили на бе-
рег, розстеляли, просушували. Це такий більш елас-
тичний був матеріал, то ставили його на саму макуш-
ку – наверх. Такі кіпці робили, скручували і ставили 
наверх. А  зверху на його ставили два такі патики 
зв’язані, щоби міцніше їх тримали, і вони залишалися 
там. Інколи ше солому зверху ставили. А пізніше вже в 
шістдесяті-сімдесяті роки перейшли на металеві, жес-
тяні криші. І  черепиця була. От в нас, наприклад, 
в колгоспі почали виробляти власними силами чере-
пицю. Був такий завод невеличкий, і виробляли. І тоді 
дехто покривав. Виявилось, вона важка. Особливо для 
таких будинків, такого типу, зроблених на столбах. 
В зв’язку з тим, що столби закопані в землю, а ще звер-
ху поставити черепицю, вона дуже важка, швидко хата 
прогиналася під вагою. Ось ця стара хата і то видно, 
що будинок не зовсім горизонтально стоїть. Вантаж 
великий був. Тому відмовились від черепиці. І вже зна-
чно пізніше почали переходити на шифер. Хто мав 
кращі можливості, вони раніше могли десь закупити, 
десь привезти. Спочатку був малий такий шифер, не-
великий розмір його. Приблизно 8 см×1 м 20 см. Цей 
будинок так і залишився покритий таким шифером. 
Ми його не перекривали. Він значно легший. Він, по-
перше, тонший. І легший. В цей період [у 1980-і рр.] по-
чали застосовувати шифер восьмихвильовий. Розміри 
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вже, звичайно, більші – десь так метер сімдесят, мож-
ливо, на метер п’ятдесят десь розмір. Він, звичайно, 
був важкий. Но для таких будинків це було допустимо. 
Я пам’ятаю, моя сестра будувалася, то будинок будува-
ли вже із цегли, то ми перекривали черепицею. Систе-
ма опалення. [У старих хатах в окремій кімнатці вглиб 
коридору був димозбірник] для того, щоб зібрати дим 
із будинку, із печі, з інших пристроїв, які давали тепло. 
І цей дим виходив через отвір у стіні прямо в цей ди-
мозборник з пічки. [Зараз печі є в хатах, їх залишають 
чи ні?] Ну, в багатьох хатах такого типу – то майже в 
кожній є. Ми тоже її звідси забрали. Ми працювали в 
школі. Зерна ми не отримували. В колгоспі зарплати – 
давали за зароблений трудодень чи то карбованець, чи 
то пшеницю, чи кукурудзу. А ми ж нічого не получали. 
Хоча був один такий період. Ми ще жили не в тому бу-
динку. Я там власноручно зробив піч для того, щоб ви-
пікати хліб і ще шось здобне при потребі. Піч була на 
6 форм, на 6 хлібчиків, щоб спекти. А ось тут була піч, 
по-моєму, на 12 форм. Вона велика, займає багато міс-
ця. Якщо таке приміщення, то це опалювальна система 
(піч і грубка) займає половину. І нераціонально вико-
ристовується саме приміщення. І ми звідси забрали її. 
Я зоставив одну грубку. В сільській місцевості опален-
ня завжди здійснювалось за допомогою дров. Однак 
добувати їх було важко. Тому більшість людей палили 
соломою, заготовляли солому. Тоді палили відходами 
від соняшника. Люди ходили на поле, збирали, завози-
ли додому підводами, які в кінці робочого дня можна 
було взяти в колгоспі. Це було традиційно. Тут зона 
така лісостепова. Тут ліс є. Можна ше якось роздобути 
і трошечки заготувати дрова. А  в сусідньому районі 
там – була зовсім проблема. Тут рядом є район Люба-
шівський. Там взагалі лісу нема. Тому палили тільки 
соломою. Но в колгоспі записували людям солому за 
якісь там кошти. Це знову були [19]50–60-ті ще даже. 
Тоді заготовляли гній від худоби, мішали його з поло-
вою, вимішували і сушили на сонці. Висушувалися, то 
були такі круглі, як коржі, складали в сухому місці. 
І взимку тим теж палили. Воно непогано горить, но те, 
що специфічний такий запах був в кімнаті, але нікуди 
не дінешся. Тому там так було. А в нас виготовляли і 
відходи від кукурудзи, і соняшнику, і солома. Ну, зви-
чайно ж, при нагоді користувалися і дровами. Так, як 
тут дерев достатньо, то не тільки, скажімо, в лісі мож-
на було добути дров, а й достатньо тут є дерев прямо 
біля будинків, обрізали дерева і відходами цими тоже 
палили. Ну, і звичайно ж, хто міг піти і взяти в’язочку 
дров, хто мав силу, хто міг це зробити, той, хоч і бояв-
ся, але все ж таки йшли, бо чимось палити потрібно 
було. [Зараз який матеріал для опалення переважає?] 
Ну, зараз, звичайно ж, переважають дрова. Хоча, до 
оцеї перебудови, ще років 17 назад в сільській місце-
вості багато людей користувалося вугіллям. А зараз я 
можу з впевненістю сказати, що ніхто вугіллям не ко-
ристується. Тому, що воно дорого коштує. Якщо, на-
приклад, метр дров завезти в нашій місцевості, саме 
тут, коштує десь 70 карбованців, то мені на зиму по-
трібно десь 5 [складо]метрів, ну, 4 метри – попиляти, 
поколоти, і мені взимку достатньо, щоб отопити своє 
приміщення. То вугілля, десь тонна, Ви знаєте, скільки 
коштує  – десь тисяча гривень. А  будинки ж то різні. 
Може, тонна кому вистачає, кому 700 кілограм, кому і 
дві тонни. Це залежить від будинку. Тому [опалення 
дровами] – це майже вдвічі дешевше. Хто ж буде пла-

тити при таких достатках, як сьогодні є такі кошти. 
А  особливо в селах, де живуть більшість переважно 
пенсіонери. Тому що молодь, шукаючи краще життя, 
та й роботу, якої в селі немає, тому вони змушені 
[у  місті] шукати, тому залишилися пристарілі. А  ку-
пляти їм таке дороге вугілля, завезти та й транспортні 
розходи... [Газу в селі немає?] Ну, звичайно, немає. Оце 
перед початком цієї перебудови була якась перспекти-
ва, що тут може буть газифікація, тому що в колгоспі 
було зібрано кошти для того, щоб підвести газ у район-
ний центр. Ну, і звичайно, це було зроблено – зараз ра-
йонний центр газифікований. І планувалося в ближніх 
роках газифікувати і села, які лежать навколо, а згодом 
і була перспектива, щоб сюди провести, в дальні села 
газ. Так-от, кошти були зібрані. Не можна сказати, що 
вони пропали, ці людські гроші, можу сказати це з 
впевненістю, а перспективи, що буде газифікація, я ду-
маю, що вже немає. Причин тут багато. Не тільки при-
чина в коштах. Всі знають про це. А сьогодні все біль-
ше в селах електрикою опалюють. Це потрібно, щоб це 
було зроблено на рівні районному, тому що електрое-
нергія повинна бути для населення дешевша в такій 
місцевості, бо немає чим іншим опалювати. Я думаю, 
що причина в тому, що Балтський район – лісостепова 
зона. Тут достатньо дров. І  тому питання піднімати 
про опалення електроенергією не думаю, що хтось 
буде. Так, як тут в селі стоять не теплові, а  звичайні 
грубки, то кількість тепла, яке випромінюється в при-
міщенні, залежить від того, як майстер поклав опалю-
вальну грубку. [Як часто Ви палите у грубі?] Ну, напри-
клад, топим взимку один раз в сутки. Приблизно десь 
після 12-ої дня. Я багато дров не спалюю. Несу два обе-
ремочки невеликих, і  достатньо в кімнаті тепло. На-
приклад, цієї зими температура в кімнаті була майже 
20 градусів. Розпилюється [деревина] десь до 30–35 см. 
Ну, оберемки діаметром, бодай, десь 20–25  см. 
Інтер’єр. [У  батьківській хаті піч була?] Звичайно. 
[Прикрашали її розписами чи білили?] Я б сказав так, 
що і мати, і батько не дуже мали час на те, щоб дуже аж 
там розмальовувати, прикрашати візерунками. Хоча 
були люди, що мали таку можливість. Саме в нашій 
місцевості не було такої традиції розмальовувати. 
А рядом – сусідній район, це вже Вінницька область. 
То моя тітка жила в Вінницькій області. Зараз це село 
вже належить сюди, воно було на границі. Там тради-
ція така, що оці печі розмальовували і квітами, і пів-
никами, орнаментами з птахів, наприклад, або з квітів. 
[Птахів яких малювали?] В основному, свійських, а ін-
коли казкових. [Які кольори використовували?] Вико-
ристовували синій, червоний, чорний. [Як прикраша-
ли стіни всередині хати?] Традиційно були це ікони, 
рушники, фотографії вішали прадідів, дідів, близьких 
людей. Традиційно сама основна ікона була. В батьків 
[покуть хати] – то це південно-східна частина. Якщо 
ікон було багато, то вішали де тільки можна – і в цьому 
углі, і посередині, де кому подобалося. На кожній іконі, 
на кожній рамочці, де портрети були предків, звичай-
но, рушник. Це традиційно. [Як зараз прикрашають 
стіни хат зсередини?] Більшість – шпалерують стіни. 
В кого стеля не такого типу, а плоска, підшивають су-
часними матеріалами. [Якою була система освітлення 
раніше?] Традиційно в таких будинках три вікна на 
кімнату. Інколи в кімнаті робили ще вікно на північ. 
Но воно було невеличке, малесеньке. Інколи навіть не 
можна було назвати то вікном, тому що просто робили 
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дирочку і туди вставили стьоклишко і замащували 
його. Навіщо воно було  – трудно сказати. Можливо, 
дивитися туди на господарські будівлі, що там на горо-
ді. [Вікна переважно ставили на південну сторону?] 
Будували саме так: зі сходу на захід, фасадом, звичай-
но, на південь. Ці вікна були збільшені, бо для такого 
типу будинків і віку, коли вони збудовані, розмір їх був 
менший. А  це господарі для збільшення світла, для 
якогось певного дизайну зовнішнього і внутрішнього 
комфорту змінили. А так примітивні вікна були. Прав-
да, були ще віконниці, щоби закривати. Причини тоже 
різні були  – і  від крадіїв, і  то, шоб стіни не вгарали, 
і рушники не вгарали, шоб зменшити кількість освіт-
лення. Тому робили віконниці. Ну, ззовні їх дуже при-
крашали. Вони були розписані фарбою. Були різні кві-
ти, орнаменти. А коли були закриті віконниці, то вони 
закривалися дуже цікаво. Отут у вікнах з цієї сторони, 
з середини були отвори, і звідти закладалися стержні 
металеві. На цю сторону віконниця закривалася, по-
том була металева перекладина і звідси закручувалися 
зсередини. У  нашому батьківському будинку років 
15 назад віконниці всі біля будинку були.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Ну, давали ділянку 
для забудови. [Як її називали?] Ми називаєм «двір». 
У  нас двір поділений. Передня частина двору  – там 
клумба (зараз вона трошки запущена, бо то треба мати 
здоров’я), дальше заїзд в подвір’я був, подвір’ячко. 
Можна було на подвір’я заїхати чи в гараж. І  госпо-
дарська частина будинку, яка знаходиться або збоку 
будинку, або ззаду будинку – це залежить від ділянки, 
від того, де вона розміщена, чи форма самої ділянки, 
як зручно буде будувати сам будинок і ці будівлі. [Який 
вид садибних ділянок переважає? Від чого це зале-
жить?] А від самої місцевості залежить. Зверніть ува-
гу – не мають ділянки геометрично правильної форми, 
тому що тут є ставочок, і получається, що вони роз-
міщені навколо ставка. Трапляється трапецієподібна 
форма. [Скільки соток мають садиби?] В  нас, напри-
клад, до 20  соток. Але більшість цих ділянок, які є в 
селі, вони були поділені дуже давно, мабуть, тоді, як 
село ще забудовувалося. Важко сказати, які це роки. 
Господарські будівлі. [Які є господарські споруди у 
Вашому дворі?] Відверто кажучи, в нас особливо тако-
го нічого немає, тому що господарством особливо не 
займалися. Робота така була. Це не ми будували. [Хто 
займається господарством, які будує приміщення, як 
вони називаються?] Де корови – так і називають коров-
ником. Як іще його можна назвати?! Підсобні госпо-
дарства, приміщення для утримання дрібних тварин, 
курей там. Курник – так і називається, приміщення для 
курей. Поросята окремо  – свинарником називається. 
[Де корми зберігають?] Кладовою називають ще. Про-
сто сарай називають. [Де Ви дрова зберігаєте?] Дрова 
ми теж по-різному зберігаєм. Деякі люди просто кла-
дуть на дворі, і зимою їх ріжуть, носять. А я дрова заго-
товляю рідко. Кладу їх в піднавєс, вони там висихають. 
Узимку холодно, я не буду цим займатися. Це чотири 
стовпчики, зверху накрито, щоб вода не потрапляла. 
[Погреби як в селі будують?] Погреби будують зараз з 
каменя, звичайно, і верх заливають бетоном. Ставлять 
арматуру металеву, заливають бетоном, і тоді роблять 
вхід. [Якої форми будують погреби?] Круглої зараз не 
ставлять. А раніше так. Це сама стійка форма, вона не 
так обвалюється. Внутрішні стінки ще обмащували 

глиною. У батьків була така яма конусоподібна. Вниз 
вона йде розширено, а вверх звужено, зверху люк по-
середині. То ми там зберігали буряк для корму свиням. 
То ця яма ще зараз існує, не валиться, не обсипаєть-
ся. Криниця. Оце криницю ми [зовні] переклали, вона 
була запримітивна. Літня кухня. [Маєте літню кухню 
у дворі?] Це господарі ті будували, що тут жили ра-
ніше. Була у них тут літня кухня. Це, мабуть, сімейні 
справи. Тут у них була дочка – дочку треба було там 
поселити. Жила вона там з своєю дочкою. Тому така 
потреба виникла. Я, наприклад, не вважаю, що в цьо-
му є потреба. Людині не треба багато. Їй треба чимось 
іншим таким займатися, а не тим, щоб дбати, щоб було 
багато приміщень. Я маю такі погляди, а інші люди по-
іншому бачили. Тому набудують будинків, а живуть в 
таких-от [літніх кухнях]. Огорожа. [У  селі прийнято 
огороджувати двори?] Звичайно, прийнято обгоро-
джувати. Деякі сусіди межі відгороджують від сусідів. 
Різні є люди, різні сусіди, різні погляди. Це залежить 
від людей. Я, наприклад, не маю проблеми з сусідами. 
А  від вулиці  – це традиційно. Це ж не буде все від-
крито. [Які матеріали використовують для огорож?] 
Використовують штахетник, в основному, зараз. Хоча 
колись робили і плетінь – плели із лози. І був перелаз, 
звичайно. Вдома був такий перелаз. А зараз нові забу-
довники роблять вже по-сучасному: ворота металеві, 
фіртки металеві, огорожу бетонну, вилиту. Даже в Бал-
ті є організація, яка займається виливанням цих сек-
цій, і ці секції ставляться, столби доставляють – і гото-
вий забор. Хоча це недавно почали, раніше переважно 
штахети робили. І  ворота були дерев’яні. Ми тут ше 
нічого не реконструйовували.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини.  
[Чи знаєте традиції, коли закладали фундамент?] Як і 
завжди, перед початком будинку, наскільки я пам’ятаю 
ще раніше, ще в дитинстві, то при будівництві, при за-
кладанні фундаменту, в основному, розмітку робили. 
На углах ставили там хліб-сіль, квіти. На кожен угол 
ставили. І  тоді почали вже будівництво. Я  вже не 
пам’ятаю, звідкіля це зародилося, чому це так. Зведен-
ня стін. Ну, коли закінчили стіни, наверху теж ста-
вили букет квітів. Просто баночка з водою, і ставили 
квіти. Традиційно ставлять чорнобривці.

Записав С. Сіренко 26 липня 2008 р.  
у с. Кармалюківка Балтського р-ну Одеської обл.  

від Фюдотчак Ірини Флорівни (Ф. І.), 1919 р. н., 
 та Гаврилюк Клавдії (Г. К.), 1936 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Ф. І.] Як німці відступали, хати горіли 
від магазина аж сюди. 30 хат згоріло. І наша хата згорі-
ла. А ми в річке сиділи, і мама нас накрила одіяльцем... 
Тут вже моя мама перейшла, бо німці спалили нашу 
хату. І це ми з мамою построїли цю хатинку. І ми роби-
ли з патичків цю хату. Форостом обгороджена хата. Ми 
закопали слупи і хорост, обкидали глиною. А вікна зо-
сталися з тої хати, і ми з тої хати взяли вікна, і столики 
з тої хати. А там мама померла, я лишилася. І пережи-
ла я і [Другу світову] войну, і голод, і всьо я пережила. 
[Будинок знизу оббитий рубероїдом, дощечки зверху 
пофарбовані синьою фарбою]. Планування. [Як оця 
кімната називається, в  якій ми знаходимося?] Та я 
знаю, як її називати... Світлиця. [Світлиця, «холодна» 
хата?] Та тут одна кімната. А це сіни називаються. А це 
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«хатинка однобока» називається. Бо як на дві полови-
ни, то є сіни, а потом ше єдна половина є. Так, як само 
сюди двері, і в цю хату двері. А це [сіни] сюди вже так, 
як у городі калідор, так це в селі робиться. Інтер’єр. 
[Ваша піч синім кольором обведена. Чому саме така 
барва?] Ну, так мені нравиться. Так мама робила, та й 
я так роблю. [Коли Ви шпалери в кімнаті поклеїли?] То 
це моя доця поклєїла недавно. Це вона мені все пома-
гає. А більше в мене нікого нема. [Підлога, столи, лави 
старі]. А колись ше мама, як ми були малі, то соломи 
нанесе, а ми, малі, лазим туди, лазим сюди. А ті дорож-
ки ми самі робили. На городі сіяли конопель, і ми той 
конопель брали, мама нитки робила, і робили оті до-
рожки. Тепер вже є ці коврики. [Г.  К.] Оця ікона, ще 
мене на світі не було, моя бабка ходила в Київ пішки, 
бо там в Києві Лавра дуже гарна. І це вона звідти при-
несла ікону. Не мені, а ше моїм батькам. А це вже бать-
ки мої померли, то лишили мені. Це називається «Їде 
гасити вогонь». Називається ця ікона «Святий Мико-
лай іде гасити вогонь». З Ангелами. А це – святий Іван 
Богослов, а це – Матір Божа. А я беру та й вквітчаю їх 
[ікони]. Я хочу, щоб було славно.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що то за 
споруда біля хати прибудована?] [Г. К.] А то назива-
ється в нас скіш. Це ми кидаєм кукурузку, як з города 
збираєм, бо на горище – то дуже тяжко. А зараз там 
курчата. [Для чого призначена ще одна прибудова 
біля хати?] Це шось як хлів, як маленький хлівочок, 
там шось складати. А отам – хлівчик. Там тримали по-
росятка, курчатка маленькі виводили там.

Записав С. Сіренко 26 липня 2008 р.  
у с. Кармалюківка Балтського р-ну Одеської обл.  

від Дмитра Германовича

ЖИТЛО Стіни. [У  вашому селі стіни хат утеплюють 
рубероїдом, а  раніше обкладали очеретом?] Ну, це з 
очерету в’язали – «мати» називалися. Три, примірно, 
ряди. [Навіщо в’язали?] Захист стін. Потом накривали 
матами буряк осінню.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Що це за бу-
дівля поруч з тим будинком?] Це погріб. Дуже давно він 
зроблений, ше до войни, [19]37-го року. В [19]45-му як 
відступали німці, то ми ховалися в тому погребі. [Такі 
погреби – це традиційно для цієї місцевості?] На по-
добі. Тільки ті не келювали, тобто підбивали глиною. 
Ставили келі попід стінку для того, щоб не обвалюва-
лося. А зараз – кам’яні, кирпичні погреба. Конструк-
ція примєрно така сама. [Зверху над погребом що за 
споруда була?] Там була шопа така – сохраняли вєщі, 
кераміку. А потом тут другі хазяї були, вони передєла-
ли – там була кухня літня.

с. Мошняги *
Записав С. Сіренко 26 липня 2008 р.  

у с. Мошняги Балтського р-ну Одеської обл.  
від Борщ Євгенії Миколаївни

ЖИТЛО Фундамент. [У якому році Ваша хата збудова-
на?] У [19]25-му. [Як зроблений фундамент цієї хати?] 
Для того, щоб будувати, в  самий перед копаєм таку 

* Із 2015 р. с. Мошняги перебуває у складі Балтської міської 
громади Одеської області.

траншею, отаку зашироку, обложуєш каменем, бут 
(камінь такий, як граніт, що не розмокає). Влажуєм 
цим каменьом фундамент. Після вже поверх землі оце, 
де призьба, там покрашено синім каменьом, вилажу-
єм наверхи. Потом ложим, щоб не було сирості, ло-
жим руберой. Застелюєм камінь, а після на нього уже 
[глину для стін] вкидаєм. Стіни. [Як стіни хати зво-
дили?] Закопували слупи, городили, отак риґлювали 
її, зв’язували. Потом форостом по риґлях. Городили 
форост із верби. А тоді вкидали глиною. Потім і стя-
гали тоже глиною. Після гладили і білили. [Розкажіть 
детальніше]. Оце балки стоять на слупах. Це як колись 
будували, то закопували слупи ці. Після риґлювали їх, 
рубали дубові палки – риглювали. Після – форост. На 
долині верба з того форосту, або їздили в ліс, моло-
дих деревців [заготовили], такі молоді гнучкі гілляч-
ки, і городили. Оце городин, риґльовки тут є зо шість. 
Риґлі, і перетягуєм форостом. Після закидали глиною, 
мішаною із соломою. Вкидали раз – знаружі і зсере-
дини. Вона висихала. Потом кидали другий раз. Знов 
чекаєш, поки висохне. Висохла  – після стягуєш. Уже 
полова мілка, не солома, з половою стягуємо. Місим 
глину – стягуєм досочкою. Висохне – після місим гли-
ну із кізяком конячим. Потому шо кізяк конячий, він 
краще держить глину, він густіший. Вони їдять січку, 
їдять сіно, а особенно, як настає молода трава навес-
ні. Коли є май-місяць, трава, тоді коні, в основному, 
пасуться, в них тоді хароший кізяк. Тоді тим кізяком 
збираєм гладити вже під досочку. Як уже стянули со-
ломою, тоді берем під досочку і гладим уже з кізячком. 
Погладили, і отак береш квач і перетираєш з піском. 
А  після вже білим. [Реконструкцію стін хати прово-
дили?] Проводила. Я  її всю рубала, до самого того 
форосту, що городилася. Ще зразу городилася. Після 
укидала [стіни] раз – глина була з половою, соломою. 
Після другий раз. Після стягнула її так кізячком, по-
том уже погладила. Хтіла вам досочку показати, так 
вона розвалилась уже. Погладила, після перетерла 
піском. В [19]72-му році всьо зробила. І знадвору я її 
тоже стругала усю, кидала, погладила. І взяла щіткою 
вапно і пісок перемішала, і отак щіткою усю перетер-
ла, а потом побілила вже її. Стеля. [Як стелю роби-
ли?] Поставили сволок через усю [хату], балки на сво-
лок ставили, зверха кидали глиною і потом зсередини. 
Після другий раз підкидали глиною. Бо за раз глина 
не буде держатися. Треба грубу стіну. Підкидаєш два 
рази. Після берем глину, місим із половою. Оце, де 
вбирають пшениці, там є мілка така полова. Місят 
глину з половою, стягуют. А  після вже, як висохне, 
збирают кізяк від коней, місят з глиною і гладят. Вже 
досочка. Після натираєм піском і білят вже. Дах. [Чим 
була вкрита Ваша хата?] Це була перекрита нітернітом 
[етернітом] де-то в [19]30-х роках. Зверху я зняла, бо 
під час [Другої світової] війни тут же були німці і по-
били нітерніт, вона вже текла. [Де його брали?] Де бра-
ли? Ранше тут в Балті, центр наш районний, купляли 
ми. А  після вже війни ходили, так я вже перекрила 
шифером. Зараз легше: камінь раз-раз і збудував. 
Планування. [Як називаються кімнати в хаті?] Це  – 
спальня, а це вже як зал. Це «мала хата» по-старому, 
а це – «велика хата». А це [у сінях] була комора, но я її 
переробила як кухню і поставила газплиту. Інтер’єр. 
[Чим прикрашали стіни хати всередині?] А  прикра-
шала обоями дето років шість назад. Перший раз я 
клеїла в [19]72-му  році. Потом палиш у грубці, і  па-
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лиш у печі, та й дим іде трохи, та й вона курує, стає 
темна така, чорна. [Піччю у хаті користуєтеся?] Пекла 
хліб, паляниці, ми кажем пироги: з вишнями, з карто-
шкою, з сиром – з усім. А ще борщ добрий у печі вари-
ти. Кашу добре в печі варити.

с. Перейма *
Записав О. Васянович 26 липня 2008 р.  

у с. Перейма Балтського р-ну Одеської обл.  
від Кондратюка Василя Федоровича, 1934 р. н.,  

та Кондратюк Олени Миколаївни, 1938 р. н.

ЖИТЛО Планування. [У  якому році збудована ця 
хата?] У  1927-му  – на крокві на горищі позначено. 
[Як зайти до хати, як ця перша кімната називаєть-
ся?] Сіни. [Що то за кімната вглиб сіней?] Комора. 
«Комірчина» казали. [Кімнати ліворуч і праворуч від 
сіней як називались?] І туди хата була, і сюди, як по-
вернути. Казали, то «чиста» хата, а тут жили. Тепер – 
це кухня і комната. У комнаті можеш спати. Стіни. 
[Cтіни цієї хати товсті?] Товсті, з  півметра мабуть. 
То тепер й нові хати ставлять – звідси дошки, звідти, 
набивають глини, тоді підняли дошки і далі. Глино-
битна [хата] називається. І  лампачі роблять. Глина, 
солома. В коробку таку складали, руками виробляли, 
перевертали, сушили. А  тоді перевозили машиною 
і строїли хати. [Коли приходили допомогти на бу-
дівництво, як це називалося?] Толока. Це ж не може 
хазяїн скласти стільки лампачиння, збирає родичів, 
чужі йдуть. Хто має строїтись – я йду, а ви до мене. 
Приходять зрання всі, до обіду роблять. В обід дали 
їсти. [За толоку платять людям?] Ні, тільки снідати, 
обідати й вечеряти, це ж толока. Грошей  – ні, без-
платно, й відробляємо. Тепер прекратилось. [Коли 
зроблене малювання на зовнішніх стінах вашої 
хати?] Років зо 20. [Хто малював?] Тетяна Астахівна, 
1931  року, місцева жителька. Багато хат малювала. 
Це одна вона. Вона вчилася на маляра і малювала 
тоді. Вона сама з себе [тобто, з уяви] малювала. Дах. 
[Дах цієї хати за формою такий самий, як і при будів-
ництві?] Такий самий. [Крокви з часом Ви не міня-
ли?] Нічого, верх урізали, бо був на соломі. То ці спе-
ціалісти вже робили. Лати були всі як з досок. Лати 
всі почесані і свердлом виверчені, і кілками забито. 
[Колись крили соломою чи очеретом?] Очеретом. 
Тепер в селі нема таких. [Коли почали перекривати 
хати шифером?] Це вже ісполком [сільради] предла-
гав вдовам чи кому, виділяв по 400 рублів. Зараз якби 
мені хто предлагав перекрити, то нехай би вона три 
рази була очеретом, не перекривала б, бо вже не ті 
гроші. А тоді по три рублі шифер. Перекрили десь у 
[19]80-му. Система опалення. [Як був влаштований 
димохід у цій хаті?] Комін був сполошний на гори-
щі, [стояв у сінях] зараз тут-о як ввійти. Інтер’єр. 
[Чи було настінне малювання всередині хати?] Ні, 
не було. Мастили. В  хаті [на долівці] соломи отако 
багато, по коліна. Діти, як голодовка була, наша баба 
шось п’ятеро чужих, і нас було вісім чоловік, всі в тій 
соломі... [Це було у 1947  р.?] Да. Це мастили землю 
під квач. Зелененьку травичку чи осоку беремо, щоб 
у хаті помастити, прибрати, бо ж дівки ростуть...

* Із 2015 р. с. Перейма перебуває у складі Балтської міської 
громади Одеської області.

с. Сінне
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Сінне Балтського р-ну Одеської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ  ст. 
П’ятківської Є. І. розташована в глибині садиби при-
чілком до вулиці. Навколо хати  – невеликий віль-
ний простір, перед нею – фруктові дерева та кущі. За 
планом це  – в  основі тридільний тип житла «хата  + 
сіни + хатина», в сінях відгороджено «чулан». Стіни. 
Стіни городжені й обмазані глиною, так само – стеля. 
Хату освітлюють 3  вікна  – 2  на чолі 6-шибкові, одне 
4-шибкове – на причілку. В хатині лише одне 6-шиб-
кове вікно на чолі. Вікна перероблялися. Первісні 
мали «шибки хрестиком без коробки». Стеля. Стелю 
в обох житлових приміщеннях підтримують поздо-
вжні сволоки, які по центру опираються на стовпчики. 
Поперек сволоків покладені сволочки, у «хаті» – три, 
в «хатині» – два. В сінях стелі не було. Долівка скрізь 
глиняна. Система опалення. В обох частинах будівлі 
є печі – глинобитні на дерев’яних стовпчиках. Опален-
ня – напівкурне. Дим виходить через каглу в сіни.

Фрагмент печі у хаті П’ятківської. 
Друга половина ХІХ ст. с. Сінне Балтського р-ну 

Одеської обл. 1972 р. Світлина З. Гудченко

Хата П’ятківської. Друга половина ХІХ ст.  
с. Сінне Балтського р-ну Одеської обл.  

1972 р. Світлина З. Гудченко
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м. Білгород-Дністровський
Записав В. Іванчишен 22 травня 2019 р.  

у м. Білгороді-Дністровському Одеської обл.  
від Поліни Д., 1974 р. н., родом із с. Старокозаче 

Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл.

ЖИТЛО Планування. [Яким було планування хат від-
носно до вулиці?] Хати по вулицях йдуть рядом, на 
южну сторону виход. [Чому саме на південну?] А шо 
ж на сєверну?! Сєверна сторона, вітер, там було якшо 
віконечко, а може, й не було. А южна сторона всігда 
йшла тепліша, в  нас же длінні дома ідуть. Ну, така 
длінна хата, робили таку вірандочку: ввійшов і пі-
шов. Сама крайня хата була як «нова хата» [світлиця]. 
Обязатєльно холодную комнату дєлалі, шоб халадєц 
разлівать. Шоб била такая вот халодная комната. Шоб 
дєті там собіралісь, как прієдут. Она нє отаплівалась, 
єслі прієзжаді сразу всє внукі, а дєтєй же било много, 
по 4–5–6 чєловєк, і у каждово по 2–3 дєтєй, то в етой 
комнатє ми спалі. Єслі ета била зіма, на Рождєство, то 
там включалі какой-то обогрєватєль. [Чи були госпо-
дарські приміщення під одним дахом з хатою?] Було, 
можна було як подовження хати. Но, обично, було 
отдєльно. Кухня як подовження хати построєна. Счас 
вспомню, як у діда, клалась ця хата. Тут, в Балтськом 
районє, всьо отдєльно йшло, а в Бєлгород-Днєстров-
ське – всьо в одном домє йшло. Там була ше кухня (го-
товиться, закрутки робиться), комора, лєтня кухня. 
[Опишіть поширене на півдні Одещини «німецьке» 
планування довгих будинків]. В  мене, я  жила трохи 
в Бєлгород-Днєстровском районє, то там тоже длін-
ні дома. Там так: з комнати в комнату переходиш. А в 
Балтському районі, переходиш в коридор, одна ком-
ната і друга, в  основном, хата була одінакова, сама 
планіровка. А там в Бєлгород-Днєстровскє, там єсть 
кімнати. В комнату заходиш, або заходиш в карідор і 
там вже комнати. Стіни. [Чи будували стіни хат ко-
лективно?] Да. Даже в мому дєтстві, батьки там со-
бирались. Це вже були [19]70-ті года. Даже [19]60-ті, 
може. Збирались там родичі, знайомі сусіди. Там мої 
батьки збирали даже в мому дєтстві, збирали, місили 
отой чамур. А  тут в Балтському районі мені про це 
розказували. А я родом з Старокозачого, з Бєлгород-
Днєстровского району. Дах. [Опишіть покрівлю най-
старіших хат, які Ви бачили?] В нас сусідка була [по-
крила хату] камишом. В нас там в Старокозачом річка 
ше єсть, плавні. Була [хата] під камишом, а потім вже 
вкрили шифером. Вже й спеціалісти пропали. Та й у 
нас до сіх пор стоїт хата под камишом в Казацком. 
Там харашо: зімой нє так холодно, а лєтом прахладно. 
[Чому відмовились від такої покрівлі?] А оно ж многа 
лєт, надо всьо рємонтіровать. Оно начінаєт протєкать. 
На гаріщє дєржалі многа зєрна. Дєржалі большоє ха-
зяйство. Завєлісь криси і миши, началі точіть. У  нас 
просто у моєй мами родітєлі всє пороз’єжалісь, і там 
хата стоїть. Там два дома во дворє, одін остался под 
шифєром, а  одін так і остался, називалось раньше 
«сєні». Бабушка всєгда гаваріла: «Пайді в сєні, вазьмі 
там то!». Інтер’єр. [Опишіть меблі, господарське на-
чиння в хатах]. Пєчка била обізатєльно русская, лє-
жанка. Бабушка нікогда нє покупала хлєб. Вот такіє 

билі хлєбини. Так і жаркоє дєлала. Такая штука, што 
казанчіки вот так в печь, рогачок. Гліняниє кувшин-
чик под молоко, только гліняниє. Молоко не скісало 
в ніх. [Які меблі були в хаті?] До сіх пор єсть шкафи 
вот еті, вот дубовиє. Іх сечас реставріюют в нас, ета 
самая мода. Шіфанер такий – «шкаф» називали. Гар-
дєроб бил, но уже пізніше. Посрєдінє зиркало, внізу 
обізатєльно такая как комода откривалась, двєрци, 
ручкі распісниє. Верх такий волністий такой. [Купу-
вали такі меблі у майстрів чи де?] Ето продавалось 
такоє. У  маєй бабушкі била ткацкая машинка. Она 
сама каври дєлала. Она сама шила. Такіє чьорниє с 
такіми краснимі цвєтами. В мене в тьоті бил верстат. 
Вівці стригли, мили вовну. Це всьо робили і красили. 
Рушники були, ікони були всігда в хаті. [Коли заміни-
ли доріжки на фабричні килими?] Я нє знаю, у мєня 
у мами сєстра у Казацком живьот, то до сіх пор етіми 
дарожками застілаєт. [Чи вішали біля ліжок доріжки?] 
А єслі хатєлі, штоб кавьор бил павише, шо до кроваті 
нє дастайот, там вєшалі дарожку. Шоб хто прітулялся 
до стєнки, тєпло било. Но в нас давно уже етово нєту, 
только шкаф остался. Он стоїт в лєтнєй кухнє. Пєчку 
разобралі. [Які ліжка були в хаті?] Жєлєзниє кроваті. 
В  бабушки була дерев’яна кровать. Така спинка гру-
ба, велика. Такими столбіками красівими оброблена. 
А матраси з соломи були, ше там з чого. [Чи була вона 
тверда?] Канєшно, доска просто і матрaс з соломи. 
[Скільки було ліжок в хаті?] Та небагато. Може дві, 
я не знаю. Папа з мамой [на ліжку спали]. Єслі шо – 
малишня на печі. [Чи були стільці в хатах?] Билі раз-
ниє лавкі, к тому же мужикі самі дєлали. І скамєєчки, 
обізатєльно малєнькіє скамєєчкі. Такая же, как лавка. 
[Чи були скрині, «сундуки» у хатах?] Да, у нас єсть он. 
Он очєнь тяжолий, откриваєтся так. Пріданоє било. 
В  нас були сундуки. А  вот у маєй гарадской бабуш-
кі нічєво подобного таково нє било. У нєйо билі бо-
лєє-мєнєє соврємєнниє шкафи, тоже дубовиє, кото-
риє ещьо простоят лєт так... Но всьо равно нє такіє, 
как в сєлє, как в другом мірє. [Де були ікони в хаті?] 
В каждой комнатє. Лампатку дєлали. [Чи освячували 
ікону?] Адін раз освятілі, повєсілі і всьо. Обізатєльно 
на нєйо бєлий рушник вішався самовишитий. І лам-
падка [поруч з іконами була]. У мами уже нєт в горо-
дє [м. Білгород-Дністровський], а у бабушкі когда нє 
приєдєш [у с. Старокозаче] – всєгда горіт.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. А  у нас у 
бабушки подвал бил. Такая тєрєбілка била, большой 
чан. Там сразу наіскосок пошло, рельсіки спеціальниє 
билі. Бочки у бабушки билі по 100, по 200 літров. Боч-
ки доставалі на рельсіках, і милі. Гдє абадкі на бочках, 
так билі на ступєньках сдєлани рельсіки. Там у нас 
витасківалі. Вот такая цепь, в руку била. Старими оді-
ялами напарівала, і накривала еті бочкі. Когда перед 
сезоном уже. Віна плантації такіє дєлалі. [Які ще гос-
подарські будівлі в дворі?] Сараї билі. У бабушкі билі 
сараї для свінєй, для курєй. Такой скотний двор бил: 
здєсь калітка в агород, а здєсь двор. Там била стойло 
для карови, саж для свінєй тьоплий. Там гдє кури – 
іхній курник. Там била калітка, но, в основном, хаділі 
сюда, потому как посадять і убєрут урожай, туда ви-
пускалі курєй. Отдєльно било [місце] для уток, там 
разрєзалі кальоса, шоб оні там плавалі. Впереді двора 
дєдушка сдєлал, била для овєц [обора]. В балку ми їх 
воділі пасті.

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ  РАЙОН
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КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи була церква в селі?] 
У нас вот она уже появилась, лєт, может, 15 назад. Со-
вєтская власть нє прізнавала же. Нельзя било в цер-
ковь ходіть. У нас в Казацком і церкві в сєлє нє било, 
построїлі лєт 10 ілі 15. Придорожні хрести. [Чи вста-
новлювали хрести при в’їздах у село?] Ані до сіх пор 
стоят, вот ми в Ровенскую область, сколько єзділі. А в 
нас я нє відєла, сколько ми по сьолам єздім. А вот там 
Западная, ані всєгда билі больше в етой вєрє.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Чи був у селі медпункт?] У нас 
в сєлє сначала Казацком хата била. Даже нє хата, а как 
на школьном дворє, амбулаторія. Вот у нас була боль-
ніца, всю жизнь там ета зданіє била, потом сдєлалі 
часную «УЗІ», счас смотрю, уже жилой дом.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Чи встановлювали підкову в хаті?] Ето 
било. Я  знаю, ето в Ровенской області расказивалі. 
Оттуда вот еті вєнічкі, у  мєня муж с Ровєнской об-
ласті. Там обізатєльно должен бить подсолнух. Ка-
лендарна та родинна обрядовість. [До яких свят 
перебілювали, прибирали хату?] Моя мама... В  майо 
дєтстсва ми жилі в горадє, а она ж до етово в сєлє ви-
расла, так і єйо мама дєлала, то на кажний празнік. 
І в  Новий год бєліла. Обізатєльно перед Пасхой. На 
Пасху, і вопшє на Рождєство. Водічку [свячену додо-
му несли] на Крєщенія. Говорят, што в етот дєнь вода 
даже в кранє свячоная. Пасха, єсть Чістий чєтвєрг – 
надо убірать і стірать. І когда ти перед етім святіш вєр-
бу, етім надо мится. Страсна неділя, п’ятніца – вопшє, 
нєльзя нє мить, нє убірать, даже кушать нєльзя. А в 
[Чистий] чєтвєрг помится, поубіраться, похльостатся 
вербой етой, все мєста больниє пройті єю, пожелать 
сєбє здоров’я. [Чи прикрашали хату на Зелені свята?] 
«Троїца, – казали, – в хатє». Оно постоїт, я єво в клу-
бок, і в кладовку как обєрєг. [Чи приходить батюшка 
на якісь празники освячувати хату, її частини?] В на-
шем крає я нє відєла, шоб так сільно хаділі. Ходять 
счас. В совєцкє время батюшка особо по селі не ходив.

с. Біленьке
Записали М. Олійник та О. Дєдуш 30 серпня 2018 р.  

у с. Біленьке Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл.  
від Бутовського Євгена Олександровича, 1995 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Наша хата построєна из глини, 
глиняна, то єсть, а єслі раньше строіли – [то] без фун-
дамента. Нашій хаті де-то год 30  ілі 35. Вона хоть і з 
глини, але вона з фундамента. [Батьки ваші будували?] 
Дєдушка з бабушкой. Не раз чув, як вони розказували. 
Всьо вони строіли самі, руками, відрами носили. Пла-
нування. [Скільки кімнат в будинку?] 5–6. Вот так вот. 
У нас один дом, а комнат п’ять. [Коридорчик – сіни?] 
Дом квадратного тіпа, сразу длінний калідор, двє ком-
нати по боках і всьо. Старий тіпаж, так раньше всім 
давали таку планіровку. [З коридора виходять кімна-
ти?] Да. Кухня дальше, за углом получається. Вона как 
би пристроєна. Ну так считається 5... По суті, дві жи-
лих комнати. [Третій коридор, четверта кухня. А сіни, 
кладова?] То вже отдєльно пристроєно. Нєзавісімо от 
дома. Все як обично, подвал. [А підвал прямо в хаті чи 
окремо?] Хата над подвалам. То уже друга пристрой-
ка, стара. Єслі дому 30 ілі 35 год, то тій пристройці год 
сорок. Стіни. [Яким є наступний етап будівництва 
після закладин фундаменту?] Робили у нас, назива-

ється «паци». Солома, глина, с вадой перемішувалась. 
[Це типу самана?] Да-да. [Це якась молдавська на-
зва?] Чєсно, даже не знаю... Де-то там в другом райо-
нє, вже якось по-другом називається. У каждого оно 
чуть по-другому. [Глину де брали?] Оце вже не знаю. 
Десь де-то в кар’єрах. Давили її там. Такий тіпа прєс. 
Вона должна отстояться днів трідцать ілі двадцять. 
Она должна висахнуть. Тада можна начінать строітся. 
Дах. [Верхня частина дому як називається?] Гарище, 
чєрдак. Так і так говорят. [З яких матеріалів зводився 
дах?] Да с черепиці. Як обично. Доски, рєйки, балки і 
криша. [А горище як використовується?] Там, обично, 
оно іспользується под якісь предмети, шось сохраня-
ют. Там ше димар, там чистять сажу, залу вот ету, тоже 
туда залазять і чистять. Система опалення. [Який 
тип опалення будинку?] Дрова, уголь. [Груба є спеці-
альна?] Да. Токо груба. Пока батарєй німа, пока так.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. [Якого типу огорожі?] 
Ну, обичние, как би, цоколі, забор металлічєский, же-
лєзний, обичний, то єсть, таких імєнно со штахєт уже 
почті німа, мало гдє.

с. Зелене
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 30 серпня 2018 р.  
у с. Зелене Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл.  

від Турчин Любові, 1948 р. н., родом із с. Мирнопілля 
Арцизького р-ну Одеської обл.

ЖИТЛО Стіни. [Чи будували Ви власну хату?] Нє, ку-
пили домік. Та так і жили. Дом той продали. Дівчата 
повиходили заміж. Там такий дом здоровий остався. 
[Там краще було жити, у Мирнопіллі?] Там вже при-
вик, виріс. Тут приїхала, бо осталась там сама, нічого 
не можу робити. [Як будували хати?] Робили паци, 
май. Глину. Великі заміси полови. Брали такі совки. 
Паци, намочили у воду і пашол. [Де робили заміс?] 
Коло хати. У  дворі, двір же здоровий. Робили паци, 
а хто мав камня. Хто купляв камінь та строїли з камня. 
[Збирались працювати разом?] Кликали клаку. Людей 
кликали, молодьож приходила. Платили. [Оплатно 
працювали?] А шо ж, хто робив за даром. [Якою була 
плата?] Давали гроші, я знаю, по 20 рублєй, по 30 ру-
блєй. [Які саме роботи виконували?] Строїли дома, 
красіві. Фундамент клали з каміня. А тут уже паци пі-
діймали. А де в кого мали штучний камінь, та робили 
з штучного гет до краю. Батько мій, а в мене чоловік 
строїтєль був, та він з штучного каміня [звів] дом та-
кий здоровий. [Чим кращий будинок з штучного ка-
меню від глиняного?] Ну, да луче, чим цим, пацами. 
Паци тоже крепкі. Паци єсть паци, десь дощ чи шо. 
А це камінь і всьо. Защикатурили. [Як мастили хату 
всередині?] А  всередині мазали глиною. Робили, да-
вали на досках, і вилазили, і мазали потолка. [Як сті-
ни мастили?] Тоже як щикатурили. Тоже клаку жінки 
робили. [Це були жінки, які вміли виконувати таку 
роботу чи хто прийшов?] Нє, знали як шо робити. Ну, 
в мене чоловік робив усе. Всьо робив. Басєйна копав 
на 20–30 м. «Коля! Шо ти робиш?». – «Басєйна. Вода 
буде!» Дах. [Що саме робили клакою?] Всьо робили: 
і потолки накладали, і шифер [на дах подавали]. Оце 
стоять драбини, накладаєм туда шифер чи черепицю 
по драбині. Один чоловік складує. [Де брали черепи-
цю?] Робили тоже черепицю, єсть такий станок. Шоб 
була крепка, шоб не лопала. З піска, там цемент. І кла-
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ли його. Мужики вилазили туда, накривали. А нє – ко-
мишом. Комиш різали на річкє, приносили і клали на 
хату. Така єсть палка як разчьоска. Чоловік понімав, 
знавав і робив. Потом поклали черепицю – як утєп-
льона [стала хата], ні грама не замерзало нічого на 
горіщу. [Розкажіть про накривання камишем]. А я по-
мню?! Вагон нада було принести. Дом же не короткий, 
а здоровий дом, великий. Нада ж було ставить снопик 
до снопика.

Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 30 серпня 2018 р.  
у с. Зелене Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл.  

від Романенко Марії Леонтіївни, 1941 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Як Ви будували хату?] Все люди, на-
ймали. [Чи допомагали безоплатно люди?] Нє, ми 
тільки за гроші наймали. Замісили осьо, пішли, зна-
ємо, шо тут хто роби. Це ж хата, це ж не то, шо ку-
рінь. А ті всі там, там понапиваються, там знаєш, як 
воно робиться. А ми собі таких мастєрів взяли собі, 
манашескіх (із с. Монаші). А вони і носили, хто паци 
робив. [Що таке паци?] З глини форми, і видєлували 
ці паци. Як оцей зараз камінь блоковий, цегла. А  це 
тільки солома і глина. І всьо, раз-раз такі пішли, пона-
роблюють отуто у дворі. Воно висохло. [Скільки часу 
сохло?] Днями воно сохне. А це харашо тоді перестєн-
ки робить у хаті. Уже не чамурі. Чамурі це ж вокруг. 
А у перестєнки, скільки комнатів, оце ж нада ці паци 
ложить. Вони ж і тонко, бо шо ж там тої паци. Як це-
гла осьдо. [Що таке чамур?] Товстіший. Сама солома. 
Пішли, набрали у ті гарби, привезли і скинули тут. 
Тут же розгородяно було, най Бог милує. Тьотя мені 
дала оцей кусочок плану, та оце я строїлася. Тьотя 
сама жила, її жалко було. А у батька було 7 душ, я сама 
старша, і вона сказала: «Йди сюда! Я тут тобі перепи-
шу». І осьо ця времянка – це її була. Батько і чоловік 
вже її підняли під верх. А вона була з низьким верхом. 
Тутечко взяв, розваляв батько геть, бо вона була аж 
сюда, до вулиці, длінна. А він подав це туда [поперек 
двору]. Планування. [Скільки кімнат було у старих 
хатах?] Дві тільки. Сіни і комната. І лежанка зробля-
на. Інтер’єр. [З чого була підлога?] Ні з чого, земля. 
[Чи замащували підлогу чимось?] Нє, отако-ото пона-
ткали з тряпок верет. [Чи вішали килимки на стінах 
біля ліжок?] Канєшно, то вже робили. Вже була вовна, 
понапрядали. То давали таким людям, хто там ткалі. 
Люди ткали чужі, тут ніхто не брався. То давали у ту 
сторону, например, Маразєєвка, Широке. У мене там 
брат у Широкому живе.

с. Монаші
Записали В. Іванчишен та В. Юрченко 30 серпня 2018 р.  

у с. Монаші Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл.  
від Лошовського Бориса, 1952 р. н.,  

та Пантелєя Т., 1960 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як ділились приміщення в хаті?] 
Ну, сіни були і спальні. Одна комната, а  там втора 
комната, тут як сіни. Як прихожа і як роздівалка була. 
Тут і лежанка була, топилась. Плита, їсти там можна 
було варити. І це всьо виходило в один комин, димар. 
В  один димар на криші виходила пічка. [Коли поча-
ли веранди будувати?] Віранди, да? Не було, зразу 
сіни були. Це потім уже начали, чи з Запада, чи отку-
да [моду на веранди переймати]. [Яке призначення 

веранд було?] Як прихожа, вікна вже там були. Во-
вторих, воно не дує, не замітає туди в спальню. Хто 
більшу віранду роби, хто коротку, ну, на вкус хазяїна. 
Раньше були хати, робились під верх, під один скат, 
матеріалу крепкого не було. От в нас кухня, от в мої 
мами була, вона була під верх, там були таке як балки, 
обмаже, і зверху воно було просто памазане. А там у 
дворі чуть дальше, була така довга комора. І  під ко-
мишом, горіща було там. Там дуб здоровий був, він 
держав. Мука була. Помєщєнія були розділені. Потом 
вже кухні-хати. Там як дом здоровий, вже й кухня там 
получається. Потом вже ж прихожа була, де там топи-
лося, піч там. Потом ше одна спальня. А заді там був 
сарай, такий дрібненький сарай був. Там коня-корову 
держали. Стеля. [Як потолок закидували?] Потолок – 
там шабльовка. Жінки не сходились. Йшли як на ча-
мур, не одна ж комната там була, і одна комната, і вто-
ра, і прихожа, і кладова, потом сарай, почали лінією 
йти, і це нада було всьо завалькувати. Чамур хороший 
треба було на весь потолок. Там не жінки, там в осно-
вному мужики. Жінки там внутрі більше мазали стєн-
ки і порівняли там то всьо. Там мазали, тверда мазка, 
потом начисто з кірпічом. [Опишіть дерев’яний кар-
кас стелі]. Кажний хазяїн придержувався норми. Но 
дивився вже по лєсу. У кажного своє. Один, например, 
там, через 60 сантіметров, через 70 [балки встановлю-
вав]. Но це все завісить от лєса. Якшо хороший, то 
цельне. Цяво акація пильна йшла. По размєру кололи 
її. І самі балки запилювали. Як іде балка, а вона полу-
кругла, то сантиметрів десь до 5, зарубували, запилю-
вали. І оцю шальовку по размєру ставили, шоб вона 
не падала і шоб вона не виглядала, шоб менше нама-
зувати. І ставили шальовку, перемичками йшли, вона 
виходила аж наружу. [Чи це робили спеціальні май-
стри, чи кожен?] Та нє, тут усі були спеціалісти. [Ліс 
був привозним чи місцевим?] Нє, лєс привозили, ку-
пляли. На станцію приходили, і там можна було і че-
репицю, і кірпіч купити. Все таке стройматеріал. [Як 
на стіні встановлювали сволок?] Їх так замуровували, 
ставлять сволок від стєнки до стєнки, потому його або 
знизу виставляли (бо більшість є хатів, шо знизу сво-
лок був), а наверх ставили балки через 60–70 сантіме-
трів. І проволкою закручували до сволока, шоб сволок 
держався. Сволок йшов один центральний. Товстий 
хороший цей стовп іде. Скільки комнат там, 4 чи 5 ме-
трів, і він іде посередині, його вдоль ставили. А балки 
ставились на сволок. Бувало, шо балки ставились на 
низ. І  на чамур рівнялись. А  сволок ставили зверху 
його. Там на стєнках його [ставили] ілі на камні, ілі 
на ше шо. Ілі там ставили якийсь бук, і його на стєнки 
ставили. І він тоже своїм «животом» лягав на балки. 
І тоже также проволкою його скручували. І підбивали 
доски, рейки ці. Підбивали досками, і  тут валькува-
ли. І тут же, де воно косо, його рівняли. І мазали його, 
от. І потолок в тій комнаті був полностю рівний. Дах. 
[З чого робили дах?] З чого? Балки й стропила – вот. 
Покривали черепицею. Раньше ше були камишані 
криші, після войни вони вже не цей [не використову-
валися]. Це до войни які остались. В нас тут і комиша 
такого не було. В нас [хата] була під камишом, а по-
тому вже перекрили під черепицю. [Опишіть процес 
встановлення черепиці на дах]. А черепиця – то вже 
криша. На оці балки ставляться крокви, називаються. 
Но це вже плотники роблять. Зв’язуються. І на каж-
ній балці там зарубується, шоб всьо нормально було. 
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«Двохсотка»  – гвозді, і  ток-ток... І  вони ставляться і 
зв’язуються, шоб там не падали. І потом вже рейки по-
наружі, по размєру всьо, по шаблончику під черепицю 
набили. І беруть черепицю, і пішло. [Як встановлюють 
черепицю на рейки?] Там «в замок» вона чіпляється. 
Вона держиться там на рейці. Одна на рейці держить-
ся і піддержує другу черепицю. Так вона зацепом іде, 
так сходи, і цю зацепляє. І вода так по нії стікає. [Коли 
почали шифером покривати хати?] Коли вже шіфер 
появився. Надо просто правильно ложить шифєр. 
Еслі неправильно положив шифєр, там полоска по 
краю і залітає. [Чи пам’ятаєте шифер з малими лист-
ками?] Крили люди тоже. Так плотніки були  – ФЗО 
було, випускало їх. Мій дядько був плотником. Самий 
менший в сім’ї дядя Ваня, мої мами брат рідний. Він 
нам крив хату. Потом Клаві крив, моя тітка, мамина 
сестра. Там вже діти, коли женились, тоже хати стро-
їли. [Чи покривали за наймом?] Хто нанімав, у нього 
там своя бригада була – 2–3 чоловіка. І оце він сюди 
приїжджав, тут помагав і батько, і дядько. [Що плати-
ли за цю роботу?] Я не знаю, шо він брав. Я не помню, 
я  був малим. Його [звали] Літвінєнко Ваня, з  Нової 
Царичанки. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи вибирали місце під хату?] Колхоз, пі-
шов там землємєр, поміряв тому і тому. І  от фунда-
мент назначили, скільки комнат сидить там. Викопа-
ли і залили камньом, і  вперьод, усьо. [Чи кидали на 
кутки фундаменту зерно чи гроші?] Бувало, да. [Для 
чого це робили?] Ну щоб дом був багатий, шоб гро-
ші його не покидали. На счот зерна не знаю, кидали 
копійки під камінь. [Чи могли гроші ще під сволок 
класти?] Я знаю, шо лиш під фундамент. Закладини. 
І  по углам, і  тут посередині хрестики збивали і ста-
вили, засовували в цей чамур. [Які хрестики ці були?] 
Просто, такі сантиметрів 20–30. Дощечка одна і втора. 
[Для чого це робили?] Щоб Бог помагав, шоб нечиста 
сила не кралась. 

КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

с. Шевченкове
З польового щоденника З. Гудченко, записано 2006 р.  

у с. Шевченкове Кілійського р-ну Одеської обл.  
за натурними дослідженнями  

та статистичними відомостями сільради

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Статистич-
ні відомості сільради]. Село Шевченкове (до 1946 р. – 
Кара-Махмет)  – одне з найбільших у Придунав’ї, де 
компактно проживають українці. Чисельність насе-
лення на початок 2006 року становила 5700 осіб, з яких 
93 % – українці, 4,5 % – росіяни, по 1 % – молдавани й 
цигани, 0,5 % – болгари, 0,3 % – гагаузи, решта – інші. 
У  1975  році кількість населення сягала максимуму  – 
6158 осіб. Починаючи з 1807 року на місці татарського 
поселення Кара-Махмет почали селитися українці з-за 
Бугу, Дністра, із Центральної України, з теренів Запо-
розької Січі. На середину ХІХ ст. населення становило 
1418 осіб (українців). У 1822 році збудували дерев’яну, 
а  у 1848  році кам’яну церкву, яка існує й сьогодні. 
У кінці ХІХ ст. в селі діяла парафіяльна школа, на по-
чатку ХХ ст. – сільськогосподарський банк. Перед Дру-

Зовнішнє оздоблення житла.  
с. Шевченкове Кілійського р-ну Одеської обл. 

1985 р. Світлина З. Гудченко

Оздоблення ґанку хати. с. Шевченкове 
Кілійського р-ну Одеської обл. 1985 р. 

Світлина З. Гудченко
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гою світовою війною за панування румун викладання 
в школі здійснювалося румунською мовою. Систе-
ма забудови. У повоєнний період у селі розгорнулося 
інтенсивне будівництво. Генеральний план 1958 року 
передбачав вирівнювання безсистемної мережі ву-
лиць, сформованої стихійно. Та лише в центральній 
частині села план було реалізовано, решта «кутків» 
(Сап’яни, Цехова, Монахи, Жебріяни, Табачня) карди-
нально не змінилися. Інтенсифікації будівництва про-
тягом двадцяти повоєнних років сприяло створення 
власних підприємств (цегельного заводу, черепичного 
цеху), які забезпечували селян відносно дешевими і 
якісними матеріалами. Не випадково стіни 41  % бу-
динків зведені з цегли, 63 % дахів покриті черепицею. 
Таких показників не має житловий фонд інших дослі-
джених сіл, де переважають хати з «чамура».

ЖИТЛО [Загальна характеристика]. Щодо надвірної за-
будови, то у Шевченковому вона подібна до загально-
регіональної  – видовжені будівлі житлово-господар-
ського призначення. Цей тип житла простежується 
на прикладі хати, датованої 1889 роком будівництва, 
із чамуровими стінами 70 см завтовшки, яку було пе-
рероблено 1955 року (перекладено деякі стіни і про-
стінки, розширено передні вікна, пробито причілкові 
вікна (раніше їх не робили в причілковій стіні), пере-
крито дах черепицею (був під очеретом), влаштовано 
піддашок уздовж передньої стіни).

КОДИМСЬКИЙ РАЙОН

с. Баштанків
Записав О. Головко 1 жовтня 2016 р.  

у с. Баштанків Кодимського р-ну Одеської обл.  
від Філіпової (Зондик) Галини Йосипівни, 1936 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Які хати тут раніше будували?] Дерев’яні 
і глиняні – та й такі [хати], всілякі. [Будували дерев’яні 
хати, бо у вас тут ліси є?] Кругом нас тут ліса є. [Це зруб 
робили?] Ну, як, робили дилі, глина, таке, слу́пи зако-
пували. [То дерево було як основа, і  його змащували 
глиною?] Ну, да, да. [Вікна та двері місцеві майстри ро-
били?] Ну, були такі, якісь були. Тоді, як строїли, я ше 
була мала, а потом вже, як трохи були старші – та й вже 
заказували у колхозі. Переробляли [старі вікна і двері], 
бо ті вже поломалися. Стеля. [Коли стелю вкидали, то 
клаку робили?] Да. Конями місили глину. Та й вальки 
місили, кидали. Сходилися люди та й валькували. [Ви 
як господиня обід і вечерю їм готували?] Ну, а як же, 
людям треба дати поїсти. Це було. [То Ви їм нічого не 
платили, а просто йшли потім до них допомогти?] Тоді 
людина одна другій помагали і плати ни брали. Тоді 
були совсьом гиначі люди, а зараз люди совсьом гиначі. 
Це вже тепер ніхто нічого не зробе, доки ни заплатиш. 
Планування. [Хати частіше будували на дві половини?] 
Як у кого, в кого яка получалася, возможності якої хва-
тало. [Як заходиш, то сіни і в дві сторони кімнати?] Ну, 
да. [Як називалася та кімната, де не опалюється?] Друга 
комната. Інтер’єр. [Там у Вас софка чи скриня стоїть?] 
Нема в мене софки, нема в мене ні криватів. Кривать 
стоїть, шоб спати, та й всьо. [Колись печі були в хаті?] 
Колись були, зараз нема вже печів. [Підлога земляна у 
старих хатах була?] Ну, як хто міг, в кого були земляні, 
в кого були дерев’яні поли.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Коли вибирали місце для хати, то на ку-
тах жито сипали?] Було це таке, казали, так треба було. 
[Чому так робили?] На щастя, шоб велося. І гроші кла-
ли. Зведення стін. [Коли завершили зведення стін, 
може, «квітку» ставили?] Напрімер, я нічого такого не 
строїла. Зара халупа батьківська, та й так і живу. Ну, 
в людей, від людей чула, шо кладут [«квітку»]. 

с. Будеї
Записала М. Олійник 2 вересня 2018 р.  

у с. Будеї Кодимського р-ну Одеської обл.  
від Яворської Анни Василівни, 1950 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [А  як частини села називались?] Отут, де я 
живу, це Мугила. Мугила – турки кашкетами [насипа-
ли]. Колись була турецька половина села. Річка Коди-
ма текла посередині. Ми жили на турецькій частині, 
моя бабка все розказувала. Був великій бій, і багацько 
вибило турків, і тоді турки тут поховали своїх і каш-
кетами виносили могилу. Кепками наносили землі і 
дуже велику гору зробили. І так уже моя хата попала, 
отут моя хата, а тут цяя Мугила. Топоніми. Три хаті 
нас таких, шо вони на цій Мугилі на турецькій. [Тому 
називалося Мугила.] Та й хто каже – на Замугилі. «Де 
ти живеш?». – «На Замугилі». А потом Ерсеча звало-
ся, це колхоз був такий «РСЧ». А то Піддубина у селі 
звалася. Були коло села дуже великі дуби, їх вирізали, 
і  Піддубина назвали так село. Наше село на чотири 
частини ділилось колись. Чотирі було чотирі колхози, 
а потом стало чотири бригади.

ЖИТЛО Моя мама була сама, я  сама у мами. Я  одна у 
мами. Ми з бабушкою жили, мама почала в [19]58-му, 
це мені було 8 год, мама почала строїтись, хату почала 
строїти. І ми так жили небагато. [Мама сама будувала-
ся?] Сама мама строїла, робила дояркою. Її дали пре-
мію, машинку колхоз дав швейну. Тай й вона продала 
ту машинку, і почала [стоїться]. Ми не в дуже поганій 
хаті жили, але тоді дуже [19]57–58-й] строїлись у нас 
у селі. Дуже. Фундамент. [Який фундамент був?] Ка-
мінь, камінь був. У нас камінь привозили – «бут» звав-
ся він. Він і тепер «бут» зветься, оце такий-во плас-
тінками чи грубий такий камінь. В нас вулиця, копали 
котлован, туди закидали цей камінь-бут. І робили під-
мурок, отак-о в нас у хаті зроблений із цего каміню. 
Височенько зроблений підмурок. Стіни. Робили лам-
пач отакий-о. Ну, такий лампач  – земля із соломою. 
[Можливо, не земля, а глина?] Земля. Лампач робився 
із землі. Розкопувався заміс, такий копали круглий, 
кіньми місили, кидали туди солому. І  потом відти і 
відти форми були, це форму змочили, туди накидали, 
підняли, і як різаний камінь получався лампач. Суши-
ли його на сонці та мурували хати. [З землі, точно, не 
з глини?] Ну, земля. Ну, чо ж глина?! [Жовта глина?] 
В  нас нема, треба їхати привозити. Це чиста земля, 
чорнозьом. Робили такі лампачі і мурували хату. А по-
том привозили глину і місили, і  мастили. [Лампачі 
чим скріплювали?] Роствор робили: пісок і глина. На-
ймали людей. І два чоловіки в нас мурували цю хату. 
[«Мурували» називається?] Називається. Мурували із 
цего лампача. В нас почті усьо село. До шіїсятих годів 
[ХХ ст.] усьо село мурувалося із лампача. Потом уже 
кирпич пішов. Потом вимуровали хату, хата постояла 
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із місяць. [Чим стіни покривали всередині?] Глину мі-
сили, глину і солома, не солома, а січка зветься, поло-
ва. З тою половою місили глину оцю, шо кажуть «жов-
ту». Місили глину і мастили стіни. Мама моя ходила 
мастити оці хати, червоною глиною це мастилося. Її 
наймали люди, їх дві [робітниці]. Ви їх наняли, ви їм 
подаєте глину, місите, всьо, і вони полностю вам хату 
вигладюють. Такі ці уголки і балочки, ну, всьо, хату 
вигладюють полностью. [Руками?] Руками і дощечка-
ми. Дощечка була спеціальна і була лінейка з півтора 
метра десь, а може, і зо два. І оце вона за 5 рублів ці-
лий день мастила. Тоді 5 рублів – це були гроші. Мама 
ходила, ми вже були жонаті, і мама доти мастила, вже 
мені свадьбу робила, на два дні мені музики найняла. 
Уже тоді ми стали так, як багаті. Мама зробила хату, 
зробила погріб, кухню, сарай. Мама ходила мастити, 
заробляла гроші, а так було, шо люди відробляли вже 
нам. Нема чим замастити, мама йде п’ять днів помас-
тити, помастила, це 25 рублів, а п’ять рублів за день 
брали. То це п’ять днів людина йшла, та й відробляла, 
шо там треба було, чи муровали шопу, подсобніком 
ішла, як могли, так і робили. [Помащені глиною стіни 
потім білили всередині?] Канєшно. І  знадвору, і все-
редині – всьо це білили. [Білим?] Да. Але це мастили з 
цією половою стіни. А після збирали, коней було ба-
гацько, збирали гімняки, місили глину з гімняком і ше 
раз мастили. [Це стіни?] Це всьо стіни. І потом третій 
раз розводили глину і пісок, перетирали, робили таку 
її жостку, була вона не гладенька, а така страпата тро-
шечки. А потом у нас зразу мастили глиною білою, її 
купляли. Там недалеко в нас село, виробляли цю білу 
глину. Мастили білою глиною. А потом уже перейшли 
на ізвєсть, більшість на ізвєсть. І тепер у селі мало хто 
глиною мастить, всі ізвєстю. Стеля. А горище вкла-
дали, такі кладуться на балки риглі, звуться вони, 
з півтора метра. Риглі – це клалося на балки. І потом 
збиралися люди. Наприклад, як моя мама накидала 
горище, у  неї було 60  чоловік. Це люди збирался ті 
коло цього замісу, рубали такими сапами великими і 
носили на носілках тую землю і скидали. Наприклад, 
у цій комнаті пробрали стелю та й накидали на землю, 
кидали які двері – шо мали. Та й наносили. Один чо-
ловік на горище подавав, а там жінки брали руками і 
вкидали. Отако за грубу вкидалося горища. Вкидало-
ся, і відти те проходило межі риглями, і ті там, а ці з 
долини піддрапували. Задрапували це, шоб воно було 
рівненько. Як ці ригля чорною глиною, вона добре 
тримала. Потом уже, як червону клали глину, вони 
крепко трималися – риглі і ця глина, всьо. Та кончили 
укидати, сідали [обідати]. З 50 літрів водки, і сідали і 
співали. І їли, співали. Були дружні, одні одним пома-
гали, ніхто нікому не платив. Ніхто. Мама моя робила 
на фермі, то бабушка ходила відробляти. Оцих 60 чо-
ловік відроблено було. Це ходили до них відробляти. 
[Якось ця взаємодопомога називалася?] Як хату наки-
дали – це була толока. Це сходились і вкидали. А це 
шо, вкидали до двох часов дня, а з двох до вечора пили 
і співали. І  співали по крайній мірі не так, як тепер. 
А люди співали – на всьо село було чути. Дах. І потом 
клали верх на ньою [на хату]. В нас не таки верхи, як 
в Вас. В  нас такі кладуться балки, а  потом стропіла. 
Такі у нас верхи, не плоскі, нє. В нас такі красіві верхи 
на хатах, і всьо. Зразу ми не мали чим накрити, тоді 
ще таке було. Тоді очерет, комишом вкривали. Воно 
зветься «дикували». Оце поклав перший шар цього 

камиша та кладеться другий, чуть піднявся. І  така в 
них досточка, вони тою досточкою підбивали і під-
бивали. Хата получалася красіво зроблена, з камиша 
вкладали. Потом уже, у  [19]63–64  [рр.] уже почали 
робити і почали брати черепицю, а потом уже пішов 
шифер. Привозили, їздили десь під Одесу, у  Бульба-
шовці чи де, я  не знаю, де брали черепицю. Там був 
завод. А мама моя... Ми так і жили: я вже, як відда-
лася, то ми вже купили шифер та цей очерет зняли. 
Ну, под очеретом було зимою дуже тепло, а літом про-
хладно в хаті. Дуже він сохраняв прохладу в хаті. Було 
дуже добре. А  вже як перекрили шифером, то було 
холодно. Інтер’єр. [Як підлогу в хаті робили?] А під-
логу... Я  Вам розкажу, як було. У  мої мами сестра є, 
була по татові рідна, а  по мамі нє. Але накидали це 
горіща всьо, і вкидали землю. Хватило землі, підлогу 
укидали, і так вона була, потом мастили, та так і хо-
дили. А вона пішла додому, приходить в чотири часа: 
«Маню, ти де?». – «Чого ти прийшла так рано, я ж хочу 
спочити!». – «Шо укидали землю, низька хата? Та й шо 
робити, зараз викидаємо». У чотирі ранку доки роз-
виднілося, всю землю викидали, шоб була вища хата. 
Так була б три метри, а так три двадцять в середині. 
То моя вже баба її згадувала: «Тетяно, ти мені, шо я 
мала відпочити». До коровів мама пішла, дак через ві-
кна викидали землю і зробили [висоту] три двадцять, 
бо три метри – це мало було. Нашо такої височіні все-
редині в хаті! Клали тумбочку на тумбочку, клали сті-
лець, карнізи чіпляли. Висока хата. Ну, потом вже, як 
ми подружились, то ми перекрили хату вже шифером, 
зробили «шубу» на хаті. Вже тоді в [тисяча дев’ятсот] 
піїсяті года почалися ці «шуби». Поклали поли у 
хаті кругом. Можна було тоді, вже був чоловік, вже  
трошки було.

Записали М. Олійник та О. Дєдуш 30 серпня 2018 р. 
 у с. Будеї Кодимського р-ну Одеської обл.  
від Щербини Нелі Анатоліївни, 1963 р. н.

ЖИТЛО Планування. Ми проект замовили. Підби-
рали собі, як ми захотіли, так і зробили... Це був 
[19]89-ий  год. Так як я залишалась в селі, то треба 
було шось будувати. А це [19]90-ті роки були. Прода-
ли 4 кабани, гроші – на книжку. Поставили на книж-
ку. Купили за ці гроші 2 поросят. Ми начали будівни-
цтво з нічого. Якби не батьки, то ми самі не зробили 
б. Сначала намалювали на листочку, скільки метрів 
[хата] буде, де буде карідор. Це в мене дотошний бать-
ко. Треба, шоб була велика кухня, і як казав мій бать-
ко, «велика комната для встрєчі гастей, а остальноє, 
спальнічкі – как захатітє, так і сдєлаєте». [Чи були у 
вас до хати прибудовані ґаночок, веранда?] У нас [ве-
ранда] без парадних дверей. Ми коли з батьком ро-
били цей дом, я з батьком спорила. У нас у селі [у ве-
рандах] є двоє дверей: одні парадні, з яких виносять 
труну, виводять наречену, і другі робочі. Туди йшла 
доріжка до фірточки. І  ті парадні двері виходять на 
вулицю. «Шо?! Лєсу не хватає, а вона захотіла парадні 
двері!». [З  веранди входили у сінці?] «Сінці», обіза-
тєльно. Ми ще кажем «прихожа». Длінні коли сіні, то 
це вже коридор. Веранди – це пристройки, пристро-
єні коло дому, навєс, шопа. Шопа  – коли провітрю-
ється, а  навіс  – коли половина [ґаночка] прикрита. 
А  якшо закрита, йдуть вікна і двері, то називається 
веранда. У  моїх батьків там [на веранді] був зімній 
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сад, туди зносились квіти, шоб воно не позамерзало. 
У нас і опалення йшло з веранди. [Мені ще цікаво, на 
цих верандах їли?] Да. Якщо невеликі якісь родинні 
свята, щоб не йти у «холодну хату», накривали столи. 
[Це коли] храм, приходили в гості, дні народження... 
Правда, їх не сильно щас святкують. В основном, [від-
значають свята] храмові. Паска, Різдво – там холод-
но... Фундамент. [Який камінь брали для зведення 
фундаменту?] Ми виписували бут. Десь надбитий, 
тріснутий... Тут недалеко від нас є село Крутоярівка 
(молдавське) – там є свій кар’єр. Стіни. То ми стави-
ли [стіни:] глина і каміння. То у нас більше половини 
будинку йде з каменю і глинобитний. А верх з саману. 
Собирались клакою в неділю. Чоловік десь  60. Му-
жиків. Трактор замішував глину з соломою, і робили 
ці самани. Там були спеціальні форми, і це чоловіки 
набивали. Неділі дві перевертали їх, сушили, і  вже 
на слідуючий рік ми начали строїть дом. [Клака – це 
гуртом?] Да. Це молдавське, чи я не знаю, яке слово. 
Воно шось означає по-молдавськи. Це коли багато 
людей збираються і допомагають. Це треба накор-
мить людей, дать поїсти. Зібрались, до 2–3 часов дня 
зробили роботу і розійшлись. Гроші ми тільки плати-
ли, як кришу ставили. Батько вже сам і стєни робив, 
і грубу викладав... У старших людей були подмастєря, 
вони вчились. [Саман чим скріпляли?] Просто гли-
на. Саман не візьмеш на цемент. [Коли вже побілка 
стін починалась?] Загладили з кирпичем, висохло, 
а  потім перша побілка йде  – сірували. Це було вап-
но, було з піском. Для того, шоб затерти дірки, шоб 
стіна була не така ширшава. Другий раз як білували, 
то трошки синьки добавляли, шоб чуть-чуть підго-
лубить. А третій раз уже так. [Вікна, двері замовляли 
у спеціалістів?] Да. У нас є такі два спеціалісти. Один 
вже на пенсії  – Вася Долінський. А  от Павлік Євдо-
шенко – спеціаліст вищого качєства по вікнах. А щас 
ми переходимо на пластік, канєшно. І удобніше, і еко-
номніше. Стеля. [Коли поставили стіни, що робили 
далі?] Криша. Дерев’яні балки. Батько їздив у Запад-
ну Україну, сам вибирав ліс і привозив звідти коло-
дами. Тут розпилювали в колхозі. [Привозили через 
залізницю?] Ні, нанімали тягач, машину. І  їздив він, 
вибирав. Здорова машина. Лісовози у нас у колхозі 
були. Прицепи навіть зараз остались для лісу. Про-
плачувався бензін. Все йшло через касу. Ліс ми рань-
ше брали, бо він мав висохнуть. Просили дозволу на 
склад і один на оден складували аж до стелі. [Ці ко-
лоди просохлі навпіл розпилювали?] На дві частини, 
да. І окремо куплявся сволок, який йде посередині. І в 
будинку йде несуща стінка, на яку [сволок] ставить-
ся на стінку. [Чим вкладалася стеля?] Стеля слижами 
була. У нас кажуть «слижі» – доска, брьовна квадрат-
ні. Вона була не обстругана. Покарьожені. З  акації. 
[Як встановлювали сволок?] Сволок йде посередині. 
У нас ще є сволоки. У нас уже молодожь на горищі їх 
ставлять, слижі зрізають... Комиш знизу підмазували 
глиною і зверху. [Сволок був з акації?] Ні. Ясень він 
привозив, який шашля не бере. Його і розпилять не 
можна і гвоздя вбить не можна. Кругле брєвно, обте-
сане. Потом уже клака, коли поставили кришу. Людей 
нанімали окремо. Це є спеціалісти... Раньше ці слижі 
було видно, а тут уже слижі – ми їх піднімали пови-
ще, і потом застиляються ці слижі обзьолом, качал-
ками підбивали. [Що значить «качалки»?] Як рейки. 
І  ставиться на оці слижі оці рейки. Потім, як уже 

ставиться криша. Треба зробить стелю, то ставиться 
слижі, і на слижі ставиться обзьол, рейки чи качалки. 
Набивали качалки. Треба, шоб видержав чамур цей. 
[Чамур? Що це таке?] Це глина з соломою. Глина, яку 
замісили сьогодні чи вчора. Ви її не можете викорис-
тать. Глина має постоять неділі дві, шоб був темно-
темно-коричневий колір. Тоді це не глина, а  вже як 
цемент називається. Ви гвоздя не вб’єте. Потім знову 
збирали клаку, настиляли качалки. Замазують гори-
ще. І воно тоді рівне, рівнесеньке. Батьки там хранили 
зерно, пшеницю. [Щоб було рівненько, це треба роз-
гладжувати дощечкою?] Рукою, на колінах. Це треба 
його набить. Зверху чоловіки, а знизу жінки начина-
ють зацарапувать. Перша мазанка називається. Друга 
мазанка це... [Кізяк використовували?] Це вже третя 
мазанка. Перша мазанка – це кидають чамур. Роблять 
не спеціалісти, можуть жінки, які позбирались, це 
робить. А  друга мазанка і третя  – ми нанімали лю-
дей-спеціалістів, які робили вугли, кути вимазува-
ли, шоб вони були рівні, стіни, шоб не були лежачі, 
а стоячі. Це жінки, які тільки цим і займались. Це в 
літній сезон. Називались мазальниці. Ми привозили 
з Молдавії мазальниць, потому шо вони сильно би-
стрі і харашо роблять, а нам треба було, шоб бистро, 
бо робота оплачувалась за день. І вони брали 20 ру-
блів у день. На то время 100 рублів були великі гро-
ші. У нас мазали 3 дні. 300 рублів. Це були сумашедші 
гроші. На третю мазанку кирпич конячий собирали. 
[Це послід конячий, який засох?] Не геть засох. Си-
діли, перетирали його. Таке удовольствіє... Прямо 
слов нєт. Запах, канєшно... Сидиш і перетираєш його 
з соломою, не геть в порошок, шоб не було комків. Бо 
як змішається з глиною при мазанці, будуть видні ті 
комки. «Перетирать кирпич» у нас називали. Він мав 
постоять неділю. В  [19]70-ті строїлись багато... То 
прямо записувались, шоб збирать кирпич... Інтер’єр. 
[Яку підлогу в хаті робили?] Спочатку ми засипали 
земльою, а потом мазали, шоб менше пішло цементу. 
[Які меблі були в будинку?] Не було шкафа. Скриня 
була. Батько построїв окрему кухню, і там обізатєль-
но є ті вішалки, і на них накинуті платки, все святко-
ве і накрите, шоб не вигорало. Спали на лушпаїнні. 
Не знаєте що це таке? Від качана обмотка, бадилла. 
Вони обсушували його. І тільки повертаєшся на ньо-
му і шу-шух. Кукурузяні були, м’які. Кукурузяний 
матрас – він дихає. Баба всігда казала: «Це полізно». 
І перини. Не любила я ті перини. Я помню, як вона 
це радно, льон, тут в колхозі його виращували, вона 
його била... А потом вівці почали виращувать. З них 
[льону та вовни] дорожки, пілочки робили. У вас роз-
шиті, а тут «вибрані» пілочки. [Що таке пілочка?] Це 
«вибраний» квітами, гарний ковьор. У  мене їх три. 
Усі квіти. І тепер маю шо робить: це тіки від молі я їх 
сушу каждий день. Сусіднє в нас село Новоцаричан-
ка – це молдавське село. І там заказували і ткали ці 
пілочки. Налавники вже були шерстяні. [Вишивали 
ці килими?] Ні, вони вже були виткані узором. А по-
тім це вішалось на самому видному місці. Є торцові 
пілочки, які вішаються в углу, і на неї вішаються ві-
кони. Щас у нас цього немає. На стіну ковьор вішали. 
І шерстяні коврики були.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Строїтись ми починали з того, шо крьосний дід Гриша 
зробив хрест, на углі поставив хрест, закопав бутил-
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ку, в бутилку кинув гроші і закопав біля цього хреста. 
Хрест дерев’яний. І піднімався. Піднімався ряд – і під-
німався хрест. А  бутилка з грошима, шоб у хаті був 
достаток. [Клали гроші мідні?] Копійки. Паперові не 
ставили. «Жовтяки» – так казали. «Золото» ставили. 
Серебро – біла копійка. Золото – жовта. [А куди цей 
хрест дівся?] Не знаю.

с. Загнітків
Записав О. Головко 28 вересня 2016 р.  

у с. Загнітків Кодимського р-ну Одеської обл.  
від Лаговської Параски Олексіївни, 1927 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Раніше хати у селі будували на 
підмурках?] Наша на підмурку хата, на підмурку. [Ко-
лись прямо на землі хату ставили?] Нє, ну фундамет 
всі ровно забивали. Цоколь забивали так, як строї-
лися, забивали. Стіни. [Чи були тут дерев’яні хати?] 
Камінні, камінні, я деревляні уже ни повню. Лиш тут 
була хата деревляна, була тамо, на горі. Зараз, на цім 
самім городчику (тут сім сотіх городу), і там була хата. 
А тут старенька була хата ше ідна, і тут тожи тримав 
колхоз парники. [То у вас тут більшість хат муровані 
з каменю?] Муровані. Ця тоже хата мурована з кам-
ньом. [Камінь де у вас видобували?] А камінь в нас – 
ой, всі обо́чі [схили пагорбів], туди, долина, яр. [Який 
тут камінь є?] Ондо такигой, як ондо той мур – такий 
камінь [вапняк]. Лиш то плиточки, то в другім місці 
[добували], а тут камінь. Били, били. Ходили чулуві-
ки, били самі, волами возили. [Для зведення стін му-
лярів наймали?] Да. Чулувіки були такі, шо мурували. 
Їх наймали, та й мурували. [Вікна і двері у столярів за-
мовляли?] Столярі були, а шо ж. Столярі. Стеля. [Де 
брали дерев’яні матеріали для зведення стелі?] Їхали 
в Вінницьку [область, у Піщанський район], в Попи-
люхи. Шоб дилі вкладати, за матеріялом їхали туди. 
Тяжко строїлися ми, тяжко.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як раніше вибирали місце, де хату бу-
дувати?] Ну, да, на горі, хто як... Ми построїлися там, 
бо в нас там є хата стара. Стара хата була, а там було 
триціть дві соті, город був  – «оса ́дьба» казали. Та й 
ми там [будувалися], та й камінь возили. Стару хату, 
погріб розбирали, бо камня треба. Та й завозиш, та й 
треба комусь ходити, бити [камінь]. Та й купували ми 
камінь, люди били, а ми купляли камінь. [Коли вибра-
ли, де фундамент копати, то на кутах жито кидали?] 
Да-да-да, кидали жито. Клали жито. Він в чотирьох 
углах жито клав – нігде ни зачіпило нічого, али є, шо 
зачіпає. [Коли жито розпорпане, слід кудись змістити-
ся?] Да-да, да. Зведення стін. [Коли закінчили будів-
ництво стін, може, якусь «квітку» ставили?] Я  шось 
ни знаю, ми нічого ни клали, я ни помню.

с. Івашків
Записав О. Головко 19 червня 2016 р.  

у с. Івашків Кодимського р-ну Одеської обл.  
від Чепурняк Олени Григорівни, 1940 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Ваша хата давно побудована?] Ой, 
як тобі сказати... Вона ни дуже, ни дуже така стара, 
считати, али я строїла, з своїм чоловіком строїли. [Як 
Ви її будували?] Ну, в мене вона глиняна. Да, били з 
глини. Тато, мій тато був, та покойний, все казав: «Ро-

бімо!». Бо тоді ж можна було і з камня зробити. Але 
вони каже: «Робімо з глини, з  глини  – вона тепла». 
[По кутах хати дерев’яні стовпи забивали?] Нє, ні-
чого. [Як стіни з глини зводилися?] Били доски, до-
ски кругом провели, і за три рази треба, за раз воно 
ни цей [вальки не вкладуться]. Три рази робили так 
вальки́. І цоколь [був, оскільки місцеві будинки роз-
міщені на пересіченій місцевості]. Цоколь робили з 
камня́, а то [стіни] били з глини. Стеля. [Робили гли-
няний заміс, коли будували стелю?] Так, на земні ко-
лотили там із соломою, та й всьо. [Для вкидання стелі 
просили на допомогу людей?] А тоді – да. Тоді людей 
просили. [Як така клака відбувалася?] Ну, як відбува-
лася? Тожи даєм людям обідати. Роблят вальки. Та й, 
считати, тамечки, ну, валькуют, а потом – обід. І по-
том вже ввечері [вгощаємо робітників]. [Ви їм нічого 
не платили?] Нє-нє, нє-нє. Ми так, як строїлися, там 
багато хатів таких строїлося, те й одні до других хо-
дили. А так – нє-нє, нічого не платиця, просто стро-
їця, і  всьо. Дах. [Старіші хати соломою покривали?] 
Ну, да. Покривали, а як же ш, хата ж не тикла. Сніпки 
робили, та й покривали. [Околоти?] Ну, околоти – це 
із жита, бо жито – воно довге, а пшеничка – коротень-
ка. Інтер’єр. [Ця модель хати, збудована до етнофес-
тивалю «Кодима-фест», схожа на ті старі хати, що в 
Івашкові були?] Оце такі, такі хати [були]. В одній по-
ловині там, считати, кровать, а на кроваті постелена 
простинь вишита, і вишиті ті подушки. Колись так і 
жили, колись ми так і жили.

с. Шершенці
Записав О. Головко 29 вересня 2016 р.  

у с. Шершенці Кодимського р-ну Одеської обл.  
від Дем’янової Раїси Кузьмівни, 1935 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Хати тут здебільшого на фунда-
ментах збудовані?] Да. Наша [хата] не на фундамен-
ті. Він [батько] бідний був, сирота, без батька, і мама 
була сирота, без мами. І вони, ну, не мали сили [при-
дбати камінь для фундаменту]. Дід їх відправив на 
квартіру жити – «комі ́рна», як казали. І вони з бєднос-
ті строїли, і наша хата не на фундамєнті. А так – то на 
фундамєнті [інші будували]. [Можливо, Вам батьки 
казали, як це місце для хати вибрали?] Я не знаю, за 
це я не знаю, ни казали, нє. Стіни. Це батьків хата. 
[Коли вона побудована?] В  [тисяча дев’ятсот] два-
ціть шостому році. [З  яких матеріалів тоді будували 
хати?] З камня. У нас камня дуже багато. Б’ют камінь, 
у  нас всі із камня [будують]. У  нас немає ніяких ха-
тів більше, у нас камінь. Бо в нас дуже багато камня. 
[Який камінь тут?] А  цей ваповняк. [Вапняк?] Да. 
Вапно з них [виготовляють]. Оце сосіднє село Грабо-
во, шо туди, до Кодими, то там був вапняний завод, 
де вапно. З цього камня вижигали вапно і продавали. 
[Місцеві чоловіки працювали в каменоломнях?] Мій 
батько строїтєль був, він бив камінь. [То він мурував 
людям хати?] І мурував хати. Не лише тут, і в Кодимі, 
і в Грабово – скрізь був, він їздив. У нього були хлоп-
ці, бригада хлопців, і вони строїли хати. Будували і у 
Рибниці, і у Кодимі, і де хочте. [Скільки часу тривало 
будівництво кам’яних стін житла?] Ну, це залежить 
від мастєров. В  мене батько і його бригада дуже ха-
роші мастєра були, вони дуже швидко строїли хату. 
Мурували вони дуже скоро, за тиждень чи більше мо-
гли змурувати хату. В нас лиш одна тамого хата була, 
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шо дуже дорога, бо велика. А там є вже двухетажна, 
построєна, то вже ни батько строїв. А  так, то скоро 
строїли, вони нидовго мурували. Якшо в хозяїна всьо 
готово  – мурувати нидовго. [Хто не мав змоги на-
йняти майстрів, самі якось будувались?] Всьо равно 
строїтєлів нанімали, нанімали, шоб мурувати, бо так, 
самі – нє. Хіба шо, може, родичі якісь є, були мастєра, 
а так, в основном, [мулярів наймали]. Тут більше по-
ловина хатів – мій батько построїв із своєю бригадою. 
Три хлопці у нього було. Це чотири їх було, четверо. 
[Що йому платили за роботу?] Гроші. Гроші всьо вре-
мя платили, нічого не давалось, тіки гроші. [Господарі 
годували їх?] Да, годували, давали їм їсти і випити, 
стакан вина давали. По стакану вина давали, вечером 
особинно, коли вони вже кончили роботу. А  гроші 
всьо время давали, весь час гроші. Нічого більше він 
не приносив, лиш гроші. [Коли повністю вимурували 
стіни, може, якусь квітку ставили?] Нє, такого я не по-
вню. [Вікна та двері теж якісь майстри робили?] У нас 
тут була плотня. [У колгоспі?] Да. Була плотня тамо. 
І вони робили там вікна і двері. А потом уже закри-
ли плотню. Стеля. [Коли стелю робили, може, у вас 
клаку скликали?] Клаку, да. Збирали клаку. Родичі, 
сусіди, хто хотів, знакомі приходили, багато людей. 
І робили такі вальки. На землі вже тут робили вальки, 
жінки подавали туди, а чоловіки там кидали глину, на 
горіщі чоловіки закидували. Дах. [Чим раніше вкри-
вали хату?] Соломою. Я ше пам’ятаю, шо ше соломою 
хати були вкриті. І наша [хата була покрита] соломою. 
А  потом у нас відкрилося черепічноє проізводство, 
і тоді тато купив цемєнт, і вони зробили черепицю і 
перекрили [хату]. А  шифером я вже перекрила, вже 
після смерті батьків. [Черепиця у повоєнний час уже 
з’явилася?] Да, черепиця така невелика. В нас тут було 
черепичноє проізводство. Планування. [Ваша хата 
на дві половини збудована?] Да. Велика хата. Бо в нас 
було п’ятеро в сім’ї, то добра була компанія. І батьки – 
сім – то була добра компанія. Мамі вже ми помагали 
«велику хату» мастити, бо вона була неготова. Ми так, 
спали там, так трошки було помащєно глиною лиш. 
А потом ми вже це з мамою тягали досочкою, а тоді 
білили [всередині стіни вапном]. А тоді вже «велика 
хата» була готова. Інтер’єр. [Якою була раніше підло-
га у хаті?] Пол земляной. Зараз тіки він толью в нас 
укритий, а так – земляной. Мастили, мастили глиною 
землю. Пол земляной був. [Піч яка колись була?] Та 
така піч, русская пєчка, зроблена. І  мама пекла там 
хліб всьо время. [Що у Вас зберігається у «великій 
хаті»?] Подушки, шифанє́р, софка. Діван вже я при-
везла, а  в мами була софка. Я  вже шифанєр і діван 
купила, я  привезла. [У  вас ткані килимки-паратарі 
розміщували під вікнами?] Да. Парата́рі робили, мама 
на верстаті робила. Уже я віддала потом, як уже мама 
вмерла, та й я віддала верстак. [Які меблі були у хаті 
за Вашого дитинства?] В хаті – стіл, лавка. Лавка і за-
раз в мене є з спинкою такая. В мене там велика хата, 
та під вікнами така з спинкою лавка до сіх пор стоїт. 
І стіл великий, два метри. [Образи висіли?] Да. Но я 
вже сняла зараз образи. Є один отут в мене [в кімнаті], 
де я сплю, і один там [у «великій хаті»], а ті поснімала. 
Шось білили, та так і не поклала. [Образи з рушни-
ками?] З  рушниками, вишитими рушниками. [Зовні 
стіни хати як обробляли?] Білили, мастили. То по-
магали мамі ми вже. [У вас стіни хат підфарбовують 
синькою?] Да-да-да. Біле ни кладут, ни білят зовсим 

білим. [Чи оздоблювали зовнішні стіни житла деко-
ративними плитками?] Осьдо в хазяїв. Тут є в них і 
пташки якісь, і квітки. У нас нема, а тут є. Поштукату-
рили, та й є в них там укладжені [плитки]: і винограда 
грона клали, і пташки клали. Є і на старій, і на новій 
хаті в [сусідки] тьоті Валі. [Хату часто підмащували?] 
О, мама по два рази на год мастила хату. [Коли саме?] 
Зимою, перед святами, перед Рождєством.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Коли переходили у нову хату, новосілля якось свят-
кували?] Да, да, новосєльє в нас всігда. Хто строїв 
хату, кончав, то справляв новосєліє. Хоть і хто бідні-
ше – мале [новосілля], а то й бувало і шумне. [Пускали 
спершу кота переночувати?] Да. У  хату кота вперед 
пускали. [Чому впускали саме кота?] Де кіт ляже, там 
кровать це ставити треба. Він показував, де ставити 
кровать. То там треба класти кровать, бо кіт знає, де 
хароше місце. [Він енергетику відчуває?] Да, це в ньо-
го енергетика. А я вже сама тепер провіряла, в одному 
місці лиш найшла, шо погана енергетика в хаті.

ЛЮБАШІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Троїцьке
Записав О. Головко 26 квітня 2018 р.  

у с. Троїцьке Любашівського р-ну Одеської обл.  
від Рєзніченко Зінаїди Миколаївни, 1942 р. н.,  

та Яценко Ольги Михайлівни, 1965 р. н.,  
родом із с. Полянецьке Савранського р-ну Одеської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоні-
ми. [Як називається куток села, де Ви живете?] Це 
Котуні́вка називаєця. Оце, де озьдо начався там про-
гінчик такий  – то Воло́щина, а  центр  – то Троїцьке. 
Волоко ́нське раньче називалося, Святотроїцьке, а те-
пер – Троїцьке. А це вже Котунівка. А туди тако в нас 
дальше міст є – то там ше Чумаки́, а ше прогін вели-
ченький – Козачий Яр. Ну, там рідко де вже хати є, вже 
покидали їх, поваляні. [То у Вас адреса – це село Тро-
їцьке?] Да-да. Троїцьке, Незалежності, № 191. А було 
№ 204. То я то [табло] ни зняла, а друге не чіпляла, так 
лишилося. А  було Леніна раньче. [Котунівка, Воло-
щина – як окремі села були, чи як кутки Троїцького?] 
Ни знаю я. То якісь пан жив, то якісь ше там знаме-
нитий жив Троїцький. А чо Котунівка – понятія даже 
не маю. [Тобто, це село Троїцьке, а  по-місцевому Ви 
уточнюєте, що куток Котунівка?] Да-да-да. А так там 
чи поминають, чи поздоровляють хліборобові на-
шому, то пишуть: Котунівка, Козачий Яр, Катеринка 
там, Волощина, Троїцьке. Ну, Волощина вже більше 
до Троїцького [належить], уже рідко хто каже. [Коли 
виникло ваше село?] Виникло воно дуже давно. Во-
лохонський якийсь тут був, і так оце село і називали 
Волохонським. А тоді чогось його Троїцьким перенай-
мували. Троїцьке – від церкви пішло. Святотроїцьке. 
Святотроїцьке, да, а потом перейшло у Троїцьке, на-
звали Троїцьке.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Ви не були в нашій 
церкві? Вона багато разів уже ремонтувалася, і  вже 
вигляд у неї такий вже [сучасний]. [Сама церква ста-
ровинна?] Да, старенька церква. [З якого року будів-
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ництва?] Ой, я Вам даже не скажу, з якого року будів-
ництва. Є ше фотографії із [тисяча дев’ятсот] шіїсят 
первого року, в мене там є папка така по історії села. 
Колони [на вході церкви] поставили назад, тому шо 
раніше зняли ці колони. А от тепер уже у нас батюш-
ка мінявся, счас отєц Дімітрій, а був Георгій. От при 
ньому якраз оці колони повернули у той стан, який 
був він попереді. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Артіза́нка [обладнана свердло-
вина з артезіанською водою] є в селі. Тоже дуже давно 
вона вибита, і вона тиче в нас самотьоком. Там люди 
в нас постійно туди приїжають, набирають воду. [Це – 
громадське місце, де всі з’їжджаються?] Да, де всі. 
Ну, там двіженіє [води], скажу Вам, таке. Воно само-
тьоком тиче, вибили ше при панах, ше колись, Боже, 
це дуже давно. [Глибока та свердловина?] Да-да. Гли-
бока скважина. Вода тиче самотьоком, не припиняє. 
[Які меморіальні місця є на території села Троїцьке?] 
Пам’ятник Шевченка в нас дуже, дивіться, який гар-
ний. Він раніше був на території, там клуб був, і там 
був колгосп Шевченка. Клуб передали під свічковий 
завод, а  от пам’ятник був на території того обійстя, 
перенесли сюди, на територію сільської ради. І  він 
красуєця, красивий пам’ятник. Пам’ятник воїнам у 
нас теж є.

САВРАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Дубинове
Записав О. Головко 25 квітня 2018 р.  

у с. Дубинове Савранського р-ну Одеської обл.  
від Добрянської Віри Дементіївни, 1939 р. н.

ЖИТЛО Стеля. [Чи приходили сусіди, родичі допо-
магати стелю вкладати?] Да. Це казали: «На іменини 
йдут». Наприклад, ми хату строїли так: ми найняли 
[мулярів], які зробили мур, підмурок. А вже потолки, 
стелю укладати – то це збирали [людей на толоку]. На-
приклад, в мене було дваціть дві душі. Глей трактором 
возили, трактор місив. Усі сходилися, по дваціть дві 
душі – усі накидали, мастили, гладили, всьо робили. 
Я тоді по очєрєді іду відробляти кожному. Я з чолові-
ком іду. В  [тисяча дев’ятсот] шіїсят читветрому році 
ми начали хату строїти. Двінаціть будинків за [цей] 
один рік застроїли – помагав багато колгосп. А зара, 
уже від дев’яностих років [ХХ  ст.]  – ні одної нової 
хати нема. [Як приходять допомогти при будівництві, 
то «на іменини» ідуть?] Да-да. Каже: «На іменини це». 
А я кажу: «На які іменини?», – як тако прийшов, пи-
таю в шутку. Та й під’їжає до мене один чоловік, чо-
ловіка мого Льоні не було вдома, а  він каже, питає 
мене: «Дементіївна, Льоня є?». Я кажу: «Нє! А шо ти 
хтів?». – «Та я його запрошую на іменини». А я кажу: 
«Та й шо, лиш його, а мене – нє?». Він такий, знакомий, 
смієця: «Якшо хочте, то й Ви приходьте, бо це глину 
місити». [Така допомога називається «толока»?] Да, 
це називаїця толока. Ну, а більшість вже тако кажут: 
«На іменини». [Цих помічників Ви повинні нагодува-
ти?] І кормимо, і всьо. Али всьо равно, хто даром буде 
робити. Це мало хто так робив, помагав. Всьо равно 
треба [потім їм] відробити. Треба віддати. А тоді вже, 
як щикатурка, там грубку строїти, всьо – то нанімали 
всьо. Всьо наймаєш: кришу [покрити]... [Навіть коли 

наймаєте майстрів, все одно їм обід готуєте, могорич 
ставите?] Ну, да. Обід обізатєльно. Сніданок  – нє, 
а обід, вечеря. І гроші [за роботу даємо], стіки там бе-
рут, яка тоді була тара там.

САРАТСЬКИЙ РАЙОН

с. Плахтіївка
Записав В. Іванчишен 2 вересня 2018 р.  

у с. Плахтіївка Саратського р-ну Одеської обл.  
від Василя Ж., 1938 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Я строїв сам собі в [19]57-м году 
хату. Така була старенька маленька [попередня хата], 
трактор прийшов, розпихав. Я в бригаді робив... І за-
ново, поїхали в Арцизький район, пиленого каменю 
купили там. Фундамент заложили і пашло. Фунда-
мент  – з  каменю. [З  місцевого каменю?] Да, було, 
і  мєсний, і  привозили. Скали в нас тут були, тут за 
переєздом. Главани, камінь там. А тут єсть, в Арцизь-
кому районі пиляють камінь. Ріжуть камінь, як паци, 
так само камінь. Зараз ставлять камінні, поставили, 
воно дорого, попробуй його зараз до ума довести. 
[Як закладали фундамент?] Фундамент копаємо, поки 
тверда земля. А потом вона сідає ше, і фундамент за-
ложують камінем і він там стоїть. [Якими розмірами?] 
Яка стіна ширини – 40 чи 50 [см]. [Як вибирали місце 
для будівництва?] Вибирали мєсто своє, так строїли. 
Стіни. [Опишіть, як йшло будівництво стін хати]. 
Пацами строїли, знаружі ставлять камінь, а зсереди-
ни пац. [З  якою метою це робили?] Шоб у хаті було 
тепло. Мазали й гладили там, не так, як счас. [Чим 
гладили?] Кирпичом. Брали кирпич, погладили хату, 
тепло. [Як виготовляли паци?] А паци – форми єсть 
такі спеціальні. Вже посліднє время техніка: набрав, 
забрало і накидало. [Чи будують в наші дні стіни хат 
пацами?] Нє, счас уже рідко. Счас уже немає, село ви-
мерло вже. [Чи збирались разом будувати?] Ну, до-
пустим, один чамур замісили хароший. Потом трохи 
підсохне, і ці вже склали, считається, як паци. А по-
том ще раз, так і на хату є. Сантіметрів 70 гонят сті-
ни. Тиждень посохне, осадку дасть. Потом ше раз, три 
раз так, і стіни готові. [Скільки треба було паців для 
будівництва?] Я знаю, скільки?! Товста стіна, широка, 
і вона тепла всередині. [Чи приходили люди допома-
гати під час зведення стін, мазання, побілки хати?] 
Оце ж і паци, і гладили в хаті. Спочатку вигладжують, 
потом сірують, а потом білують. Ну, а як же, раньше 
сходились. Це неділя – це чамура була. І 20 душ, і 30. 
[Чи запрошували їх?] Ну, свої, допустім, брат, сестра. 
[Чи ходили Ви на чамур?] А  шо ж, не ходив?! Рань-
ше ходили гуртом, а тепер трактор прийшов, замісив 
чамур. Гусиничний трактор. Раньше все вручну, а за-
раз трактор набере, такі форми, і  паци. Розправили, 
і паци получаються. [До якого часу їх робили вручну?] 
До [19]60-х годов робили вручну, а тоді вже трактора 
прийшли. Стеля. [Як робили стелю?] Сволока став-
лять так, а потом рейки так поставлять. [Чи будували 
горище?] Так крокви ставлять, і тоді получається горі-
ще. Зерно всьо там. Там насипали і хранили. Дах. Сті-
ни зробили, потом ложиться дерево на сток, шоб вода 
стікала. [Посередині як?] А посередині коники став-
лять. І  черепиця, якраз перекривають коники, вона 
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так на дві стороні. І б’ють шифер, заміряють. Раньше 
ж не було шиферу. Счас уже шифером – раз, і бистрі-
ше вкривають. [Скільки часу черепиця могла стояти?] 
Год 50 стоїть, ну, перекривають, бо перетирається там 
вона. [Чому шифером краще крити, ніж черепицею?] 
Краще і льогше на стіни. Черепиця займає десять ши-
ферин. Єслі покласти шифер один, то черепиць нада 
десять. Нагрузка більша. [Коли з’явився шифер у по-
буті?] Десь у [19]50-х годах, так. Тоді так було, я брав 
в Бєлгороді пачку, 100 штук, то три рубля дав за то, 
шоб погрузили. [Чи пам’ятаєте «малі» листки шифе-
ру?] Да, були малі. Счас вони єсть більші. Плануван-
ня. [Яке було планування у хатах?] Воно розміряється. 
Ставили стіни, перестінок положили. Воно всередині 
паци, в сухому, вже не затікає нічого. Одна була «вели-
ка хата». Одна – сидять там. Друга – сплять. [У «вели-
кій хаті» не жили?] «Велика хата» – як празник. Там як 
гості прийдуть, відкриють більшу хату, і там сидять. Її 
більшу роблять, обично. У ці хаті сплять, живуть. [Як 
велика сім’я, однак жили в одній кімнаті?] Спали – той 
вздовж, той впоперек. [Чи добудовували в хаті комір-
ку?] Пристраювали. Ну, а як же? Була і кладова, і по-
двали рили. Тоді ж холодільніків не було, все ж про-
падає. А там прохладно.
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ЖИТЛО Стіни. [Чи була взаємодопомога при будівни-
цтві хат?] Ну, хату ми вже строїли, ми вже ходили на ці 
чамури. Даже в ці местності, це вже було таке время, 
після [19]40-х годов. І в [19]50-є года тут всі строїлись. 
Тут мало каменних домов. Наш получається «нємєц-
кий дом». Но в нас тоже половина з камня, половина 
з самана дальше. Фундамент камінний, а туда дальше 
вже виложено саман. Що таке саман? Це робили боло-
то, добавляли туда солому і робили вот такі кірпічи-
ки, і ставили. Єсть такі, не робили саман, а набивали 
доски, і заливали отим чамуром просто дома, хто як 
міг. Потом, коли воно вже готово, начинают робити, 
ну, «паци», тут говорят. Оті кірпічі. Були спеціальниє 
такі, збитиє з досок формочки такі. І от їх набивают, 
витягуют і подряд-подряд [паци розкладають]. Вони 
сохнуть, потім іх переворачівают. [Хто їх перекидає, 
господарі?] Ну, як... Ходили потом і просили когось. 
Пішли і перекинули. Це вже не то, шо чамур носити. 
Прийшли та й перекинули, скільки там їх. Потом вже 
так же їх слажували. Вот кірпіч ложиться, пєрвий ряд 
полностю, потом ставітся вот так, пірамідкой. Потом 
возили, строїли. [Як знали, яку кількість саморобної 
цегли на хату потрібно?] Висчитували, де занімали, 
де додєлували. [Як можна було доробити, якщо цей 
матеріал вже сухий?] Ну, доробляли. Це ж за год всьо 
равно не строїли хату. [Після того, як помастили стіни 
хати, що робили далі?] Ну, пісочили. Пісок с ізвести – 
пробілили. Потом білили начисту. Потом добавляли 
синьку – воно вже получалось з синім. [Якого кольо-

ру виходило?] Ну, голубєнькоє всьо время. [Скільки 
раз хату перебілювали?] Перший раз пісочили з із-
вестю, потом білили просто. Біла ізвесть. Хто і більше 
робив: і 3, і  5  раз білили. [Для чого його пісочили?] 
Де, може, дирочка осталась, як мазали. Запісочували, 
затирали, іменно, глину й навоз, воно ж воняє, шоб 
його не було видно, не сипалось. [Потім раз в рік пере-
білювали?] Потом уже яка хазяйка, буває, і 2, і 3 рази 
білить. Стеля. [Як робили стелю?] Набивали дранку, 
а на ту дранку кидали глину. Потом всьо ето мазалось. 
[Жінки мазали?] Коли мазали, то жінки, а коли пото-
лок потолочили, то і мужчини, і жінки. [Що таке «по-
толочили»?] Я ж говорю, поставили балки, на балки 
набивають рейки, а потом, шоб воно було, накидают 
глину. Замазують там його всьо, там наверху. [Рука-
ми чи якимсь інструментом?] Руками всьо робилося. 
Були такі досточки, хто міг – о загладжували. Вот оно 
підсихало. Снизу вже мазали сперва [глиною] з поло-
вою, а не з соломою. Зверха як закидували, то робили 
з соломою. А знизу полова була. От, половою, а потом 
кінським навозом. Це всьо замачувалось, тоже всьо, 
глина, кінський навоз. Вот ето воно там перегнивало, 
а  потом всьо мазалось уже внутрі в хаті. Ну, це вже 
робили жінки. Ровнєнькі угли шоб там були. [Які саме 
жінки це робили?] Раньше всі знали. Мені кажеться 
не було такої жінки, шоб не знала це робити. Система 
опалення. [Чим топили, обігравали житло?] Залежа-
ло, допустім, у кого яка п’єска, хто чим топив. Раньше 
топили кукурудзяними палками і соняшними палка-
ми, дров особо не було, і не було угля. Я помню, коли 
вже начався калхоз, то висівали поля з подсолнухом, 
і нам давали по 10–12 рядків, коли вже убирались сє-
мочки, вот еті палки. І ми вот ето собирали на кучки і 
несли. Там були цілі скирди подсолнуха. Топить біль-
ше нічим було. Потом, я заповнила, десь під [19]70-ті 
уже газ появився, газові плити, хто собі міг дозволити 
купити. І  топили, в  основном, кізяком. Овечий на-
воз. Його копали такими квадратіками, висушували, 
таким ше способом, як кірпіч. Скірди кізяка були  – 
пєчка топилась. Раньше, я помню, в нас була п’єска – 
тако, на пів хати. То ми всі на той пєчкє. Плануван-
ня. [Опишіть особливості планування Вашої хати]. 
Но хата била нємєцкая, но тато уже її поштукатурив 
з цеї сторони. Папа достраював віранду. А туда захо-
діш – било, как сєні. Ну, як пів моєї віранди, була одна 
комната, така невеличка кухня. І  одна комната, счас 
ми говорим «зала», а раньше, я даже нє знаю... «Чиста 
хата». Мама казала: «В чисту хату не ходіть!». Я знаю, 
мама як паску спече, то всьо время пост був, і не дава-
ли ту паску. Мама туда її злажує, там спряче, ми підем 
та й вкрадем, воно ж хочеться, воно ж пахне. Мама 
потом: «Хто в чисту хату ходив?». Хто ж скаже, хто хо-
див. Всі ходили. Інтер’єр. [Розкажіть про внутрішнє 
умеблювання Вашої хати]. Була в нас одна дерев’яна 
кровать. А остальниє уже такіє билі кроваті панцир-
ниє. В нас три кроваті було в одной хатє, дві кроваті 
було в другой хатє. Пєчка була здоровенна – хто туда 
спав, поки були маленькі. Шторочкі робили, обикно-
венна хебешка, как бєлая простинь. Їх вибивали, ви-
шивали. Шторки робили, це считалось боліє-мєнєє, 
там на вікно поставили. Крохмалили їх. [Чи чіпляли 
біля ліжок веретки?] Да, цеплялось. В нас були коври. 
Бабушка ткала, мама ткала. В нас в хаті стояли кросна, 
ми набирали дорожки. Коври я вже помню слабо, там 
цівки намотували ето. [Чим відрізнялись доріжки на 
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стіну і на підлогу?] Такі самі були. Набирали, как ков-
ри були. [Коли вони вийшли з побуту?] Як стали вже 
люди більш заможні. Десь у годах [19]70–80-х. Вже 
такі коври пішли, де паласи, де коври стали. [Для чого 
їх чіпляли на стіну?] Ну, єстєственно, шоб тепліше 
було. Красивіше і тепліше. Біля кроваті, бо як не топи, 
а стінка холодна. В нас лавка, і такий ковьор, назива-
ється «забирати руками». Набирається такий узор, 
і називається «забираний». А це чисто ткане – рядна. 
Просто кидаєш цілими цвітами. Такі робили дорож-
ки. На стіну вішали, хто більше не мав, а в основному, 
на пол, на лавки. В мене сохранилась старінна лавка. 
Сьогодні часто-густо лавку ми берем на ярмарок, на 
виставку, коли робим. Потом пішли плюшеві коври-
ки. Ше є нарисовані в мене коврики, це ше у свекрухи 
було, ми зараз зимою кидаєм під ноги, шоб тепліше 
було.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ [Які спо-
руди будували у степу для утримання овець?] Коша-
ра така, як і счас вони єсть тут. Но раньше шо було, 
колибу робили, таку землянку і загон для овець. Там їх 
доїли, там вони ночували. Там їх і стригли.

с. Петрівка
З польового щоденника З. Гудченко,  
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді 
та легенди. Село Петрівка Тарутинського району в 
30-х роках ХІХ ст. було заселене вихідцями з Хотин-
ського та Бендерівського повітів (воно постало на 
місці татарського поселення Джамамбет, підпоряд-
кованого Туреччині після звільнення цих земель від 
Османської імперії). Власниками теренів, які тепер 
належать Петрівській сільраді, стали німецькі коло-
ністи. Колишнє містечко Матільдендорф (засноване 
1858 р., нині – с. Новоселівка Петрівської сільради) – 
найдавніша німецька колонія в Бессарабії, яка проіс-
нувала до 1940 року, коли німців переселили в Німеч-
чину. У містечку було споруджено торгові ряди, заїзд, 
ратушу, кам’яний храм, запрошено 20–30 сімей євре-
їв, поселено 50–60 дворів селян. Тут провадили великі 
торги зерна, риби та інших товарів. Базар був відомий 
на всю Бессарабію. Але до сьогодення жодних того-
часних споруд не лишилося. У 1918–1940 роках на цих 
землях господарювали румуни. Вони залишали влас-
никам угідь до 100 гектарів, а решту віддавали бідним. 
Після Другої світової війни сюди прибули переселенці 
із Західної України, але не прижилися. Тоді були за-
прошені молдавани. На 2006  рік у селах Петрівської 
сільради (Петрівка, Жовтневе, Новоселівка) населен-
ня за національним складом розподілялося в таких 
співвідношеннях: 1034 українці (67,6 %), 394 молдова-
ни (25,8 %), 37 росіян (2,4 %), 27 болгар (1,8 %), 9 гага-
узів (0,6 %) та 28 осіб (1,8 %) інших національностей. 
Тобто більшість сучасного населення складають укра-
їнці і молдавани. Система забудови. Садибна забу-
дова в цілому зберігає сформований до 1970 року ха-
рактер. Вона розташована понад річкою, уздовж п’яти 
рівнобіжних вулиць, з’єднаних у деяких місцях попе-

речними провулками. Будинки стоять причілками до 
вулиць на невеликій відстані від зовнішньої огорожі. 
Будівлі переважно видовжені й складаються з житло-
вої та господарської груп приміщень. Двосхилий дах 
по висоті будинку має перепад – над господарською 
частиною він нижчий. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
На прикладі садиби Анатолія Федоровича Чорного 
(1941 р. н.), чиї пращури прибули до села з Хотинщи-
ни в період його заснування, можна простежити ево-
люцію житлової забудови родинного дворища, при-
наймні з кінця ХІХ ст. Першу хату будували прадід 
Остафій, який прожив 105 років, і дід Мойсей. Вона 
стояла праворуч від воріт причілком до вулиці. Хата 
була чамурова під червоною черепицею. Господар-
ські будівлі стояли окремо: «магазія була, як склад». 
Дід Мойсей був хазяїном, мав корови, вівці, коні, сіяв 
хліб. Наступну хату ліворуч від воріт, проти старої, 
будували в 1930-х роках батьки Анатолія Федорови-
ча. Підбирали якісну глину, пісок, солому (усе місили 
коні), щоб був міцний чамур і зводили стіни. Коло-
дязя не було, тому воду для будівництва доводилося 
возити з річки волами чи кіньми. Для покриття цієї 
хати батьки використали черепицю зі старої хати і ще 
докупили. Під хатою спочатку існував погріб. У період 
між руйнуванням старої і спорудженням нової хати 
родина тимчасово мешкала у бурдеї [напівземлянці]. 
Збудована в 1930-х роках, хата має житлову частину 
(«хата + сіни + хата») і господарську – на два примі-
щення з окремими входами. Дах двосхилий, без пе-
репаду. На «чолі» – розвинений звис, зроблений вже 
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в 1960-х роках. Пізнішого походження і літня кухня 
у глибині двору під прямим кутом до хати. Забудова 
двору Г-подібна в плані, що спостерігаємо в багатьох 
садибах. У хатах, що збудовані пізніше, – у 60–70-х ро-
ках ХХ  ст.  – зберігаються видовжені пропорції, але, 
порівняно з давнішими хатами, вони вужчі, на при-
чілку вікон немає, а  планування відрізняється тим, 
що під спільним дахом розміщується хата на дві по-
ловини і друга менша (хата-сіни-хатина). Крім того, 
таке планування дворів захищає їх від вітрів і за будь-
якого положення сонця створює затінок.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. У  с.  Петрівка аж до 
середини ХХ  ст. водопостачання повністю забезпе-
чувалося колодязями або криницями. Раніше їх було 
небагато. Споруджував колодязь майстер, громада до-
помагала, інколи фінансували будівництво заможні-
ші селяни. «З дуба клали на дні деревину, одну чи дві 
зрубини з дуба, потім клали камінь. Витягали землю 
звідти, а  як добралися до води, випускали «талпу», 
а  пото́му клали каміння, спускали обережно. «Тал-
па»  – це фундамент, шоб «ізводки» йшли, нижній 
вінець зрубу. А тепер кладуть «дертьє», кольца став-
лять. Колодязі святили, згадують старожили. На по-
чаток 2006 року у трьох селах Петрівської сільради з 
населенням 1529  осіб водопостачання здійснювали 
200 колонками водогону і 148 криницями.

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Білолісся
З польового щоденника З. Гудченко, записано 2006 р.  

у с. Білолісся Татарбунарського р-ну Одеської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Білої Наталі Митрофанівни, 1965 р. н.,  
Славенко Людмили Павлівни, 1960 р. н.,  

та Горбенка Юрія Володимировича, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Ця місцевість до завершення російсько-ту-
рецької війни 1806–1807  років під назвою Акмангит 
належала туркам. Після перемоги Росії запорожці 
Усть-Дунайського козацького війська, які під час ві-
йни стали на бік Росії, отримали дозвіл від уряду на 
заселення залишених турками теренів. Так в Акман-
гиті (Білий Акмангит) осіли 1815 року козаки. Лише 
1947 року село почали називати називати Білоліссям. 
Село розташоване на підвищеному плато вздовж до-
лини річки Сарати. Тепер річка пересохла, а  колись, 
за легендою, вона була судноплавною і сполучалася з 
Чорним морем через лиман. По ній козацькі «чайки» 
діставалися села. Система забудови. Забудова утво-
рила видовжений масив у меридіональному напрямі. 
Рельєф місцевості знижується на захід до річкової до-
лини, а також з півночі на південь. У цьому ж напря-
мі прокладена найдовша головна вулиця села. Усього 
наразі є 13  вулиць загальною протяжністю 6,7  км. 
Провулки, що спускаються у долину річки, не забу-
довані, бо ці терени використовували як пасовисько. 
Вони мають комунікативне значення. Ще при засну-
ванні поселення козаками його центром був майдан, 
розташований на горішній частині плато. Там про-
ходили вишкіл козаки. У межах майдану в різні часи 
було 4–7  колодязів, обкладених каменем, глибиною 

до 18  сажнів. На початку ХІХ  ст. поряд з майданом 
була збудована Покровська церква, яка функціонує 
дотепер. На захід від церкви місцевість має помітний 
перепад, – можливо, слід колишнього рову ще турець-
ких часів. За церквою на схід розташовані два кладо-
вища – Старе й Нове. На Старому збереглися кам’яні 
хрести на могилах перших поколінь поселенців-коза-
ків. Деякі хрести датовані (1846, 1850, 1871 рр.). Кла-
довище огороджене плитняком. Найстаріші вулиці 
зосередилися в Білоліссі в центральній частині села 
поблизу майдану.

ЖИТЛО [Загальна характеристика]. За даними сільської 
ради на початок 2006 року населення с. Білолісся скла-
далося з 2100 осіб різних національностей: українців, 
молдован, болгар, циган. Переважають українці. Бу-
динки (близько 900) за часом спорудження поділяють-
ся так: до 1919 року – 47 будинків; 1919–1945 роки – 
299; 1946–1960 роки – 300; 1961–1970 роки – 102; 1971–
1980 роки – 49; 1981–1990 роки – 44; 1991–1995 роки – 
23: 1996–2000  роки  – 46. За стіновими матеріалами 
більшість будинків (726)  – мішаної конструкції, са-
манні – 87, цегляні – 62. Покриття дахів – переважно 
черепиця (544), шифер (328), залізо (3). До будинків 
мішаної конструкції віднесено, очевидно, й ті, у яких 
застосовано місцевий камінь для спорудження під-
мурків, стін, окремих частин будівель. Хата середини 
ХІХ ст. Лісного Аврама належить до перших у селі. Її 
теперішня власниця є представницею роду Лісних. 
Це – Славенко Людмила Павлівна, 1960 р. н. – прао-
нука Аврама, онука Антона, дочка Павла Лісних. Пла-
нування. Видовжена будівля хати на дві половини і 
під спільним дахом з нею сарай стоять причілком до 
вулиці. Ліва половина хати має 4 вікна (по 2 вікна на 
причілку і чолі), права – 2 вікна. В сінях вигородили 
додаткове приміщення з вікном у затильній стіні. Са-
рай при хаті поділили перестінком і перетворили на 
житло. Стіни. Хата складена з каменю, отинькована й 
побілена. Дах. Двосхилий дах, первісно під очеретом, 
у 1960-х роках перекрили черепицею. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. За довгі роки 
існування забудова садиби Лісних дещо змінилася: 
якісь споруди зникли, якісь зазнали реконструкції. 
За спогадами родичів, це було досить заможне госпо-
дарство з розвиненою забудовою. У  глибині садиби 
розміщувалися видовжені під спільним дахом хліви 
та окремо – амбари. Колодязь стояв на межі садиби з 
вулицею, поблизу воріт. Біля причілку хати – квітник. 
Як згадує власниця садиби, на городі ще за життя її 
матері «був ток, на якому гарманували хліб» (тобто 
молотили за допомогою кам’яних катків «гарманів»). 
Перед хатою поблизу в’їзду на садибу з вулиці сто-
їть льох, що продовжується під землею до затильної 
стіни хати. Мурований з каменю-дикаря, добутого 
з землі, льох перекрито циліндричним склепінням. 
Він складається з двох приміщень, обладнаних по-
лицями, жердками тощо. Спуск донизу здійснюється 
мурованими сходами. Зовні над льохом споруджено 
та отиньковано погрібник з широкими двостулкови-
ми дверима. Інші господарські споруди збереглися 
частково (хлів), у  перебудованому вигляді. За спога-
дами Ю.  В.  Горбенка: «Коли будували льох, робили 
опалубку, потім сипали попіл, і погріб не промокає». 
Обстеження ще кількох селянських садиб у Білоліс-
сі різних років будівництва, як, наприклад, 1915 та 
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1982  років, дозволяє стверджувати, що в принципах 
їхнього планування та застосування будівельних ма-
теріалів простежується багато спільних рис, набутих 
з попереднього будівельного досвіду мешканців цього 
села. Це  – блокування під спільним дахом хат і гос-
подарських приміщень складського призначення в 
такий спосіб, що в місці їх з’єднання змінюється висо-
та даху (він нижчий над господарськими приміщен-
нями). Хліви для різних видів домашніх тварин часто 
теж блокуються під спільним дахом. На кожній садибі 
обов’язково є льох – вкрай потрібна споруда спекот-
ного півдня України. Спостережено широке застосу-
вання в будівництві традиційного каменю-«дикаря», 
видобутого з землі, який надає своєрідного вигляду 
огорожам садиб і забудові села в цілому.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Покровська церква у 
с.  Білолісся  – це кам’яний, хрещатий у плані храм в 
єдиному зв’язку із дзвіницею, збудований за синодаль-
ним зразком. У ньому до центральної восьмигранної 
двоповерхової нави, увінчаної банею на циліндрично-
му підбаннику, долучаються з трьох боків квадратні в 
плані одноповерхові обсяги, а вівтар має шестикутну 
форму. Головний вхід у храм – через дзвіницю, додат-
кові  – до нави з півночі і півдня та до вівтаря через 
тамбур. Дзвіниця  – триярусна, під шатром. Перший 
ярус – квадратний в плані, решта – восьмигранники. 
Важливим архітектурно-пластичним засобом вираз-
ності є кулеподібні завершення стін нави та дзвіни-
ці. Цей мотив підтримують аркові вікна. Просторе 
подвір’я церкви оточене металевою огорожею на під-
мурку, викладеному зі сланцевого каменю. Вхід на 
подвір’я – через аркову кам’яну браму, фланковану з 
двох боків вартівнями. Біля церкви – поховання духо-
вних осіб, найдавніше з яких 1865 року.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Деякі будівельні традиції, характерні для 
Білолісся, пригадав 77-річний Горбенко Ю. В.: «Як ви-
бирали місце для хати, то ставили, як дозволяв учас-
ток, а діди – по сонцю».

Записали М. Олійник та О. Дєдуш 2 вересня 2018 р.  
у с. Білолісся Татарбунарського р-ну Одеської обл.  

від Гнеліченко Любові Миколаївни, 1957 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому Ваше село має таку назву?] Ну, в  нас раньше 
Акмангит називалося село, а  потом уже при моєй 
битності, знаю, шо уже було Білолесся. [Чому Білоліс-
ся?] А тому, шо у нас колись тут були білі ліси, цвіли 
білим тако, і чогось назвали тут Білолєсся. Ну, йому 
не більше, як триста год. Ну, як сказать, не дуже старе 
це наше село. [Чи є окремі назви різних частин села, 
закутків, балок?] Нє, немає у нас якихось назв. У нас 
просто село Білолєсся, воно й в ту сторону, і в ту сто-
рону. У нас тут колись була траса через село.

Записали М. Олійник та О. Дєдуш 2 вересня 2018 р. 
 у с. Білолісся Татарбунарського р-ну Одеської обл. 

 від Байрака Михайла Степановича, 1941 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Розкажіть, як Ви будували цю 
хату.] Ну, як я будував хату... Написав заяву у кол-
госп, бо тоді ж земля була колгоспна, шоб виділили 
земельний участок. Тут був пустир, нічого не було. Ну, 

як пустир, сіяли люди кукурудзу, пшеницю, ячмінь. 
Тоді знаєте, колгосп допомагав. Наприклад, нада ка-
мінь, пишов – виписав. Нада цемент, пішов – виписав. 
Колгосп продавав людям і помагав будувать. Мені, 
наприклад, підвал колгосп побудував. В колгоспі був 
биткомбінат свій. Прийшли люди по наряду, я в касу 
колгоспу гроші заплатив – і все. Тільки приїхав: «Ну, 
шо, хлопці, робите, шо вам надо, чим допомогти?». 
Водички там, по стаканчику... Оце я начав будувать 
в [19]80-му році. А тоді мене перевели на доблестний 
райком. Перевели в село Рибальське, я там шість ро-
ків пропрацював замісником голови колгоспу. [Там 
Вам виділили житло?] Там я жив і сім’ю забрав туди. 
Там колгосп мені дав хатину. А тут шо було – стєни, 
криша, тут ще не жив я. Живу я тут з [19]90 року. [Як 
сам проект?] Проект цей я зробив сам і побудував, 
а голова сільради приїхав та й каже: «Прийдеться тобі 
і повалять». А я кажу: «Чого?». – «Бо ти збудував не 
по проекту». А були проектики такі, шо мені було б 
стидно у тій хаті жити. А він: «Повалять, потому шо не 
по проекту». Я поїхав у район, у виконком районний, 
і там до архітектора зайшов, він мені печатку поста-
вив, шо согласовано з ним. Привіз йому, так він там 
кричав, шумів. Так воно і осталося. Зараз не побудуєш 
уже, бо ціни такі, шо не дай Бог. Стіни. [Самі стіни 
хати з чого зроблені? Саманові?] Нє, з каменя. [З каме-
ня повністю?] Повністю. Тут ні одного самана немає, 
все камінне. Камінь я возив із Каменки, єсть така у 
нас в Арцизькому районі. [Там кар’єр?] Да, там кар’єр. 
Зараз, по-моєму, він не працює вже. Те, шо осталось 
після нього, це можна подивиться. От звітціля я возив 
камінь. [Сам камінь – це бут?] Бут. Осьо, наприклад, 
оце він. То колись робилося в отій Кам’янкі. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. [Це у Вас криниця?] Це 
не криниця, у нас це називають «фізтєвня». Це вико-
пано, обцементовано. Це вода у нас запасна, якщо у 
крані нема води, то ми тягнем звідтіль.

с. Лиман
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2006 р. у с. Лиман  
Татарбунарського р-ну Одеської обл.  

за натурними дослідженнями  
та інформацією зі школи

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. За легендами, записаними у місцевій школі, 
пращури теперішніх селян Лиману спочатку осели-
лися на сусідній місцевості під назвою Золокари. Це 
були тільки українці, так само, як і в сусідньому селі 
Шагани (тепер Приморське). В  ареалі цих сіл розта-
шовані водойми, найбільші в Бессарабії – озера Сасик 
і Шагани. У Лимані дотепер зберігається моноетніч-
ний склад населення і українська мова, українські 
роди: Бондаренки, Зінченки, Кожухаренки тощо. То-
поніми. Ще під час заселення на теренах Лиману утво-
рилися кутки: Клинок (південна частина), Балка (в бік 
моря), Балаган (до Сасика), Кирниці Куценківські (від 
Траповки). Ці назви побутують досі. Система забу-
дови. Планувальна система села, як і інших військо-
вих поселень, має регулярний характер і складається з 
семи рівнобіжних вулиць, які перетинаються попере-
чними. У центральній частині біля майдану розташо-
вані споруди громадського користування: школа на 
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320 учнів, будинок культури, сільрада, магазин, пош-
та. Населення Лиману на 1 січня 2006 року становило 
1657 осіб. Кількість житлових будинків – 797, з яких 
229 – до 1912 року будівництва, 325 – 1919–1943 роки, 
163 – 1946–1960 роки, 27 – 1961–1970 роки, 19 – 1971–
1980 роки, 15 – 1991 рік і пізніше. 212 будинків стоять 
незаселеними.

ЖИТЛО [Загальна характеристика]. Хати в Лимані за-
вжди будували (і далі це роблять) з «паци» (саману), 
а також з вальків. Огорожі садиб викладають з «чаму-
ра» (дикого викопного каменю). Зовні стіни тиньку-
ють, використовуючи декоративний тиньк. Пластич-
но і колористично підкреслюють підстрішшя, вікна, 
двері, кути будівлі. Дахи криють черепицею, шифе-
ром, зрідка іншими матеріалами.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. З  монументальних спо-
руд у селі зберігається церква Богородиці 1914 року. 
За переказами, перша православна церква була збу-
дована з дерева ще у 1818 році Деревину тоді приво-
зили чумаки з центральної України. У 1830 році та в 
1861  році її перебудовували. А  в 1900  році почалося 
спорудження мурованого собору. З цією метою в за-
хідній частині села були створені печі, у яких виготов-
ляли палену цеглу. У вапняковий розчин під час клад-
ки додавали яйця задля більшої міцності. У 1914 році 
відбулося відкриття собору. Ця досить монументаль-
на споруда у псевдоросійському стилі має 7 куполів, 
що символізують 7 церковних таїнств: хрещення, ми-
ропомазання, покаяння, причастя, шлюб, священство, 
єлеосвячення. Над входом в храм з заходу – дзвіниця. 
Довжина собору разом з дзвіницею  – 40  м, висота з 
хрестом – 37 м, висота дзвіниці – 35 м. План собору – 
це хрест з прямокутними раменами з півночі, півдня 
та заходу, а також фігурною апсидою зі сходу. У храмі 
дуже гарна акустика. На кінцях рамен хреста є бокові 
двері. Серед куполів домінантну роль у композиції бу-
дівлі відіграє центральний великий купол над серед-
охрестям.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. На одній із попере-
чних вулиць Лиману з давніх часів існують розташо-
вані підряд три «Куценківські» колодязі, викладені 
всередині «дикарем». Вони вже реставрувалися і про-
довжують функціонувати. Таку своєрідну пам’ять про 
себе лишив для односельців дід Куценко.

с. Нерушай
З польового щоденника З. Гудченко, записано 2006 р.  

у с. Нерушай Татарбунарського р-ну Одеської обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Буртової Марії Андріївни, 1923 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Нерушай – старе козацьке село, розташова-
не біля однойменної річки. Його заснування відно-
сять до кінця XVIII  ст. На 1969  рік населення скла-
дало 3118 осіб, на час обстеження воно зменшилося, 
але точних даних не вдалося отримати. Система за-
будови. У селі – 8 вулиць. Ті з них, що наближені до 
річки, мають хвилясті окреслення відповідно до ви-
гинів берегової лінії. Вище на плато – більш регуляр-
ний характер вуличної мережі з прямими вулицями. 
Село складається з трьох кутків: «До річки», «Русна-
ки», «Молдавани». На кутку «До річки» зберігається 
традиційна для Буджака забудова, реліктові фор-
ми сільського житла та планування дворів. На роз-
галуженні старих вулиць зафіксовано характерний 
колодязь-«журавель». Він стоїть на кам’яному підви-
щенні, викладеному з гарманів (катків для обмолоту 
зерна), що вже не використовуються за прямим при-
значенням, а  послуговують будівельним матеріалом. 
Колодязь – кам’яний, 8-гранний, з дерев’яною криш-
кою. Поряд – колода і довбанка з каменю для напуван-
ня худоби. На цьому ж кутку варіанти дворів почат-
ку – кінця ХХ ст. у процесі їхньої перебудови. Госпо-
дарі садиб доповнили наші візуальні спостереження 
своїми спогадами.

Хата. Причілок з кронштейнами.  
с. Лиман Татарбунарського р-ну Одеської обл. 

2006 р. Світлина З. Гудченко

Колодязь-журавель.  
с. Нерушай Татарбунарського р-ну Одеської обл.  

2006 р. Світлина З. Гудченко
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ЖИТЛО Стіни. Садиба Буртової М. А. розташована на 
кутку «До річки». Спочатку на садибі була «бурдейка» 
поблизу вулиці, затиллям до вулиці, чолом у двір. На 
початку ХХ ст. побудували хату. Хата стоїть причілком 
до вулиці. Стіни завтовшки 55 см, чамурові, обмазані 
глиною, знизу – земля. Планування. План будівлі – ви-
довжений, однорядний, тобто в одну лінію розташова-
ні велика хата, сіни з присінком, мала хата, далі комора, 
хлів. Стеля. В обох житлових приміщеннях – стеля на 
поздовжніх сволоках. Дах. Дах – двосхилий, під сірою 
черепицею. У  1950-х  роках хату перекрили, зробили 
«поднавєс» уздовж чільного фасаду, хлів переобладна-
ли під майстерню, до якої під прямим кутом долучили 
кухню, настелили в «хатах» дерев’яну підлогу. «Бурдей-
ка» певний час ще використовувалася для випікання 
хліба, потім її розвалили. На цій же садибі в 1970-х ро-
ках збудували хату для сина, поставивши її теж причіл-
ком до вулиці, але чолом ніби назустріч старій хаті – ві-
кна до вікон. У забудові с. Нерушай і дотепер викорис-
товують місцеві матеріали, а для покриття дахів – чере-
пицю місцевого виробництва. Оновлення житлового 
фонду здебільшого припадає на 1959–1966 роки, коли 
було споруджено близько 200 будинків.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
На кутку зберігається покинута садиба з п-подібним 
планом, тобто будівлі утворюють замкнений з 3-х боків 
двір. Хата і комора межують затиллям з вулицею. До 
комори під прямим кутом долучаються двоє хлівів, далі 
житлове приміщення (можливо, перероблене з первіс-
ного сараю), під прямим кутом до нього – хліви для ху-
доби й кухня з піччю. Споруда оточена «поднавєсом» на 
стовпчиках з двору і з причілка хати. Дах – двосхилий, 
під черепицею. Стіни чамурові, обмазані та пофарбо-
вані у яскравий колір ультрамарин. Хата – тридільна: 
велика хата з чотирма вікнами (по два на чолі й при-
чілку), сіни і мала хата з одним вікном. Проти відкри-
тої частини двору в городі викопано льох, а посередині 
подвір’я – два резервуари для збирання води. Це суто 
південна риса, характерна для посушливих районів. 

З польового щоденника З. Гудченко, записано 2006 р.  
у с. Нерушай Татарбунарського р-ну Одеської обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. На кутку «Руснаки» 
вздовж головної вулиці двори мають репрезентатив-
ний, сучасний вигляд. Насамперед привертають увагу 
зовнішні елементи садиби, що виходять на вулицю, 
тобто огорожі, ворота, хвіртки. Нижня частина такої 
огорожі – ритмічно розташовані простінки й стовпи 
біля воріт, викладені з буту чи цегли, отиньковані й 
декоровані смугами, а між глухими частинами – ме-
талеві решітки з візерунками. Між хвірткою і входом 
у дворі  – трапецієподібні перголи, обвиті виногра-
дом. Планування. Забудова двору в плані г-подібна. 
Хата стоїть причілком до вулиці на відстані близько 
4  метрів, цей вільний простір використовується для 
квітника. Хатні приміщення продовжуються госпо-
дарськими з меншою висотою даху, до яких під ку-
том приєднується ще нижча господарська будівля на 
кілька приміщень. Двосхилий дах під черепицею має 
«піднавєс», засклений уздовж хати, а далі відкритий. 
Чамурові тиньковані стіни будівлі пофарбовано в 
блакитний колір, а обрамлення вікон, кутів і фронто-

ну – у білий. Таку саму кольорову гаму застосовано в 
оформленні малих архітектурних форм. Двір має ви-
гляд цілісного ансамблю.

ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА РАДА
смт Олександрівка *

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1972 р. у смт Олександрівка 

Овідіопольського р-ну Одеської обл.  
за натурними дослідженнями та замальовками

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Віт-
ряк 1907 року. розташований на відкритій степовій міс-
цевості неподалік моря на шляху вітряних потоків. Ця 
монументальна, подібна до вежі кам’яна споруда, має 
опуклі назовні стіни, що звужуються вгору. Така фор-
ма зрізаного конуса забезпечує стійкість будівлі, яка в 

плані має кругле окреслення з внутрішнім діаметром 
6 метрів, а зовнішнім – 8,5 метрів, тобто товщина стіни 
на рівні землі досягає 75 см. Вітряк належить до типу 
«шатровок», в якому повертається за допомогою довгих 
жердин лише дерев’яна верхня частина («голова»), до 
якої кріпляться крила. Первісно вітряк мав чотири кри-
ла, два з яких втрачено, решта – напівзруйновані. Робо-
чий механізм споруди розрахований на 2 посади. Вхід-
ні двері містяться з двох протилежних боків. Сходи на 
вищий рівень влаштовані всередині вітряка. Маленькі 
віконні прорізи освітлюють приміщення на різних ви-
сотах від землі. Вітряк в Олександрівці репрезентує 
кам’яний варіант голландського типу, який зрідка зу-
стрічається в Україні, переважно у південному регіоні.

* смт  Олександрівка входило до складу Овідіопольського 
району Одеської області. Від 1977 р. населений пункт у під-
порядкуванні Іллічівської (з 2016 р. – Чорноморської) місь-
кої ради.

Вітряк. 1907 р. смт Олександрівка 
Овідіопольського р-ну Одеської обл.  

1972 р. Світлина З. ГудченкоIM
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ШИРЯЇВСЬКИЙ РАЙОН

смт Ширяєве
Записав О. Головко 24 квітня 2018 р.  

у смт Ширяєве Ширяївського р-ну Одеської обл.  
від Коробченко (Верниби) Людмили Іванівни, 1937 р. н.,  
родом із с. Городище Піщанського р-ну Вінницької обл.

ЖИТЛО [Ви з дідусем Шурою самі цю хату будували?] 
Самі. Начали ми в [тисяча дев’ятсот] шіїсят третьом 
году. В  шіїсят второму помурували, а  тоді балки ті 
[вкладали]. А тоді це сама мастила, сама, всьо сама ро-
била, не було ж нікого. Оце покойна свекруха откоси в 
вікні [робила], бо я не понімала зразу. О, намучилися, 
Боже! Я ж кажу, і глини ті ногами місили, мастили. [Як 
це обійстя купили, тут була хата якась старенька?] Ни 
було, там просто город був, і всьо. Там место давали не 
тіки нам. Це счас перва [хата] була, друга, а  ми треті 
були. Там були вже хати, а ми тут построїли. [Як Ви ви-
брали місце, де хату побудувати?] Це ми попросили, та 
прєдсєдатєль колхоза дав нам це место – та й це ми тут 
строїли самі вже. Це тіки одну хату ми були построїли, 
більше пока нічого. Фундамент. [З чого починали бу-
дівництво хати?] Ну, зразу фудамент робили. От, я ни 
помню, в нас саме, по-моїму, ото дорогу робили, та й 
Шурка сам той камінь вибирав, бо вони [дорожні буді-
вельники] викидали в сторону. Вибирав і собі фуда-
мент робив з нього. [Що то за камінь?] Ракушняк, чи як 
він, плитами – такий він. І мнягкий попадав, і твердий 
попадав  – в  общим, який міг найти. Та й ше боявся, 
шоб ни ругали. Я кажу: «Хто це буде ругати, як вони, 
наоборот, відкидали ото». [Тобто саме дорогу поряд бу-
дували та й ті кам’яні відходи викидали?] Вони собі в 
сторону відкидали, відкидали, а він брав, збирав. [Чим 
камінь перемащували на фундаменті?] Та чим ми пере-
мащували – пісок і глина. Тоді шось і цимента ни мож-
на було достати, а тоді вже дишевший став – то грошей 
нима. Стіни. Та й ліпили хату. [Стіни ліпили самі чи 
когось наймали?] Самі, самі. Оцего брат його, Шурка, 
там ше сусід, і вже Валін [його сестри] чоловік прихо-
див, та й ше ж душ п’ять мужиків. Та й так: той подає, 
той ліпе. Як ми строїлися – [ці родичі] помагали чаму́р 
[суміш глини, соломи і води] той носити. [Усередину 
стін дерев’яні кілки вкладали?] Палки кладуця. Пал-
ки – шоб [стіна] рімна йшла. А шо ж, нерімно виму-
рує – та й впаде. Та й палки ставили. [Потім оці кілки 
чамуром заліплювали?] Глини кусок такий кинув, за-
драпав тут і всьо, нічого більши ни роблят. А тоді вже 
мастиця та й накладаєця та рімняєця. Ми ше тіки по 
вікна були [стіни] підняли, а на другий год уже доро-
бляли. А тоді на осінь аж укрили її. То і дощі мочили 
тоже. Та тоді, було, ше й сільно пішов дощ, а звідти ста-
вок прорвало, то в нас [у ще не накритій хаті] по коліна 
води було. Та ми набрали конячого кізяка, у мішки на-
били, шоб [вода] не прососалася у двері, понімаєш. 
А воно хоть трохи, та й прососалося у сінях. В хатах – 
нє, а в сінях. То тоді якось ми пробили, чи шо, та й вода 
стикла троха. А то повна ота рипа [невелика стічна ка-
нава перед подвір’ям] була. Тоді аж попід хату нашу 
[води прибуло]. Поки підвуджі́ння [підведення фунда-
менту] чорне ото було  – це стіки води було. І  попілу 
мішок, і конячого кізяка набрали, шоб ни всасувалася 
вода. [Як зводили стіни, над отворами вікон і дверей 
дерев’яні перемички вкладали?] А тоді вже тут зверхи, 

буває, шо то дуба находили, шоб товстий, шоб воно ни 
прогнулося та й ни завалилося. Та й перекладини такі 
називалися, та й ставили. Рейки такі клали. І на вікно 
це клали, і на двері те клали – перекладини такі назива-
юця. От, буває, шо такигой [тонкий брусок], та й він ни 
покладе один, а два – тут тако й тут, стєнка та шоб ни 
поламалася. Та й кладут, шоб воно прочне було. [Ко-
робки для дверей і вікон одразу ставили?] Ни було з 
вікнами, ни клали зразу. В кого були вікна готові?! Ко-
робки на вікна [у стіни вкладали]. А це ж ми, пока по-
робили нам вікна... Бач, люди вже повкладали, а я не 
можу зібратися, вікна оці теперішні [металопластикові 
вкласти], а ше в мене ті [дерев’яні]. [Яких розмірів були 
ті дерев’яні вікна?] Такі самі, як в мене ше бачиш – ме-
тер на восімсят, по-моїму, чи метер дваціть на восімсят. 
Ну, оце такіго. [На скільки шибок?] Ну, на дві шибки 
длінних, і поперек [зверху ще одна] – три виходе. [Двері 
тоді теж були на дві половини?] Як хто хоче. На дві по-
ловині [двері] у мене в хатах. Ну, мода така була. То 
було аж по сємсят п’ять рублів двері одні. [Одні двері 
коштували більше місячної зарплати?] Та зарплату по-
лучали шіїсят рублів. Шіїсят п’ять  – це саме більше 
було. Отака була зарплата. [Чи використовували у той 
час камінь або цеглу для зведення стін?] Ну, тоді вже, 
ми як хату построїли, тоді вже пиляний оцей камінь 
продавався – по піїсят копійок штука. Ну, як блоки ото 
такі кирпичні. Ото в сусіда там в нас, ни бачив, білі такі 
великі. Та й вже продавали. А ми ше й не мали з чого. То 
кирпичний відкрився завод, то ми кирпича набрали на 
конюшню, на гараж – це ми вже купляли. А тоді, як ми 
строїлися, – ше не було нічого. Ни можна, бо не було 
тоді ше. А вже як це сусідка строїлася – вже пиляний 
цей камінь був. Це чоловік її на трасу виходив і спиняв 
машини (заказують люди, а вони їдуть). І він тоді каже: 
«Ага, тобі нада – на, давай, поїхали!». Та й по чому – пі-
їсят копійок штука. А  тоді ми, бачиш, по-свому, ни 
можна було [цих матеріалів купити]. Стеля. [Чим пе-
рекривали стелю?] Чим перекривали потолок? Устиля-
ли комишом. Комишом устиляли, а тоді зверхи соло-
мою, а  тоді ше попільом. [Попілом навіщо?] А  шоб 
вдруг десь лопнуло, там, криша – шоб не протікав по-
толок. І це тоді берем змастюємо – глина сціплює усьо. 
А  тоді вже звідсе комишом. Ой, так тяжко його було 
вицарапувати: на той комиш ліпиш, а воно ни хоче за-
ліплюватися. Ой, намучилася! [Як називали головну 
балку, на якій тримається стеля хати?] А  то сволок у 
нас. Ото є знаружі [стелі] сволок, а це ми поклали туди, 
наверх [на горище]. Та нада було той сволок прикрути-
ти добре його, шоб він ни сів. А він, получився, вигнув-
ся. Дід добре ни закрутив – а він і вигнувся. Я тобі по-
кажу, в хаті як отого [дещо випукла стеля] получилася. 
[Тобто, дехто ховає сволок на горище, щоб не було ви-
дно?] Ну, да. А хто хоче – як у баби Юсті [у с. Городи-
ще], помниш, сволок як? [Випирав зі стелі трохи]. Да-
да. А ми ховали [сволок] на горіща. Тут усі ховають на-
горі. А є, як у цеї подруги мої: я заходю, а в неї сволок 
наружу, тут у хаті. Та й некрасіво воно. А ми так зроби-
ли. Ну, тепер в мене, получаєця, отако – середина ви-
пукла. А тепер хто буде жити, схоче зробити, та й тепер 
цей пластік є, та й собі підіб’є. Та й будуть рімнесенькі 
[потолки], ни буде нігде ни криве, нічого. Та й таке. Так 
роблят уже. [Зробити ремонт, вдосконалити можна]. 
Да-да, тіки гроші май. Дах. [З яких матеріалів будували 
верх хати?] А тоді з дерева робили. Я пішла в колхоз, 
взяла лєсу, розпиляли, та й ті стропіли чи як вони на-

ШИРЯЇВСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



554 ОДЕСЬКА  ОБЛАСТЬ

зиваюця, клали, а  тоді так забивали. [Бачу, більшість 
дахів будинків тут двосхилі]. Угу. [Над бічними стіна-
ми хати роблять дерев’яні фронтони?] Ну, да, деревляні 
франтони. А тепер вже пластмас – тепер вже такі красі-
ві [фронтони] видєлують. [Тут немає таких дахів, як на 
Вінниччині, що на чотири схили?] Та й, може, є й такі. 
Я ни роздивляюся на них. [Чим Ви зразу покрили дах 
хати?] А зразу черепиця була. [Червона?] Нє, в нас біла 
була. У нас тут робили білу. Та й тою білою накривали 
хати. [Вона з часом сірою робилася?] Сіра-сіра, да, сіра. 
О, а тоді вже через год скіко бачим, шо вона вже лопає, 
вивалюєця, та й шифером перекрили. Вже появився 
шифер – та й шифером перекрили. [Найстаріші хати, 
може, комишом ще були покриті?] Тут я не бачила ко-
мишом. [Солом’яних дахів теж не було?] Не бачила. 
Тільки я приїхала [у 1950-х рр.] – то черепицьою всьо 
було. [Чим зовні обробляли стіни хати?] Ну, ми взяли 
тоді, провалкою обмотали – отакі ґвозді (а нє – то про-
валки товстої понарубував дід). І  в стєнку забиває, 
і алюміньовою цею провалкаю набиває, обмастює, об-
мастює, шоб цимент причіпився, бо він же до глини не 
причіпиця, до землі. [То це вже «шубу» робили?] То ни 
«шуба», то тіки в нас так [поштукатурено]. Ми не роби-
ли, бо не тямили ту «шубу» робити. [Робили риштовку 
з цвяхами та дротом, щоб цемент до стін узявся?] Ну, 
да. Віник вже береш (оцей драпак-віник з берези чи з 
чого), і мачаєш [у цементний розчин] і по палкі тако 
б’єш, і  воно рімненько тоді [на стіні] получаїця. [Чи 
приходили люди допомогти мастити стіни всередині?] 
Ну, мастити – ніхто з сусідів не приходив. От я цій су-
сідці ходила мастила, бабі Дунькі, а вона мені – нє (бо 
вона не могла, не пе́трає  – та й того). [Тут прийнято 
синькою фарбувати зовнішні стіни хат?] Да, це синь-
кою. А тепер вже гиначе – вже якесь зелене [водоемуль-
сійне покриття] є. Бачила  – зеленкою такою якоюсь 
[пофарбовано]. А то сірою беруть – в общім, як кому 
шо нравиця. А мені – це синькою нравиця всьо врем’я. 
[У Вас вдома, на Вінниччині, теж синькою фарбують?] 
Нє, там білять. А тоді тольою обклали, шоб не так об-
бивало. [Внизу під вікнами?] Да-да-да. [Тут синькою 
мастять усі стіни, чи задню залишають нефарбова-
ною?] Нє, блідніщою, блідніщою роблять. Це [передню 
і бічні стіни] – темніщою, а то – блідніщою. Ну, я знаю, 
чось так, блєдною. Так, як побачиш у мене, – блєдною 
[синькою задня стіна пофарбована]. Планування. [Тут 
в усіх хати за плануванням на дві половини діляться?] 
Да, в усіх, усіх. [Одразу заходиш у віранду, а тоді сіни?] 
Тоді сіни, а тоді хата. [У 1960-х рр. віранди до хат добу-
довували одразу?] Ну, як хто строївся – то зразу строї-
ли. А як ми думали, шо тіки хату, та й ни думали за ві-
ранду. А тоді вже начався кірпич, та й ми кірпича взяли 
та й з кірпича построїли ту віранду – шоб тепліще було 
в хаті. Бо як так, відкрив двері, так, як в мене в кухні, 
відкрив – та й вже зразу холод. [То цю веранду коли до-
будували?] Ну, через года два, може, три, я знаю. [Через 
веранду заходиш у сіни, а потім справа житлова кімна-
та, а зліва чиста?] Чиста, да-да-да. А є, шо роблять ше 
перегородку – кухоньку роблят там, кухню. [У сінях?] 
В сінях, в сінях, в сінях. А я не хтіла в сіни це робити ту 
кухоньку. Думаю, хай так буде – більше пространства. 
Ну, це роблять, шоб не видно, шоб плита там горіла чи 
шо, шоб люди не бачили – закривали. А я собі зроби-
ла – та й чисто, не палила всьо врем’я. Інтер’єр. [У Вас 
піч у хаті була?] У  хаті в мене не була піч, а  надворі. 
Туто, де поднавєс – там була. [Тут люди в хаті вже не 

тримали печі, а виносили на подвір’я чи в літню кух-
ню?] Да, виносили собі, то в кухні лєтній робили. [Ка-
зали «кабиця» чи «піч»?] І «кабиця» казали, і «піч». То 
піч – само собою, а то – кабиця. Плита оця коло кабиці, 
шо вариш свиням там. [Яка була внутрішня обстанов-
ка в хаті у той час?] Та й шо, не бачиш, та, яка типер – та 
й тоді. Криваті, нема в мене ні діванів, нігде нічого, оце 
ні крєслів, нігде нічого. Ну, ти ж бачив. [Лавки під ві-
кнами ставили тут?] Нє, в нас тут не було, тут нема. Все 
стулля. То в Городищах тільки ті скамейки («лавки» на 
них кажут). А то в нас як свадьби – та й тоді зносять. 
Питають: «В  тебе є така лавка? В  тебе є?». Та й таке. 
А  так, в  нас стулля всьо врем’я. Табуретки, стулля  – 
оцего. [Як заходиш у житлову кімнату, де ікони розмі-
щені?] Та в мене всьо врем’я в углах, бачиш. В одному 
углу ікона, в другому. Отут я ці з бумаги приліплюю, 
такі іконки. Ну, [твоя] мама була привезла дві іконки 
мені таких – «Спасітєля» цего, і жінку [Богородицю]. 
Чи в церкві її дали, чи де, чи тьоті Марусіні – не знаю, де 
вона взяла, но привезла мені. [Як часто хату підбілю-
ють, поновлюють?] Год п’ять, наверно, оце стоїть. Ну, 
нада вже ремонт робити, а шо, я можу?! Ну, може, вес-
ною я цего [городину] посадю, то може [на стінах синь-
ку поновлю]. Буду [невістку] Надю просити. Та й не 
знаю, як получиця. [Тут люди наводять порядок у дворі 
до великих свят?] Ну, це ж як празники – та й прибира-
ємо, чисто всьо.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. А тоді на другий год 
[після будівництва хати], давай,  – построїли кухню 
цю. Я  хтіла, шоб тако покласти [напроти хати, при-
чілком до вулиці], а свекруха: «Тіки так!» – [затиллям 
до вулиці]. Та й маленька получилася кухня, бо там 
межа вже була, вже не можна було дальше. [Бо якби 
повздовж двору побудувати, то була б велика кухня?] 
Ну, да. То б собі було б харашо. Нє, вона тако: «Бо ти 
будеш, схочеш воду вилляти з кухні, та й люди будуть 
дивитися». А я кажу: «Та й хай собі дивляться. Шо я, – 
кажу, – маю на людей дивитися». Та й вона так захтіла, 
ну, не могла переиначити. [Тут багато хто так кухню у 
дворі розміщує]. Ну, хто як хоче. [Чому так вийшло, 
що підлога Вашої кухні на сантиметрів тридцять за-
глиблена в землю?] Понімаєш, чого вийшло – ми по-
строїли, вона була рімна (ото де є ото ступенька – отак 
було землі). А  як провели газ, та й сказали, шо нє: 
«Нада тіки, – каже, – або кришу переробляйте, а нє – 
то вкапуйте, бо не позволяє, нада метр восімсят шоб 
була висота». [За технікою безпеки?] Да. Та й того це в 
мене вийшло ступеньками. Діда вже не було, а [внук] 
Сірожа – це він вже скопав. А шоб взяти було, лучше 
верх підняти, та й тут не копати, та й воно і не така 
сирость була б. А так, в общим, як хто схоче жити, хай 
собі підніме, ту засипе, як хто схоче.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Під час закладин у стіни хати гроші кидали?] Кидали 
гроші. Бо цей ше брат Сєва, діда [твого] Шури брат 
Сєва, та й був поклав п’ять рублів чи десіть рублів. 
Та й всі сміялись: «Та й шо, Сєва, давай, будем виби-
рати!». – «Та нє, хай буде!». А то розтірався, та й вже 
хтів він забирати [ті гроші назад]. Кажу: «Не поняла, 
та й шо ми тепер будем стєнку валити, бо твої гроші?». 
[Чому на кутах гроші ставили?] Ну, так казали, та й 
так і я кажу. Бо я й не бачила, бо я дома їсти вари-
ла, а вони тут всьо робили. Так вже тут розстелили на 
траві та й сіли, поїли. Та й таке.
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с. Петровірівка
Записав О. Головко 23 серпня 2018 р.  

у с. Петровірівка Ширяївського р-ну Одеської обл.  
від П’ятниченко (Щербини) Олександри Іванівни, 

1930 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. В нас село построяне городскім тіпом усьо ота-
ко. От, візьміть оціго [вулиці] – не так, як у [смт] Ши-
ряєві. Ширяєве пряме  – одна дорога, і  пішла [вули-
ця] Лєніна – і всьо. А потом вже начали строїтися по 
бокам. А в нас – нє. В нас мав више образованіє цей 
[інженер-проектувальник], і  він по плану робив, як 
городок. [Хто саме проектував?] Простий собі парень, 
кончив школу, і він учився. Ну, він набагато старший, 
канєшно. Оце всьо застроєно, всьо, план був. По-мому, 
ше тільки в [тисяча дев’ятсот] триціть п’ятом году оце 
планірували всьо. Дивіця, оці всі [вулиці радіально від 
центру] тако йдуть. [Я бачу, що у вас центр якось по 
колу розташований]. Ну, це вже да. Тепер – це по кругу. 
Це вже, бачте, построїли ЦГО [штаб цивільної оборо-
ни] там-то, та й вже трошки якби [планування зміни-
лося]. А то всьо такого. Ось був цей переулок – написа-
но «Переулок такий-то...». Там іде з самої гори вулиця 
аж до ти́рла [місця літнього утримання худоби]. З са-
мої гори з’їжджаємо, сніг як це, із гори з’їжджаємо і 
аж до кирнички, а дальше вже там [рівна місцевість]. 
І дальше цей переулок, там – Вищєкомсомольська була 
[вулиця], тут – Центральна. І тако, отако всі такі ву-
лиці. [Як промінці від центру вулиці розходились?] 
Ну, так, як городського тіпу всьо це було. В Ширяєві 
цего нема. Счас уже, ага, там ліплять [будинки], там, 
як хоче. [Ви живете у новій частині села, забудованій у 
радянський час?] Нє, це стара. Оце сама старійша [час-
тина села], оце тута. Топоніми. Туди дальше – то [кут-
ки] Баньковка, Надєли. Наділяли це, як ше при царскій 
[владі землю]. Це – Вульфа. Оці Надєли – це його був 
кусок. [Хто був цей Вульф?] Жив там тоже. Є [його] до-
мік, колись була школа там, а счас уже розвалили. [Це 
якийсь багатий німець?] Да-да-да, багатий. І  це його 
був надєл. Дєд мій, як уже постарів, а робив конюхом 
оце ж у [поміщика] Іванова. Це в Петра і Вєри (ну, [зві-
ди назва] Пєтровєровка). Так вже, як він постарів, це 
не тіки його, хто постаріє – він [пан] передає в церк-
ву їх. Церкви ше не було, це мама розказувала, церкви 
цеї ше не було. Це, кажиця, буде дві[сті] год її, кажиця. 
Озьдо должно бути двісті год.

ЖИТЛО А тут озьдо, де ми живем оце, [на цьому місці] 
був такий бугор. Ну, ше до совєцкой власті застали – 
була часовня. Счас тако нєскоко [метрів] пройти, оцю 
вулицю, а там як ров такий – оце була річка. Оце була 
річка, яка впадала у [р. Великий] Куяльнік цей. А тут 
навезяно [каміння] було. Ото бачили, як йшли, коло 
акації камінь – отакі каміння, отакі здорові. Оце тако 
ставили кругом, навозили землі і ставили тут часов-
ню, на висоті оце отуто, де счас у мене садочок. Ну, 
вже потом, як строїли цю дорогу Київську, то це [цей 
настил з каменю] розгортали. Тоді наділяли [садиби], 
то нам дали участок. Цего озьдо городи наші  – той 
наш город і цей. То самі руками своїми построїли [на 
цьому місці хату]. [Як Ви вибрали саме це місце для 
хати?] Так ми собі удвох, ніхто нам не підказував, ми 
молоді були. Отак поставили собі, отак зробили самі. 
І жили один год без верха – це був підісят п’ятий год 

[1955 р.]. Толічкі [сина ще] ни було, як ми перейшли. 
Перейшли ми двадцятого августа, а дваціть шостого 
августа – це день рожденія Толін. За чотири-п’ять мі-
сяців построїли  – зліпили хату без верха. Жили год 
без верха. Стіни. [Якої висоти стіни Вашої хати?] 
Вона тут около двох сємдісят [2,7  м висоти], а  там 
[у старішій хаті] було два з половиною [2,5 м]. [У вас у 
селі, бачу, багато напівземлянок старих залишилось.] 
Да-да-да, є. Це озьдо тут рядом Безпалі живуть, отуто 
[напівземлянка збудована], це, Боже мой, я  в школу 
[ще] ходила. А це ше строїлось воно там із па́ців. Зна-
їте, шо таке паци? А з глини робили такі, як паци, як 
кирпічі. [Як саман?] Я не знаю, як. [У вас цю самороб-
ну цеглу називають «паци»?] Да, паци. І це наробимо, 
воно висушуїця – і це пере ́стінки робили у хатах. Вже 
не робили наружі [стіни з паців]. А раньчє – робили 
знаружі з глини. А нє – то збивали доски, накидали 
глину, утоптали так. Тут вона [хата] тоже і глиняна, 
і уже і де там вікно замуроване, де там двері замуро-
вані. Є ше старі хати, канєшно. [Як ці напівземлянки 
будувалися? На скільки у землю вкопувалися?] Ми 
жили, батько мій купив цю землянку, то вона, не знаю, 
скіки вона там укопана була. [На півметра чи менше?] 
Нє, менче. Хто там копав... [Зо два східці вниз було?] 
Та була й рівна з земльою. А то ззаді тако земля так 
і осталася. А потом уже, як став [дорослий] старший 
оцей брат мій, то вже убрав [землю позаду хати], шоб 
не було сирості в хаті. Отак ми жили там. Стеля. [Де 
знаходили дерево, щоб зробити дерев’яну основу сте-
лі?] Тоді в кого було дваціть сотих [садиба] – одрізали, 
оставляли п’ятнаціть. Ну, при совєцкой власті [наді-
ляли] п’ятнаціть сотих, а десіть сотих одрізують – ти 
не маїш право. [Натомість, ці десять соток компенсу-
вали наділом за межами населеного пункту.] Ніхто не 
хтів у Боньковкі, например, це кілометра два брати 
тих десіть сот. На шо вони мені! Шо я не посадю, там 
воно пропаде всьо равно, а нє – то вкрадуть. А сусід 
оставив [на цьому наділі] окацію. А тоді ж ми тіки на-
чинали строїти, ну, вообщє люди після войни. А він 
підрізав [ту акацію] і робив такі слижі́, казали. Знаїте, 
шо це таке? Слижі – це тако балки. Ми пішли. А він, 
безрукий цей Іван був (у  войну [поранило]). А  він 
каже: «Тіки, діти, приходьти вечером!». Найняти в нас 
не було нікого, за шо не було найняти. Ідем ми це два 
кілометра, токо горою, ни цинтральною [вулицею], 
шоб люди не бачили. І він помірав, скіки нам нада, вже 
підготовив – це ми плотим. На плечі і я, і Толя – і це ми 
носили сюди балки. Носили балки ці. І це там [у ста-
рій хаті] поставляні балки ці. Удвох мурували. І ста-
вили комиш, ходили. Тут зараз багато комиша. Різали 
[очерет] – це вже безплатно. Різали, і це сушонний у ті 
балки стелили комиш. [Утепляли так?] Да-да. Стели-
ли зверху солому крупну, потом попіль. Це представ-
ляїте, в кого попіль, де ти попілю [найдеш]?! То при-
возили тачкою і цей попіль накидали, представляїте. 
[Навіщо попелу накидали?] А шоб було тепло, шоб ни 
[промокала стеля] зверху. Дах. Ага, ми не будемо, не 
вспіємо верх [повністю накрити] – купили толь. Толя 
накрив, це позбивав всьо, в общим, десь найшов смо-
лу. Бо він ше мотор пускав, заочно вчився і мотор пус-
кав – це свєт пускав до двенадцаті. Десь на[йшов] смо-
ли – позаливав це всьо. Це ми зімували [у хаті під тол-
лю], понімаєте. [Потім чим остаточно накрили хату?] 
Райісполком виділив нам лісу три з половиною куби, 
аж потом ми вже поставили верха. А за зіму, тако тут 
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не було постройки, а була пилорама. Та й тако доріжка 
прамо до нас, отут у хату була доріжка, тут же бугор 
був прамо, не було не загородяно, нічого. А люди при-
викли, тако йдуть, туп-туп, як начє у мою хату, і піш-
ли. А  Толя каже хлопцям: «Хлопці, робіть [дошку-]
сороковку!». А вони: «Чого? Тобі ж на верх!». – «Нє, 
робіть сороковку». І так, і так. Верха не було, а ми пол 
поставили. [Бачу, тепер більшість дахів у селі двосхилі 
з дерев’яними фронтонами.] Як хто, як кому удобно 
роблять. Ну, в нас – нє. В нас і так, і так зроблено – на 
чотирі скати. [У тих старих напівземлянках теж фрон-
тони, але глиняні?] Да-да-да. Є з глиною. [Чому саме 
такої форми дах?] Шоб стікало бистріше всьо. [Тут на 
дахах будинків багато вирізаних дерев’яних коників?] 
Вирізали, да, лобзіком. Ну, ми не вирізали так шось. 
Інтер’єр. Знаїте, у [тисяча дев’ятсот] підісят читвер-
том году ми не мали з чого жити, а тоді сильні налоги 
були. Взяв [чоловік] лобзик, і вирізали такі [вішалки 
різьблені]. І счас ше є в людей. Счас красіві такі візе-
рунки, і рушник вішаїця на дерев’яне. І подставки під 
цвіти [чоловік вирізав]. Такі [побутові вироби] ви-
різав Толя, і  це ми продавали. І  найшлися люди, які 
сказали в фінотдєл, шо ми, мол, продаємо. Та й при-
йшли провірати. А ми ше жили коло мої мами – ком-
натка. А там шо: кравать, столик і два стула, і матрас 
із сіном. І я сорок шість кіло, як з хреста знята, і він 
худий. А вони дивляця, та й так тихенько кажуть: «То 
покиньте, бо вас обложуть». А ми й не маїм з чого да-

вати. В общим, предупредили нас. Та ми вже стихаря 
продавали, бо нам уже заказували. То ми вдвох [роби-
ли]. І лаком він покривав, і вони такі красіві. І ше є в 
багатьох. Вже скіки год. ...Як це ми пол поставили [вже 
у своїй хаті] і перейшли, і качаємося – це старший син 
(було йому год і восім місяців) і то по полу. А в хаті 
нічого – ни стола, ну, нічого. Він [чоловік] із другом 
зробив колиску. І ми вдвох на полу толькі спали – це 
в нас кровать. І матрас був, знаїш, шо там, – сіно ілі 
лушпиння. Оце ми так, оце ми так жили, начинали 
жити. І я типер дивлюся, ну, хлопці кажуть: «Мамо, та 
то викинь, на шо воно тобі!». А я думаю: «А це ж було 
воно так, а мені жалко». – «От, на шо ти його перела-
жуєш з места!». Я кажу: «Діти, ну, мені жалко, я його 
так [важко здобувала], понімаєте». «Ну, воно не може 
бути так», – вони начинают. [Вони вже в інший час ви-
росли?] Да-да. Вони вже грамотні, шо там казати. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які ще спо-
руди, крім хати, у дворі будували?] А, ну, сараї строї-
ли – для коров. А сажі – це для свиней. В мене ше саж 
ондо стоїть. [Кажуть «саж» чи «свинарник»?] Нє-нє, 
саж. Всьо врем’я ми держали шось. Він [чоловік] каже: 
«Давай купимо тих чорних свиней, і пустиш у саж!». 
Літня кухня. [У Вас у дворі є ще й літня кухня?] Ну, 
там ни кухня – там можна жити. Ну, тепер за газ [пла-
тити дорого]. Ми не провели туди газ, а  тіки плита. 
Там є така плита, і піч там. Там жити запросто можна.
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м. Полтава
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1971 р. у м. Полтаві (передмістя Шилівка)  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата середини ХІХ ст. розташо-
вана в колишньому селі Шилівка, околиці Полтави 
на просторій садибі чолом до вулиці. Це – тридільна 
рублена споруда типу «комора  +  сіни  +  хата» з під-
дашшям вздовж «чола» на дерев’яних стовпчиках. 
Ліва частина піддашшя зашита дошками (певно, піз-

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ніше). Стіни. Зруб хати з трьох сторін обмазаний та 
побілений, побілена й верхня частина сіней на «чолі», 
а  на затиллі  – у  відкритому дереві. Комора з трьох 
сторін  – у  чистий зруб з короткими залишками. Ві-
кна  – чотиришибкові, квадратні, з  віконницями на 
один бік. Віконниці – дощаті, на завісах ковальської 
роботи. Двері  – з  широкими лутками, також на ме-
талевих завісах, як і віконниці. Біля дверей ліворуч, 
під захистом піддашшя  – невелика лавиця-полиця, 
а  праворуч, попід стіною хати  – довга лава. Стеля. 
Перекриття тримається на поздовжньому сволоку. 
Дах. Дах  – чотирисхилий, на кроквах, під соломою. 
Система опалення. Дим з печі виходить через ка-
гли у плетений та обмазаний бовдур. Опалення  –  
напівкурне.

ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ  
РАЙОН

З польового щоденника С. Щербань,  
записано 9–23 червня 1982 р.  

у Великобагачанському р-ні  
Полтавської обл.  

за свідченнями респондентів

ЖИТЛО Інтер’єр. Підсвічник з свічкою ставили у 
вуглі на покуті на «косячку». Піч затуляли «заслін-
кою». Біля печі  – рогач, кочерга, лопата, віник, ма-
когін у «чорних мисках». (У чорних мисках «мнуть» 
пшоно). Глечики з молоком накривали покришками, 
«щоб ізсілося молоко». Постіль – подушки (великі і 
малі), ліжник складали на день і накривали рядном. 
Скрині стояли в кожній хаті «розмальовані». Виго-
товляли скрині «скринники» (с. Остап’є), фарбували 
в чорний, зелений кольори, «а квіти малювали чер-
воною, синьою». В  цьому районі, як і майже скрізь 
на Полтавщині, на образи кажуть ікони, особливо це 
стосується хатніх ікон. У відрядженні були знайдені 
ікони як хатні, так і церковні. За визначенням докто-
ра мистецтвознавства П. О. Білецького, дві церковні 
ікони в круглих різьблених рамах, належать до со-
рочинської живописної школи і датуються XVIII ст. 
Такі знахідки на сьогодні вже велика рідкість. Хатні 
ж ікони на дощечках (на дереві) також досить давні, 
виконані як місцевими богомазами, так і живопис-
цями, які писали ікони, отримавши відповідну під-
готовку для цього здебільшого в живописних шко-
лах при монастирях.

Хата. Кінець ХІХ ст.  
м. Полтава (передмістя Шилівка). 1970 р. 

Світлина З. Гудченко

Північно-західний  
кут хати. 

Кінець ХІХ ст.  
м. Полтава 

(передмістя 
Шилівка). 1970 р. 

Світлина З. Гудченко
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ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН
смт Градизьк

Записав С. Довгань 18 травня 2012 р. 
 у смт Градизьк Глобинського р-ну Полтавської обл.  

від Дудника Олександра Васильовича, 1936 р. н.

ЖИТЛО Ну, тут уже у [Другу світову] войну попалили 
хати... Ми жили в другому місці, там дом, а потом же 
ж у нас тут усадьба була. Потом, як німці одступали, 
нас хотіли евакувать на Кременчуг, а ми дали бумажку, 
а дєд (його ж не брали, він ще ж у царській армії вою-
вав)... [Якими були землянки, в яких у воєнний час були 
змушені люди жити?] Ну, яка була землянка... Метрів 
5 длини, метрів 4 ширини, у ямі, приступки. Отако кри-
та, як хата, очеретом зверху, і землею прикидана. Оце де 
фронтончик, віконце було вставляне, обкладене кирпи-
чом. Тут ше піч була. Оце як нагріємо, то жаби вилазять 
із землі. [Коштів вистачало, щоб побудувати нове жит-
ло?] Та хто його знає, старе іспользували, те шо з хати, 
а друге – то виписували ліс (ліс  тоді ж давали). Комісії 
були й опрєділяли, скільки примерно лісу треба на хату. 
Оце тоді комісія опреділила, то ти должен получить, 
гроші заплатив за ліс, за все. Бо гроші ж виплачували 
за то, шо переселяли, чим старіша хата, тим більше, чим 
новіша  – тим менше. [Що зі старих хат забирали?] Та 
шо, двері другий раз. Як людина, шо не має, то двері, ві-
кна другий раз забирали, як хто шо построїв. І сволоки 
забирали, да. Планування. [Скільки кімнат у землянці 
було?] Счас я скажу, скільки. Три кімнати було, тоже ж 
піч. Землянка – заходиш в сіни, потом, чиста там хата, 
а там – піч. В общим, отаке. [Піч була така, як у хаті?] 
Така, як в хаті. Лежанка була. Ну, оце отаке. Пекла хліб, 
пекла. Стіни. [Стіни які були в хаті?] А кирпичні, кир-
пичні. Ну, до войни, «кільовані» такі вони називалися. 
Ну, отак ставляться ті деревини для ялини, а потом отак 
глиною намазуються відтіль і відтіль. [Вертикально?] 
Да-да-да, вертикально. [Одна до одної? Чи був проміж-
ок?] Да, десь отако. А потом, глина проходить звідтіля і 
звідтіля, ото і замазують. А глина потом як ухватить за 
те. [Ставили стовпи по кутах?] Сохи. А потом ше коло 
вікон ставили тоже сохи, вже тонші ставили. А потом 
ставили такі пояси. А потом до поясів били оці, як воно, 
слижі чи як, шо їх мазали. Отаке робили. Тоді, як хату 
строять, допустім, тоді збираються гуртом. Оце сьодні 
тобі вилили хату. Ну, тоді робили такі риштовки, міси-
ли: солома, земля, глина, в основном. А потом потрош-
ки піднімали... Заколоти робили – такі ями. То таке ро-
били, шо рідке-рідке. Клали солому, заливали рідким 
[глиняно-солом’яним розчином], а люди топтали. І ото 
утопчуть, пока вона вилізе, глина. А потом добавляли 
солому, обратно заливають, і так, поки не вилізе совсім. 
«Литі хати» називалися. [«Литки» або «мазанки» на них 
не казали?] Ні, «литі». А тоді двері випилювали, вікна 
випилювали, брали проволку оту колючу, і ото проби-
вали колючою провалкою, як пилкою. Вікна випилюва-
ли, двері, бо ж зразу усе виливалося, кроме дверей, де 
заходиш (шоб зайти можна було). А  вікна тоді випи-
лювали, кому як де схочеться, перегородки. Не робили 
тоді фундамента, прям на землі лили. [Якої висоти сті-
ни були?] Ну, які – 2,5 м, 2,8 м. [До якого часу будува-
ли такі «литі хати»?] Допоки не началося переселення. 
До переселення. А началось переселення, то тоже лили. 
А потом вже появився кирпич. [Цегла коли з’явилася?] 
Може, в [19]50-х годах. Красний кирпич був зразу, а по-

том появився білий кирпич, осьо цей силікатний. [Ві-
кна у Вас обведені синьою фарбою?] То обмазані. Та хто 
як. Наличники ж красили. Хто як. Хто бідніший, хто 
трошечки багатший... [Стіни були ззовні білені?] Біле-
ні або просто тим глеєм помазані і все. Побіловані, білі 
хатки. Повністю білі були хати. Стеля. [Як зводили сте-
лю в хаті?] А стеля – то ж так само клали сволока, по-
том били слижі разні, або рейки били, хто як. А потом 
зверху вальками накидали туди, там баби розмазують. 
Ну, то таке. Отакі слижі били, шириною 5–6  см, шоб 
вони не провалювалися. А допустім, оце стіна і то сті-
на, посередині по два сволоки єсть, люди клали. І ото на 
сволока клали. По два, по три метри були такі, шоб не 
провалюватись. Круглі були. Це хто може, десь на пило-
рамах пиляли, бо воно не було пилорам таких. [З чого 
сволоки робили?] Та з чого – із сосни робили сволока, 
осокорові. В общім, хто шо з чого може, так і робили. 
А вони попрогинаються, другий раз, сволока. Тепер же 
ж по-другому стали строїть. А тоді – був один сволок 
через усю хату, а  він може колискою і видуться, таке 
було. Підпирають тоді. То такі справи. Дах. [Чим колись 
крили хати?] [Дідова хата] була під соломою. Десь так 
6×9 [м], може, 6×10 [м] була. Сіни були, кімнати були. 
Соломою крита. Тоді ж околот був. Тоді ж не було чим 
крить. А жито скосили, ми ж косили, околот був із жита. 
І тоді ми крили. [Як називались сніпки?] Та ті, як «пар-
ки». Ото такі горстки, пучки такі, а потом – перемисло. 
Якось перекручують їх. І спеціально кровельники такі 
були. [Зрізаним вниз клали?] Да, вниз. Стріхи ж були. 
Оце такоє дєло. Були геть такі – то «під коришок» счи-
талася, зубцями, ну, отако вона, як вистрижена. Оце ж 
воно отако рівно, а то – такими сходинками вся криша 
була. [Таких хат багато було?] Небагато. У  нас проста 
була, крита. І були такі, шо крили так. [Був коньок звер-
ху на хаті?] Нє, зверху клали такі жердини, шоб не зди-
мало. А потом такими притиками або перевеслами про-
шили до крокви, за бантини прив’язували, в общім, як 
попадалося. Інтер’єр. [Якою була хата зсередини?] Біла 
була всередині, білували там, гладили. Були мастєра там 
такі старі. [Тут якось по-іншому називали комин?] Нє, 
так і називали – комин. Ну, єсть вирізьбляні такі, а єсть, 
шо прямі були. Хто як який пічник зробить. [Печі роз-
мальовували?] Нє, в нас не розмальовували. Це, мабуть, 
у  Західній [Україні] люди розмальовували... [Вікна які 
були?] Манєнькі, невеликі. [На скільки шибок?] Та, 
дрібні шибки були, малі. Десь, ну, отака шибка завбіль-
шки. [20×15 см?] Да, десь так. Тоді ж стекла було небага-
то. Та й тоді мода була на такого маненькі. Отако роби-
ли. Призьба. [Чи були призьби довкола хат?] І призьби 
були, такі призьби, викладені з глини. [Призьба була 
біла?] Ні, обмазували ото коров’ячим кізяком. А  діди 
такі сиділи на призьбі, старі такі, сидять на призьбі, грі-
ються на сонці. Тоді ж якраз сім’ї великі були.

Записав С. Довгань 18 травня 2012 р.  
у смт Градизьк Глобинського р-ну Полтавської обл.  

від анонімної респондентки, переселенки з колишнього 
Градизького р-ну, територія якого частково  

була затоплена Кременчуцьким водосховищем  
(1959–1961 рр.)

ЖИТЛО [Пам’ятаєте, коли було повідомлено про пере-
селення у зв’язку із затопленням територій?] Це було, 
нам було цікаво, що робилося. Нас везуть, ну, вже хату 
тут купили батьки, теж недобудовану. [Щось зі старої 
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хати забирали?] Ну, забирали, пожитки свої забирали, 
а все решта – все залишилось. [Дерево з хати забира-
ли?] Звичайно, забирали те, шо можна було. Шибки з 
вікон теж брали, двері там. А от, шо вікна, то це точно 
знаю, того шо використовували десь ше в сарайчиках, 
такего. Мої батьки їхали, вони працювали у Градиську, 
то треба було десь опреділятися сюди, а дєд якось так 
був настроєний проти. Ну, він не хотів взагалі відтіля 
виїжати, тому шо це його батьківщина, все там. Тим 
паче, що майже все наше село переселяли у Бровар-
ки [село Глобинського р-ну]. Трішки Шушвалівка [су-
сіднє село прийняло переселенців], а так – Броварки, 
в основном. І в Градиськ попали небагато, тут можна 
сказати, шо кілька сімей. Це з цих сімей наша сім’я 
попала сюди. Батьки працювали у Градиському, через 
шо молоде покоління перетягло до себе старше поко-
ління. Дєд уже змирився, та й переїхали в Градиськ. 
А  так, всі рідні, знайомі осталися там, в  Броварках. 
Планування. [Якими були старі хати у вашому селі до 
переселення?] Хати-мазанки. Наша хата була – з двох 
половинок складалася: з «малої хати», з великої, «хо-
лодної хати», там як вони називались. Сіни посеред-
ині. Піч була. І  в «малій хаті», і  в «великій хаті» піч 
була. [Типові хати, однакові?] Да, в  більшості такі і 
будували. [Коли їх будували?] Ну, давні, ше мабуть, до 
революції. Бабуся в мене 1905 року народження, а ді-
дусь – 1898 року, то хати – це ще їх батьківські хати. 
Вони не будувалися. Будувалися вони там трошки, пе-
ребудовувалися, але вони залишалися. Стіни. Ззовні 
хата невисока. Якшо брати, то була довга, бо ж з двох 
половин. [Стіни глиняні були?] Я  так зрозуміла, що 
литі. Литі стіни були. Тому шо, так бабуся говорила, 
що топтані, якось топтали, лили. Це бабуся нам роз-
повідала. Стеля. [Як сволоки на стелі встановлюва-
ли?] Поверх, наружно. По-моєму, повздовж. Чесно, 
я не пам’ятаю. [Скільки їх було?] Теж не пам’ятаю. Ну, 
два роки мені було. [Стеля в сінях була?] У нас був там 
вхід на горище. Там стояла драбина дерев’яна, і мож-
на було звідси лазити на горище. Я вже пам’ятаю, як 
нас виселяли вже, ламали вже, брали, стеля падала 
глиняна. Дах. [Чим була крита хата?] Очеретом. По-
моєму, очеретом. [Стріха висока була?] Не пам’ятаю, 
но з очерету. Інтер’єр. [Пам’ятаєте внутрішню обста-
новку в тій хаті?] Пам’ятаю піл. Ну, так, як в старови-
ну, сволоки, рушники й ікони були. Зразу, як ввійти, 
зліва була піч. [Коло печі що було?] Рогачі. Да, лежан-
ка обов’язково. І  дерев’яний піл був, оце де я спала. 
А напроти печі в кутку дерев’яний такий мисник був. 
Пам’ятаю дерев’яні ложки розмальовані. [Вікно було 
напроти печі?] Ну як, проти  – тильна сторона хати. 
Там було тільки віконечко, маленьке віконечко на печі. 
[Як воно називалося?] Не пам’ятаю, я  не знаю. А  от 
передня частина хати, оце була з вікнами. [Два вікна 
чи три?] Теж не пам’ятаю. Тому що вікна були і в тій 
половині хати, і в цій. Ну, два було, це точно. Можли-
во було і третє вікно... [Всередині стіни хати які?] Білі 
стіни були і підведений низ  – діл. Діл був змазаний. 
Руда, руда глина. Підведено, так, як оце тут, було під-
ведено десь так. Обов’язково підведений піл. Піч була 
теж біла, і чомусь мені так здається, чи то шось дитяче 
було, що там були квіти [намальовані]. Ну, шось мені 
так здається. Система опалення. [Де був димар?] Да, 
напевне, на хаті був димар. Ну, я не пам’ятаю. Там десь 
точно димар був. Ну, і дві печі було: в «малій хаті» була 
піч і в «великій хаті» була піч.

ГЛОБИНСЬКИЙ  РАЙОН

с. Липове
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1970 р.  

у с. Липове Глобинського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1857 року Микитенко О. О. 
Первісно була «на дві половини», залишилася «хата + 
сіни». Стіни. Стіни – на сохах, між якими вертикаль-
ні кілки, а між ними – вальки. Стіни обмазані й по-
білені. Поверх сох – ощіп у три вінця. Призьба була. 
Долівка глинобитна. Вікна та двері збережені давні. 
Двері прості, дощані, на шпугах. Стеля. Стеля в пра-
вій хаті, ліва відрубана. Один митий поздовжній сво-
лок, поверх нього два митих поперечних сволока, на 
них (на відстані 30–40 см один від одного) слижі, за-
слані очеретом, поверх якого вальки. В інтер’єрі стеля 
обмазана й побілена. У сінях стелі на було. Дах. Дах – 
чотирисхилий, критий соломою. Крокви врубані у 
верхній вінець ощепини. Дармовис – в один вінець по 
причілках. Система опалення. У сінях було два вер-
хи, які починались від землі і не з’єднувались міх со-
бою (зараз залишився один). Вони плетені та обмаза-
ні. Обидва верхи мали внизу кабицю, у правому версі 
вона збереглася. Піч – лівобережного типу.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1970 р. 
 у с. Липове Глобинського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Господарські 
будівлі на садибі Сухенка А. Клуня 1915 року – прямо-
кутна в плані з одними в’їзними двопільними воріть-
ми на торцевій стіні. Усі стіни плетені, а передня ще й 
обмазана зовні глиною вохристого кольору. Дах – чо-
тирисхилий, на кроквах, під соломою, зі східчастими 
наріжниками. Верх даху придавлений жердинами, 
розташованими навхрест. Повіточка – невелика спо-
руда (2×3 м), прямокутна в плані, з заокругленими ку-
тами. Конструкція стін: в землю закопано 6 сошок (по 
1 на кутах і по 1 в проміжках довших стін), між сохами 
плетіння лозою, обмазка вохристою глиною лише зо-
вні. Дах  – чотирисхилий, знизу заплетений та обма-
заний, критий соломою. Споруда має дуже пластичну 
форму, що нагадує білий грибок. Двері й маленьке 
віконце на 1 шибку розташовані асиметрично на пе-

Клуня А. Сухенка. 1915 р.  
с. Липове Глобинського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко
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редній стіні. Клунька в плані має форму еліпса. Двері 
висотою 160 см – посередині довшого фасаду. Розміри 
у вісях – 10×7 м, висота – 3 м. Конструкція споруди: 
«крокви на землю», зверху з’єднані бантинами. Над 
дверима – односхилий дашок. Клунька крита рогозом, 
а верх очеретом, придавленим довгими жердинами.

ДИКАНСЬКИЙ РАЙОН

смт Диканька
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1970 р.  

у смт Диканька Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуня Литвак 
Параски. Клуня без сушилки, восьмикутна. Стіни  – 
турлучні, зсередини обмазані. Передня стіна шальо-
вана вертикально. Поверх підсішків – ощіп в один ві-
нець. Дах – на трьох кроквах, восьмикутний, вкритий 
соломою (м’ятою). Клуня в цьому ж населеному пункті 
по вул. Дзержинського. Клуня без сушилки, шестикут-
на. Деякі стіни – турлучні вертикального плетіння, об-
мазані з обох сторін, а деякі – з дощок, прибитих вер-
тикально. Поверх підсішків – ощіп в один вінець. Дах – 
шестикутний, на трьох кроквах, запущених в ощіп.

ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Бобрівник
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1970 р.  

у с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1886 року – тридільна, типу 
«хата  +  сіни  +  комора» з ґанком проти сіней. Підва-
лини. Хата на стоянах, є  призьба. Призьба. Призьба 
була лісяна, тепер з дощок. Стіни. Стіни хати рубле-
ні, з плах, знадвору клинцьовані, обмазані й побілені. 
В  інтер’єрі стіни  – миті по вікна, а  вище  – білені по 
дереву. Між митою і біленою частиною стіни жовтою 

Повіточка А. Сухенка. 
с. Липове Глобинського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Клунька А. Сухенка.  
с. Липове Глобинського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко Клуня. смт Диканька  
Полтавської обл. 1970 р.  

Рисунок З. Гудченко

Клуня П. Литвак  
смт Диканька Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко
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глиною зроблена смуга 4 см шириною. Тильна стіна і 
простінок в хаті білені. В сінях і в коморі стіни – у чис-
те дерево. «Хлівчик» має стіни плетені з ліси, обмазані 
з обох боків. Долівка в хаті і в сінях глинобитна, а в ко-
морі  – поміст. Двері прості, дощані, «на шпугах», за-
лізних і дерев’яних. Вікна – шестишибкові. Вони мали 
віконниці, які просто притулялися знадвору до вікна 
і прикріплювалися «завороткою». Одне з причілкових 
вікон зараз має двостулкові віконниці. Стеля. Стеля 
на двох білених поздовжніх сволоках з дощок, покла-
дених впритул. З хати стеля побілена, а з боку горища 
наслана глина. У сінях стелі не було, тепер є. У сінях – 
ляда на горище. У коморі – стеля з дощок, які постелені 
впритул поверх двох поздовжніх сволоків. Дах. Дах – 
чотирисхилий, критий соломою. Крокви запущені в 
ощепину. Дармовис – з боку хатнього причілку. Він – 
у дві деревини, з яких у верхню запущені два наріжни-
ки і дві припусниці. Дах – критий «парками» (нижній 
ряд – гузерем вниз, а інші – гузерем догори). «Спина» з 
перекрученої, змоченої в глині соломи. Система опа-
лення. Піч  – традиційна, лівобережного тину, з  гру-
бою. Комин і груба – з кахлів. Бовдур у сінях – лісяний, 
обмазаний глиною (над дахом він з дощок). Інтер’єр. 
Внутрішнє облаштування в хаті традиційне.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1970 р.  
у с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Микитченка  В.  О. (ювелі-
ра) за типом плану «хата на дві половини». Підвали-
ни. Підвалини спираються на стояни. Стіни. Стіни 
будівлі рублені, клинцьовані, обмазані й побілені в 
правій від сіней половині, а  в лівій  – не клинцьова-
ні (зсередини). Долівка глинобитна. Вікна та двері не 
перероблялися, обрамлені лиштвами. Двері  – доща-
ні, прості, на шпугах. Обрамлення вікон і двері були 
фарбовані в зелений колір. Віконниці  – двостулко-
ві в правій хаті, решта  – одностулкові, на залізних і 
дерев’яних шпугах. Стеля. Стеля має три поздовжні 
сволоки, в які задовбані глиці, оплетені лісою, обмаза-
ні й побілені знизу та вальковані з горища. Така кон-
струкція стелі як у правій, так і в лівій «хаті». Але ліва 
«хата» має один поздовжній сволок, на який покладе-
но два поперечних. У сінях стеля була і є. Вона лісяна 
і має ляду. У «хатині», вигородженій в сінях, стеля з 

дощок, покладених впритул, обмазаних та побілених. 
Стеля лежить на трьох сволочках, два з яких – попід 
простінками. Дах. Дах  – чотирисхилий, критий со-
ломою. Крокви запущені над «хатиною» і лівою «ха-
тою» у верхній вінець з двох ощіпів, що лежать поверх 
поперечних сволочків лівої «хати», а  з правого боку 
крокви запущені в балки, що на горищі. Під «хати-
ною» – льох.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1970 р.  
у с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Дорошенко 1890-х  років. 
План хати в основі тридільний типу «хата + сіни + ко-
мора» з вигородженою в сінях «хатиною». З чола хати 
перед сіньми – «рундук», тобто свого роду ґаночок під 
звисом даху, який спирається на куті на стовпчик. Ко-
мору з трьох боків «обіймають» прибудови. Це – «чу-
лан», що ніби продовжує «рундук» і має вхід з «рунду-
ка», а також два хліви – один уздовж зачілкової стіни 
комори (вхід з «чола») і другий уздовж напільної стіни 
комори (вхід з боку зачілка). Загальні розміри спору-
ди – 9×16 м з прибудовами. Стіни. Стіни хати комбі-

ЗІНЬКІВСЬКИЙ  РАЙОН

Хата. 1886 р.  
с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Піч у хаті Дорошенко. 1890-ті рр. 
с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Хата Дорошенко. 1890-ті рр. 
с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. ГудченкоIM
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нованої конструкції – до верху вікон турлучні (очере-
тяні), а від вікон до стелі рублені, обмазані й побілені. 
Сохи вкопані в землю. Стеля. На поздовжній сволок 
покладено три сволочки. Стеля – з глиць, оплетених 
лісою, обмазана й побілена. Дах. Дах – чотирисхилий, 
критий соломою. Крокви запущені у верхній вінець. 
Господарські прибудови мають городжені стіни, а да-
шок на кізлинах, покладених одним кінцем на верхній 
вінець, а другим на ощіп.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1970 р. у с. Бобрівник  

Зіньківського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Попенко К. Т. за типом пла-
ну «хата  +  сіни  +  комора» Стіни. Стіни хати рубле-
ні, клинцьовані, обмазані та побілені з обох боків. 
Призьба була. Стіни сіней і комори знадвору в чисте 
дерево (так само і зсередини комори). У  сінях стіни 
побілені по дереву. Комора врубана. Задня стіна зовні 
мазана жовтою глиною; там, де була призьба, підведе-
но жовтою глиною. Тридцять років тому сіни мали з 
обох довгих стін двері надвір. Тридцять років тому в 
сінях зробили «хатину» з вікном в тильній стіні. Двері 
з двору прості, дощані, на шпугах, у «хатину» двері на 
бігунах. Карнизи вікон зовні декоровані різьбленим 
орнаментом. Стеля. На поздовжній білений сволок 

покладено три поперечні білені сволочки, поверх яких 
постелена плетена, обмазана з горища і знизу стеля 
(знизу ще й побілена). У сінях стеля була і є. У коморі 
на поздовжній сволок покладено два поперечні, а вже 
на них – стеля, як в хаті. У сінях – ляда на горище. Дах. 
Поверх сволочків два вінця платви, у верхній з яких 
врубані крокви. Дах – критий соломою, «парками» (по 
дві «парки» прикручені до лат). Нижній ряд в’яжеться 
гузирем вниз. «Спина» придавлюється соломою і при-
лита глиною, а поверх вистеляється околотом. Усі пар-
ки від нижньої до верхньої лати кріпляться гузерем 
вниз. Дармовис – у чотири деревини, у верхню з яких 
запущені наріжники і дві припусниці (з боку комори 
наріжники і припусниці запущені у верхній вінець). 
На причілку хати консольні виступи верхніх зрубин 
оформлені у вигляді стилізованої кінської голови 
(«коники») вишуканого малюнка. Система опален-
ня. Піч перероблена, лівобережного типу. Плетений 
комин в сінях стоїть на землі. Інтер’єр. Долівка в хаті 
і в сінях глинобитна. Комора має поміст.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1970 р. у с. Бобрівник  

Зіньківського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. На садибі двір займає близько чверті від 
площі ділянки. Забудова складається з трьох будівель, 
розташованих углиб ділянки щодо вулиці в такій по-
слідовності: саж за 3 м від зовнішньої огорожі, хата, 
звернена причілком до вулиці, – за 20 м, хлів – за 35 м 
від огорожі. На рівні зачілка хати йде рівнобіжно ву-
лиці низька огорожка, яка відокремлює передню час-
тину двору від господарської. За хатою – город, решта 
терену садиби зайнята садком. Фруктові дерева також 
ростуть понад зовнішньою огорожею. З  об’єктів за-
будови зафіксовано саж, ворота, хвіртку, фрагменти 
огорожі. Господарські будівлі. Саж – невелика, близь-
ко 2,5 м в діаметрі циліндрична споруда з плетеними й 
обмазаними зовні та зсередини стінами. Дах – коніч-
ної форми, критий сніпками соломи, які зверху при-
давлені вигнутими жердинами. Огорожа. Огорожа – 
лісяна, горизонтального плетіння. Ворота. Ворота – 
з  горизонтальних дощок, з’єднаних вертикальними 
та навскісними брусками. Хвіртка. Хвіртка – з вер-
тикальних дощок. Вона повертається на металевих 
фігурних завісах ковальської роботи. У цьому ж стилі 
виконано й металеву клямку.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1970 р. у с. Бобрівник  

Зіньківського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Ошеги Петра Никифоровича з приблизними розміра-
ми 8×10 м належить до типу житла «хата + сіни + ко-
мора» з ґанком на чотирьох стовпчиках перед коморою 
й сіньми. Стіни. Навколо житлової частини рублені 
стіни хати оточені призьбою. Стіни поверх зрубу об-
мазані й побілені. Вікна одностулкові, з віконницями. 
Дах. Дах будівлі – чотирисхилий, на кроквах, під соло-
мою, з великими виносами, один з яких на передньому 
фасаді перекриває ґанок навколо житлової частини.

Причілок хати К. Т. Попенко. 
с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Хата К. Т. Попенко. 
с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. ГудченкоIM
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір кінця ХІХ – по-
чатку ХХ  ст. Власник садиби Ошега Петро Никифо-
рович  – нащадок козацького роду. Садибна ділянка 
видовжена смугою між вулицею та ставком, поділена 
на три частини: двір, город, леваду. Прямокутний, 
майже квадратний в плані двір має загальні розміри 
близько 30×40  м. Більший розмір включає забудо-
ву передньої частини, що межує з вулицею, чистий 
двір за нею і клуню, розташовану на межі з городом. 
Менший розмір  – це вулична межа садиби. Будівлі 
одним або двома фасадами наближені до меж двору. 
Хата заглиблена у двір на 10  м від вулиці і звернена 
до неї причілком. Вона майже впритул поставлена за-
тиллям до північної межі двору, а від вулиці причілок 
відокремлюється квітником з низьким плотом, який 
продовжує напрямок чільного фасаду хати. Проти 
хати неподалік південної межі садиби послідовно, 
з невеликими проміжками розташовані господарські 
будівлі: хлів, погрібник, саж. Між ними і зовнішньою 
південною межею садиби влаштовано проїзд від вули-
ці до клуні. З двору на цей проїзд є два виходи – між 
хлівом і погрібником, а також від клуні, яка стоїть по-
перек ділянки в глибині двору. Господарські будівлі. 
Клуня – прямокутна, на двох сохах посередині, з на-

скрізним проїздом. Стіни будівлі плетені, лише на 
передньому фасаді верхня частина дощана. Чільний 
фасад має великі двостулкові ворота, через які міг 
проїхати віз із снопами хліба. На затиллі нижчі во-
рота. Дах  – високий, чотирисхилий на кроквах, під 
соломою. Над ворітьми чола він має вигин вгору, на 
трьох інших фасадах  – горизонтальний низ схилів. 
Хлів має розміри в плані приблизно 4,5×12  м, стіни 
плетені й обмазані, дах – чотирисхилий, під соломою. 
Погрібник – квадратний у плані (7×7 м), з плетеними 
й обмазаними стінами, з дахом під соломою стіжкової 
форми. Навколо стін цих будівель – невеликі призьби. 
Саж – рублений, під трисхилим дахом зі щипцем на 
передньому фасаді, критий соломою. Забудова двору 
приваблює дуже пластичними формами дахів. Їхня 
висота значно переважає видиму зовні висоту стін бу-
дівель, особливо клуні і погрібника. Це справляє зна-
чне враження. До того ж ця спільна особливість дахів 
надає забудові рис ансамблевості. Цікаво, що відкри-
тий простір чистого двору в певні періоди року вико-
ристовувався для вибілювання полотна.

с. Яблучне
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Яблучне Зіньківського р-ну Полтавської обл.  
за свідченнями Порскала Г. А., натурними 

дослідженнями, обмірами та замальовками настінних 
розписів художника А. Кугая

ЖИТЛО Планування. Хата середини  – кінця ХІХ  ст. 
Порскала  Г.  А.  – «на дві половини». Хату будував її 
власник  – сільський ремісник-тесляр, за соціальним 
станом козак. Час будівництва хати точно визначи-
ти не вдалося. Але з переказів теперішнього її влас-
ника Порскала Г. А. відомо, що ліва і права половини 
зводилися в різні періоди: ліву будував його батько 
приблизно 1887  року, а  праву половину й сіни  – дід 

ЗІНЬКІВСЬКИЙ  РАЙОН

Саж. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Хвіртка. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Погрібник і хлів у садибі П. Н. Ошеги. 
с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Хата П. Н. Ошеги. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
с. Бобрівник Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко
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десь за 30–40  років раніше. Факт неодночасного бу-
дівництва частин хати підтверджується й даними 
нашого обстеження будівлі. За типом плану – це ва-
ріант сільського житла «на дві половини через сіни» 
(з  ґанком уздовж «чола»), ускладнений за рахунок 
відокремлення в сінях «хатини» та поділу кожної з 
«половин» на два приміщення поздовжніми перебор-
ками. У правій половині, більш ранній за походжен-
ням, вариста піч і грубка з лежанкою відокремили 
кімнату для сну. Ліва половина включає світлицю з 
кахляною неполив’яною грубою і кімнату. Всі при-
міщення хати мають кругове сполучення через двері. 
Підвалини. Основним будівельним матеріалом хати 
є деревина. Стіни лежать на дубових підвалинах, які 
на кутах і в проміжках первісно спиралися на дубові 
ж стояни, доки ті не погнили. Стіни. Стіни рублені 
з грубих брусів «у замок» із залишками по кутах. По 
вікна зруби дубові, а вище – з верби та тополі. Стіни 
сіней зроблені «в шули» (стовпи) і приставлені впри-
тул до зрубів обох половин хати. Поверхні стін старі-
шої частини – кілковані, а новішої – планковані. Зовні 
вона обмазана глеєм, змішаним із соломою і частково 
(чільний фасад і лівий причілок) побілені. Правий 
причілок і напільна стіна пофарбовані жовтою, а сті-
на сіней – зеленувато-сірою глиною. Раніше сінешна 
стіна була «митою», тобто у відкритому дереві. Попе-
речні внутрішні стіни будівлі дерев’яні лише в сінях, 
решта переборок – з необпаленої цегли, що пов’язане, 
певно, з первісною системою опалення будівлі. Стеля. 
Стеля в усіх житлових приміщеннях – дощана. У пра-
вій половині дошки завтовшки 5 см покладені щільно, 
а в лівій між дошками залишені щілини в 1,5 см. У сі-
нях стелі немає й не було, є тільки розпірна поперечна 
балочка. Наразі над сіньми покладені дошки. У пра-

вій половині дошки стелі, маючи поздовжній напря-
мок, спираються на дві поперечні сволоки (12×16 см) 
та поперечні стіни. Сволочки ж спираються з одного 
боку на поздовжні стіни, з  другого  – на поздовжній 
сволок з перетином 31×9 см, що проходить посеред-
ині стелі. У лівій половині стеля зроблена аналогічно, 
тільки сволочки світлиці (14×14 см) і кімнати мають 
різну довжину, бо внутрішня стіна поділяє ліву «хату» 
не посередині – світлиця більша за кімнату. З горища 
стеля обмазана по дошках шаром глини завтовшки 
3–5 см. Дах. Дах будівлі – чотирисхилий, критий со-
ломою колосками вниз. Покрівля тримається на семи 
парах крокв, врубаних в ощепини довгих стін, а також 
на двох кроквах і двох наріжниках кожного з причіл-
ків, які врубані в брус, покладений на зовнішні ви-
ступи ощепин і на випуск сволока між ними. Крокви 
пов’язані бантинами й обшиті латами. На кожному 
з причілків випуск сволока має традиційне для регі-
ону оформлення у вигляді «коників», трактованих 
по-різному на лівому і правому причілках. На старі-
шому фасаді «коники» виразніші й соковитіші, а  на 
новішому – більш стилізовані. На «чолі» будівля має 
піддашок, покриття якого утворюється за допомогою 
коротких кроквочок, які верхнім кінцем кріпляться 
до передостанньої лати даху, а нижнім до платви, по-
кладеної зверху на вісім стовпчиків ґанку. Розташу-
вання стовпчиків співвідноситься з планувальною 
структурою будівлі: дві пари з них стоять приблизно 
на лініях внутрішніх стін, підкреслюючи вхід до сіней, 
двоє по кутах хати і двоє – між кутовими і парними 
стовпчиками. Віконні рами лівої половини та стовп-
чики ґанку з часом були замінені. Система опалення. 
Система опалення за довгі роки існування хати зазна-
ла значних змін. Від варистої печі і грубки з лежанкою 

Хата. Друга половина ХІХ ст. с. Яблучне Зіньківського р-ну Полтавської обл.  
1972 р. Світлини і рисунки З. Гудченко

Хата 
в розрізі

План 
хати
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правої «половини» зовсім нічого не лишилося. У лівій 
половині вариста піч, як видно, пізнішого походжен-
ня, ніж хата, бо вона перетинає двері між «хатиною» 
і кімнатою. Груба в світлиці збереглася. За свідченням 
господаря, раніше ліва половина обігрівалася тільки 
грубкою, яка палилася з «хатини». Інтер’єр. Усереди-
ні хата повністю була «мита» і лише в останні три 
роки – частково побілена. Підлога в світлиці дощана, 
в  інших приміщеннях – глинобитна. Вікон у хаті до-
сить багато: у правій половині – п’ять вікон (53×70 см) 
і одне невелике (33×42 см), у лівій половині – шість ві-
кон (52×73 см), перероблених, у «хатині» – одне вікно. 
Вікна мають однопільні віконниці. У всій будівлі сім 
дверей, четверо з яких виходять у сіни, двоє сполуча-
ють «хатину» з обома «хатами» (це все однопільні две-
рі) і одні (двопільні) сполучають світлицю з кімнатою. 
Назовні виходять лише одні сінешні двері. Найціка-
вішою частиною хати є світлиця з митими стінами й 
стелею, розмальованими олійними фарбами. Розписи 
у вигляді облямування з червоних квіток (тюльпанів) 
на зелених вітах прикрашають двоє дверей і четверо 
вікон цього приміщення, призначеного для урочистих 
подій та прийому гостей. На кожній з чотирьох стін 
намальовано вінок з хрестом посередині, розміром до 
70 см в діаметрі: два над дверима, один між вікнами 
причілкової стіни і один над міжвіконням чільної сті-
ни. Площини стін, що залишилися вільними, майстер 
розмалював двома видами вазонів. Вони відрізня-
ються характером квіток і формою горщиків. Гама ж 

застосованих кольорів така: більшість квіток  – сині, 
листя й гілки – зелені, горщики сині або червоні. На 
стелі між двома сволочками збереглася алегорич-
на композиція: в центрі темно-синього кола  – білий 
птах, а  навкруги жовті багатокутні зірки  – маленькі 
на внутрішньому колі, великі  – на зовнішньому. За 
свідченням господаря, світлицю розмальовував дячок 
з сусіднього (через річку) села Деревки [тепер – Коте-
левського р-ну]. Це відбулося у перші роки після зве-
дення цієї частини хати, тобто приблизно наприкінці 
1880-х років. Хата другої половини ХІХ ст. в Яблучно-
му репрезентує локальну групу сільського народного 
житла Полтавщини-Слобожанщини з митими мальо-
ваними стінами.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба, до якої на-
лежала хата середини – кінця ХІХ ст. Порскала Г. А., 
займала чималу ділянку на правому високому березі 
р.  Ворскли, неподалік відомого гончарного осередка 
Опішні. Колишня забудова двору, окрім хати, вклю-
чала значну кількість господарських споруд: клуню на 
чотирьох сохах, комору, саж, стайню (не збереглися). 
Хата поставлена на садибі «чолом» у двір на південь, 
затиллям – до річки на північ.

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН
с. Вільховатка

Записала З. Гудченко 1995 р. у с. Ряшки  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. 

 від Проценко Євдокії Іванівни, 1900 р. н., родом із 
с. Вільховатка Кобеляцького р-ну Полтавської обл.

ЖИТЛО Стіни. [Яка була материна хата у с. Вільховат-
ка?] Хата була. Вони ж, мама пошла моя за бідного, 
дак построїли очеретяні стіни, а  тоді обмазували, 
пучками в’язали очерет. А як ламали вже оце при нім-
цях, дак очерет був свіжий, не потрух. Отак пучками 
в’язали відтиля й відтиля, пучечками очерет, а  тоді 
ото глину кидали. І тоді разів чотири мазали. [Були в 
людей «миті» хати дерев’яні?] Ні, у нас такого не було. 
[У вашому селі влаштовували толоки?] Оце як у кого 
сіна багато косить, дядьків наззива, горілочки виже-
не і косарів найдуть, повикошують. [Що ще робили 
толокою?] Хати будували, мазали толокою. [Чи було 
тут у вас настінне малювання?] Ні, не було, у нас гли-
на, крейда. [Якось підсинювали, чи просто біла глина, 
якою хату обмащували?] Біла. У хаті й знадвору білим 
мажеш, і сараї у нас білим мазали. Стеля. [Сволок був 
у хаті?] Був, ті’ки у нас не такі хати, як оце тут. У нас 
сволочки отак, а сволоків два отак. А тепер у нас тоже 
рівні стелі. Дах. [На причілку були «коники»?] Тоді 
не було. [Крита хата була чим?] Соломою. [Соломою, 
не очеретом?] Ні, соломою. [Комора чим крита була?] 
Соломою все. Тоді ті’ки пожари були. Оце як ті’ки 
жнива, так і бояться, як і там горить, і там пів села ви-
горить. Сама ж солома ж була. [Якщо стіни очеретяні, 
то чому не покривали очеретом?] Покривали люди й 
очеретом, багато. А моя мати соломою покрила. У нас 
там очерету багато. Єсть такі великі сім’ї, дак ото жали 
очерет і очеретом укривали. А моїй матері батько ж 
давав солому, дак вона соломою укривала. Інтер’єр. 
Кроваті були гарні пороблені. [Дерев’яні?] Дерев’яні. 
Тоді все дерев’яне. Скрині дерев’яні. [Розмальовані?] 

КОБЕЛЯЦЬКИЙ  РАЙОН

Елемент розпису між вікнами хати.  
Друга половина ХІХ ст. 

с. Яблучне Зіньківського р-ну Полтавської обл.  
1972 р. Світлина З. Гудченко

Комора. Друга половина ХІХ ст.  
с. Яблучне Зіньківського р-ну Полтавської обл.  

1972 р. Світлина З. Гудченко
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Оковані такі, желізом оковані два рази, а тоді отут і 
кришка окована так, шо і топором би не порубав. 
[Розмальовані квітками були скрині?] Були. Були такі 
розмальовані скрині, то дорожче. Та, шо окована, де-
шевше, а  та [дорожча], шо була з цвітами, отут такі 
цвіти намальовані. Були миски такі, продавали здо-
рові, дерев’яні, ложки були такі розмальовані, красі-
ві ложки, такі з цвіточками. Система опалення. Піч 
робили на тому, не кирпич, а сторчі становили, а тоді 
клали товсті дрючки дубові, а тоді на ти дрючки плели 
лісу, обмазували – ото звався «камін». Я як прийду од 
батька до сусіда, дітей одинадцятеро було, так ото як 
почнемо під тією піччю попід тих торчах ховаться... 
І комин був мазаний, і бовдур був лісяний. У матери-
ній хаті на піч відсіля треба було лізти, а топка відтиля. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Комора була 
при хаті?] Нє, була комора оддєльно. [Яка комора 
була?] Дерев’яна. І сарай такий був дерев’яний, і комо-
ра дерев’яна. [Комора стояла на чому?] На торчах. Тор-
чі – пеньки такі. [Була в неї галерейка на стовпчиках?] 
Було-було. [Чи було якесь різьблення?] Нє. Напуск був 
такий, як дощ, дак стоїш там під коморою. [Клуня була 
у дворі?] Не було в нас клуні. Вони ж були, в якономії 
жили обоє, отчим і мати, а тоді материного чоловіка 
глина вбила. Ну, поїхав по глину, брать глину, а воно як 
гунуло на його, так йому копачка осюди і прорізала на-
скрізь. Ше ж мене не було. А тоді вже мати вже вдовою 
мене прижила. [У вас казали «сараї»? Чи, може, «хлів», 
«повітка»?] Хлів. Тут кажуть «загорода», а по-нашому 
було «кошара», на кошарі. [Що таке «кошара»?] Заго-
рода для скотини. Так огорожу плели на скотину – тин 
був з лози плетений. І ото заплетене-заплетене, кругле 
таке – ото називалось «кошара». [Біля хліва стояла ко-
шара?] Коло хліва, шоб вона виходила гулять. [Були 
плетені ясла для скотини?] Були. Отак роблять раму, 
а тоді палки набивають і плетуть кругле. [Як називало-
ся?] Ясла плетені. Огорожа. [Робили огорожі очеретя-
ні?] Робили. Становили стовпи, а тоді лати, а тоді так 
просто становили і прибивали латами.

ПАНСЬКА САДИБА [Який будинок був у пана в с. Віль-
ховатка?] Дерев’яний. [Невеликий, з  колонами?] Та 
калідор. Балкон же був відтіля. Пани заїзжали ж до 
його. А відціля простий був, то кажуть «чорний ход» 
од сада. [Сад біля річки був?] Біля річки. [У саду які 
дерева були?] Яблуні, груші, фруктовий сад. [Ялини, 
дуби, липи, каштани  – такі дерева були?] Були. Тоді 
кізіль був у нас, кущі такі були кізілю, таке, наче оце 
бузок, тіки такі ягодки довгенькі. І  сахарний, і крас-
ний кізіль. А тоді ж клубники не було, а була земляни-
ка. Її тоже так пахали, як оце й клубнику, вона ж була 
дрібніша і дуже пахуча.

с. Орлик
Записав М. Бех 2 червня 2019 р. 

 у с. Орлик Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  
від Шишацького Віктора Васильовича, 1992 р. н., 

краєзнавця

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Розкажіть, будь ласка, про село?] П’ядесят 
п’ять років, як наше село було перенесено із зони за-
топлених земель Дніпродзержинським водосхови-
щем. [До сучасного Орлика були переселені люди з 
одного затопленого села?] Ні. Сюди п’ять сіл були 

переселені: Старий Орлик, Новий Орлик, Пархомен-
ки, Гайчени, (село Ярменки це вже тут було, знаходи-
лося), і які ж там села були, Улянівка. Оце, по-моєму, 
оці п’ять сіл були перенесені в нове село з Орлицькою 
сільською радою, і  названо Орлик. [Я  бачив, у  вас 
тут є пам’ятна дошка?] Її встановили не так-а давно, 
не знаю, років, може, восім назад. І  автори цієї до-
шки знаходяться в Полтаві, вона збудована в честь 
Пилипа Орлика. Ну, чи дійсно так, чи не так, одні іс-
торики стверджують, що наше село пішло від Пили-
па Орлика. Хоча інші стверджують, що тут Пилип 
Орлик зовсім не знаходився, тут знаходився маєток 
його дружини ті’ки, він в цих місцях і близько не був. 
Ну, все ж таки віришили створити пам’ятний знак, 
будемо схилятися до думки, що село пішло від Пили-
па Орлика. [Як ставляться люди до цього? Чи знають 
вони про Пилипа Орлика?] Ну, здебільшого – да. На 
день села розповідають, що був такий Пилип Орлик. 
Ну, люди так знайомі із істориєю села. [Чи є якісь ле-
генди про назву села?] Нема легенд ніяких. [Як у вас 
відбувалося переселення зі старих сіл?] Ну, як пере-
селяли, звичайно то було інтересно, як переселялися 
із тих сіл, як могили переносили і хати перевозили, 
все було. [Могили переносили?] Приїжали спеціаль-
ні команди, люди з місць позбавлення волі, тюремні 
люди. Викопували могили і перевозили іх на місцеві 
кладовища, як брацькі могили. Зараз одна збереглась, 
а одна не збереглася. Також в центрі села встановлено 
пам’ятник [загиблим у Другій світовій війні] воїнам. 
Хоча чи є там рештки солдат, людей, чи немає – ніх-
то цього не може сказати. [Куди перевозили могили 
із цвинтарів?] Десь переносили, перепоховували на 
місцеві кладовища. В нас є Бережнівський цвинтар і 
[ще один] цвинтар, тоже знаходиться неподалік, в на-
роді називають цвинтар біля Пимона. І  рештки тих 
тіл, ну, знаю і моїх там родичів, все переносили на ці, 
на нові місця поховання. Викопували і переносили, як 
поховані із тих сіл. [Хрести і пам’ятні знаки переноси-
ли?] Тоже і хрести переносили, просто в одну могилу 
закопували не одну людину, а вже там родичів, сім’ю 
там Богомазів – це, наприклад, моїх родичів. Цілими 
сім’ями переховували кістки. [Як швидко виселяли 
людей зі старих сіл?] Одна жінка мені розказувала, 
я готовив матеріал в газету. Сама родом з Улянівки – 
колишнього села. Пришла постанова: «Через чотири 
роки ця земля буде затоплена, люди повинні пересе-
лятися». Рік проходе, два проходе – ну, ніхто нічого не 
переселяєця. І вона каже: «Мій батько будує нову хату, 
добротна хата, – каже, – глиняна, все, на дві комнати 
чи на скільки. Коли через рік прийшов наказ  – роз-
бираємо. І батько, – каже, – цю нову хату вимушений 
був розвалити, на наших очах, – каже, – там які сад-
ки були, які хати були добротні... І шо, люди, приїжав 
бюльдозер, горнули всі хати. Люди хотіли чи не хоті-
ли, вже, – каже, – бульдозер горне хати по сусідству, 
а люди в дворі ще замітають, там в хаті прибирають. 
Так не хотіли покидати свої насиджені місця. Ну, ото 
за два роки переселили наше село на нове місце...». 
[Чи хотіли село Орлик перейменувати в радянські 
часи?] При Союзі наш «орлицький» огірок возили аж 
в Росію – в Мурманськ, крайня точка була, по всьому 
Союзі возили огірки. А зараз уже... Був такий місце-
вий історик, на жаль, уже покійний, Михайло Тихо-
нович Лось. І  саме він був ініціатором збереження 
[назви] села Орлик. Колись приїхали якісь там владні 
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структури, я не знаю, хто, хотіли перейменувати наше 
село – чи в Партизанське, чи Радянське яке перемено-
вували. А Михайло Тихонович Лось настояв на тому, 
щоб наше село збереглося саме під назвою Орлик, так 
як «орлицькі» огірки знали повсюди. Ну, і  так воно 
слово за слово, так наше село і досі називаєця Орлик. 
Топоніми. [Можливо, Ви як краєзнавець знаєте місце-
ві назви кутків села?] Да. Мікротопоніми нашої місце-
вості – я зараз готовлю цю інформацію. Багато в нас, 
ну, та ж сама «Солом’яна хата» – в нас в народі назива-
ють [куток], там де Ви були. Ті самі «Кладовища», той 
самий «Центер». Потом є в нас такі вживані [назви] 
в народі: «На Мойсі» – це купаюця люди там, ця міс-
цевість знаходиться за селом. Називається «На Мой-
сі» – там раніше проживав дід Мойса. Потом тоже там 
«Біля цигана» – це за селом знаходиться, там фермер-
ське господарство. Ну є там «На Шпилі» – тоже міс-
цевіть в лісі. Ну, багато таких можна приводити при-
кладів: «Біля Камня», «Біля Щасливої дороги», – ну, це 
так місцеві орієнтири. Тоже раніше люди купалися, на 
жаль, там не купаються, там було багато каменю, на 
березі лежало багато каменю, і  так називають: «Біля 
Каменю». Ну, так в мене більше шійсяти є назв міс-
цевих, вживаних таких назв. [Вони такі більш сучас-
ні?] Єсть і старі. Ну оце «Біля Пимона», це кладовище 
в нас знаходиться неподалік, Пимон раніше був – це 
вже із старого села пішло. Система забудови. [Люди 
самі забудовували село чи держава проектувала?] 
Держава створила план. Наше село – в нас нема такої 
хуторської системи, в  нас, в  основном, рівні вулиці, 
вже плановий був водогон, планова система вже була, 
планові вулиці, планова лінія електропередач. Це вже 
державний план був, нове село. Тіки ж так занепало, 
все було і все пропало...

ЖИТЛО І  в селі є ще найстаріша хата  – тищу вісімсот 
вісімдесят п’ятого року. Я недавно був біля неї. А чого 
вирішів так, шо найстаріша, бо коли її перекривали, 
там найшли записку, записку якогось козака, мокра 
печать, що він викупляє цю земельну ділянку для яко-
гось там пана. І той документ зберігся, знаходиться в 
музеї місцевому. Тищу вісімсот вісімдесят п’ятий рік. 
Тоже вона знаходиться поблизу олійниці, це найстарі-
ша хата в селі Орлик. Планування. [Хати держава бу-
дувала чи самі люди?] Тут держава будувала. Оце моя 
вулиця Миру, тут якшо Ви пройдетесь, восімісят від-
сотків, ну, може, не восімісят, сімдесят відсотків хат 
построєні за одним проектом. Якшо в хату одну за-
йдеш, то можна в остальних орієнтіруваця. Це в мене 
вже друга [за плануванням] хата, а от чотири хати в 
сусідів одинакові, точно-точно построєні. Там [на са-
дибі] сарай розміщений в одній такій точкі, там хата, 
там колодязь. Ну, так проект був, держава розроби-
ла цей стандарт. Стіни. [Чи пам’ятаєте, як будували 
хати в селі?] Я молодий – не пам’ятаю. Старші люди 
пам’ятають, так як мій батько будувавав оцю хату, 
ну, а я не пам’ятаю. Я з дев’яносто другого року, при 
мені будувалося п’ять-шість хат. Може, десяток хат, 
які я пам’ятаю, одиниці будувалася. [Із чого будува-
ли оці хати?] Це глиняні, по-моєму, хати – литі хати. 
А  люди вже обложили: хто кирпичом, хто плиткою. 
[Чи переносили хати зі старого села?] Хто переносив, 
а хто... Оце хата перенесена, тут віконниці з старого 
села, двері з старого села. А так же ж поблизу копали 
кар’єр, возили відтіля глину і заливали на місці тут 

уже, забивали сваї і плели, і заливали глиною. [У селі 
більшість хат глиняні?] Більшість хат глиняні, думаю, 
да. [У вас у селі побудовано великий будинок під оче-
ретяним дахом?] То говорять по слухам, якийсь там 
був родич чи Ахметова, чи шо, ну, це оп’ять по слухах, 
ніхто його не знає. Зараз виставили його на продаж, 
ця земельна ділянка продаєця. Нехто не може сказати, 
хто хазяїн, навіть в сільській раді ніхто не може ска-
зати, хто є хазяїн тієї земельної ділянки. Ну, з однієї 
сторони, я вважаю, правильно, там раніше був сміт-
ник, і  колись давно там стояла баржа, хадив катер, 
була пристань, потім все заростало, занепадало, люди 
зробили смітник і вивозили в берег мусор. Ну, з од-
нієї сторони, правильно, знайшовся хазяїн, викупив 
ту ділянку, окультурив, надав робочі місця людям, 
хай там не багато, чоловік сім працює. Ну, а зробили 
харашо, ну, тіки ж, я щитаю, можна було б екскурсії 
якісь людям робити, чи школі, чи шо, там з однієї сто-
рони чи дендросад, уголок культурний. Я  там бував 
декілька раз, мені подобається. Ті’ки шо територия 
закрита, ті’ки там для своїх приближених. Інтер’єр. 
[Мені казали, що місцеві жінки із села розмальовува-
ли ту хату. Чи знаєте Ви їх?] Да-да, є місцеві люди, та 
тоже вони самі навчилися, самоучки. Є жінка, я з нею 
знайомий – да, вона розмальовувала. Та багато в нас 
є людей таких, шо займаються і виробами із дерева, 
і розрисовують, і вишивають, і малюють. Просто так 
все зроблено, ніхто за це не платить. На добровіль-
них засадах, да, наняли людину, вона намалювала, 
заплатили. А так, шоб це десь розвивалося, чи люди 
чомусь вчилися, давали своїх послідовників, такого 
немає. Немає в нас, щас люди так закрилися кажен в 
собі, не довіряють. Жалко людей, нема ніякого куль-
турного розвитку в селі. Кожен сам для себе дбає. [Чи 
було так, що колись розмальовували піч у хаті?] Було. 
Я пам’ятаю, в школі була створена група учнів, які хо-
дили по старих людях, фотографували і збирали роз-
повіді про печі. Десь в однієї вчителькі є ці дані. Да, 
розмальовували печі, були такі люди. Ну, я молодий, 
я  не пам’ятаю, хто розмальовував. Я  знаю, шо були, 
збирали інформацію, конкретно імена я не можу на-
звати, хто цим займався. Система опалення. [Чи є 
зараз печі у хатах?] Знаєте, я думаю, зараз люди скоро 
почнуть будувати оп’ять печі. Я розбираю, я розібрав 
пічь, мабуть, років два назад. Ну, по-моєму, люди ба-
лакають, що щас з оплатою газу потрібно назад верта-
ця до будівницта печі. [У вас хату отоплювала піч, чи, 
може, була груба?] Піч була в тій хатині, в цій хатині. 
Раньче четверту часть хати займала піч. Велика, здо-
рова піч. Ну, я сам малий віріс на печі, залазило чоло-
вік чотири, туди могло лягати зверху, так раньче було. 
В багатьох хатах були печі.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи є у вашому селі церк-
ва?] Єсть стара церква з тищу дев’ятсот сімнацятого 
року, по-моєму. Сто років було церкві в [дві тисячі] 
сімнацятому році. Стара церква – вона була построє-
на в селі Яременки і збереглася до цього часу. Строїли 
її два брата, могили їх розташовані... Два брата Грече-
ни, могили іх розташовані на териториї церкви, і десь 
отам знаходяться. Будували її, як кажуть, без цвяхів, 
дерев’яна церква була.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Чи є у селі будинок культу-
ри?] Немає. Колись був клуб, старий клуб із старого 
села, ну, його закрили, ночу хтось вивіз батареї, по-
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том хтось шифер зняв. І так, кирпич за кирпичом, щас 
там під фундамент розібрали кирпич... Нема ніякого 
розвитку. Зараз на футбол єлі віділяють гроші, футбол 
місцевий тут єсть, команда сільських хлопців, і  то в 
сільській раді до копійки віділяють гроші.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. [Чи 
були колись у селі старі млини?] Да, вітряки були. Був 
Климівський млин, і був, ну, оп’ять же ж, це вам тре-
ба поспілкуватися з другим чоловіком. Були два мли-
ни, знаходилися вони в іншій частині села по вулиці 
Набережній. Були млини, ну, вони зараз зруйновані, 
не збереглися до цього часу. Ще в восьмидесятих-
дев’яностих роках зберігся фотознімок, я бачив того 
млина, який стояв. Млин-вітряк. Олійниця. [Чи були 
колись у селі олійниці?] Старі олійниці були. Ну, тоже 
стара олійниця згоріла. Но нещодавно ми в газеті 
розміщали матеріал. Збереглася сковорода із старого 
села, із старої олійниці за тищу вісімсот..., оп’ять же 
ж, не помню рік, називається «Ельворті», сковорода 
братів Ельворті, десь французька сковорода. То тоже 
про неї цікава історія, можу Вам її надати, звітки вона 
сюди потрапила. Там є різні версії. Ну, так, це найста-
рішій механізм, який діє в Орлику, це механізм «Ель-
ворті» – сковорода в олійниці. [Досі використовують 
таку деталь?] І  досі, зараз вона працює, в  діючому 
стані. [Як вона сюди потрапила?] Був такий у нас го-
лова колгоспу Федір Климович Капінус. І  коли було 
розкуркулення, до нього прийшли із влади: «Або ти 
[віддасиш] цю сковороду...». Це його була особиста 
сковорода. Звідки він її дістав – цього ніхто не може 
сказати. «Або ти цю сковороду передаси на баланс 
влади, десь в колгосп чи куди, або ми її в тебе забере-
мо і тебе розкуркулимо...». Ну, це так, я можу сказати.

Записав М. Бех 2 червня 2019 р.  
у с. Орлик Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  

від Ощеула Сергія Єфремовича, 1961 р. н.,  
родом із м. Горлівки Донецької обл.,  

проживає у м. Лубнах Полтавської обл.

ЖИТЛО Фундамент. [Як Ви будували цю хату під оче-
ретяним дахом?] Ну, я построіл, нє ето самоє, ну, на 
фундаментє. Я нє стал закапивать дубовиє сохи в зєм-
лю. А на фундаментє – оно єсть на фундаментє. Она 
будєт стоять больше чем, сто год. Стіни. [Натрамбу-
вали очерет?] Очерет, сохи дьвєсті на дьвєсті [міліме-
трів] дубовиє, потом оце-от глица одна центральная, с 
одной сторони приложил дєсять сантіметров, ну, нє 
десять, а  там получаєца восєм сантіметров очерету, 
і придавив опять же ж по наруже уже ж. І тут прома-
зал гліной, і тут промазал, опять натрамбовал, опять 
промазал гліной, ну, как-то так. Ну, всє ровно, без су-
часних [матеріалів] нє обходишся, потому шо внутрі 
воно ще нічого, можна там побєліть, ну, оно внутрі 
єсть она гліна, і покрашено краской на вапняной осно-
вє. А понаруже ано оббиваєт єйо, так я там сатангіп-
сом [обробляю] всяким, ну шоб, ну, воно біленьке 
таке. Потому шо оббиваєт вєтєр, дощ... [Чи бачили 
глиняні хати на Донеччині, звідки Ви родом?] В  Лу-
ганску і Донєцку область послє голода потом засєлілі 
русскими, я  там був, там пооставалісь єщо хати-ма-
занки украінскіє. Я бил в Щастє і я пошол на кладби-
ще, ну, процентов, наверноє, сємисят росіян, а тє, ко-
ториє там жили украинци, ну, от, послє Голодомора 

засєлили росіянами. І дома оні уже строілі нє на сохах, 
ну, видно, шо ето мазанка, і  она самий такой стіль. 
А  потом уже росіянє, когда оні заєхалі, то вони вже 
строілі меркет так називає мий – бєлий камень, нє то 
ізвесняк, чи шось таке. Ну, хотя ті, шо [були хати] ран-
ше, вони не з камня. А ці з камня – холоднющі такі, шо 
капець... [Я чув, що будували хати зі шлаку?] Ну, залі-
валі. Ну, то єсть, било – залівалі із шлака. Ставилі опа-
лубку і залівалі шлак, мешалі там з чем-то. Потом було 
такоє, шо кирпич і посрєдіні шлак засипалі, 
по-всякому. І еті самиє [стіни] із самана. Я даже при-
німал участіє, як саман робили. Форма такая, тіпа но-
сілки, такой форми прямо на траву ложать. Замєс зро-
блєно канями, солома з гліной, там пісок, ну, вони там 
спіцеалісти. Ну, берьош накидаєш, утрамбувал єго, 
поднял, і он [саман] астался так. І вот так, поляна та-
кая, і вот єво так складивалі-складивалі. І патом оце 
хазяїн, оце памаглі, і патом он на другой дєнь – раз, 
єго перевернул акуратно, трошки падсохло, раз і пере-
вернул. І пашол попереварачевал, там, по-моєму, тиж-
день отак он єго переварачевал  – всьо, саман гатов. 
Ну, саман всє равно не такий теплий, як [хата] на со-
хах, шо очеретом обставлена, так і он холодніший. По-
том [стіни] топтаниє, хата досіх пор стоїт  – це вже 
трицать год стєни стоят, ну, а  потіхоньку роз’єдают. 
Воно отакой-от товщини, і  його топталі. Ето гліна 
тоже отак-от, нє мокрая, по-моєму, гліна, ну, может 
сирая. Ну, как-то перемешивалі, тоєсть нє житкая 
вона була. І ото хаділі топталі, потом лопатами пад-
стругивалі, ну, шоб она [стіна] била ровнєнькая. [Опа-
лубку ставили?] Я  не знаю, по-моєму, нєт. Так стена 
вот такая. [Широка?] Да. [Вона, мабуть, звужувалась 
доверху?] Ну, да, це, наверно, такиє. Якби опалубку 
ставилі, то воно не було б таке. Ну, це раз, вона сама по 
сібе, мазанка – вона тепла. Значить, двацать сантіме-
тров очерету, ну, і промазаний гліной с одной сторо-
ни, заменяєт метер двацать кирпичной кладки по 
СНІПам, це ща в совецких СНІПах єсть таке. Ну, нє 
дуже хатят строіт мазанки, це дуже редко каво най-
дьош, ну, в основному, отак-о з бруса. Хотя брус... Ну, 
мазанка, тєхнологія мазанки, от, допустім, їх же бага-
то всяких мазанок в завісімості од регіона. Ну, оце-от 
регіон, то скажем, так хароший по Сулє. Ну, я думаю, 
багато, ето самоє, закапувалі сохи в зємлю просто без 
фундамента, без нєчого, і воно сто год стояло. Сто год 
для хати нармально. Сохи, протягували глиці, а потом 
обплєталі очеретом. Я зробив собі так: я натрамбував 
очеретом отак-о, а там обплєталі очеретом, іспользу-
валі [його] як дранка, а потом гліной обкидовали. Сто 
год, я думаю, ето нормально, тім боліє, шо їх строїлі за 
месяц. Толоку собиралі, тоєсть хазяїн готовив матєрі-
ал, шо там сохи, палки, очерет. Стеля. [Що за утеплю-
вачі стелі із соломи?] Не із соломи – це очерет. Ну, вот, 
примерно, отакоє, [як покриття даху з очерету], токо 
там, допустім, толщина п’ять сантіметров, ну, провол-
кой пришита основа була через двацать п’ять сантіме-
тров. Ну, тут у нас гдє-то єсть, ми под окнами подкла-
дуваєм, ото машини дєлают. Там уже потом викупилі 
києвлянє єво, ну, щас він, той хазяїн, чи кредітов по-
набирався, він щас в аресті, ну, вон там трошки ре-
монт зробив. Ну, нє трошки, а нармально ремонт зро-
били. Ну, вже тіх старих построєв, ну, как на том фун-
даментє, вони облагороділі єго, станки завезли. І по-
том уже вони нє вручную, раньше в ручную билі пли-
ти ці. Ну, і мінвата, все це діло очерет вітіснило. Хотя 
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очерет – ето лутше. Його потом, він не товстий, його 
клалі на стелю, тоєсть, за щот кровлі камишовоє, сте-
ля така, а потом гліной промазувалі і всьо. І потом оце 
очеретяна криша, тобто тєпло там дєржало, воно нє 
прогреваєца, сонце, і дєржить тєпло зімой... І толокой 
його за месєц накидалі, накрили його, випилі «своло-
кову» [могорич після встановлення сволока]. Оце сво-
лок, скажем так, вони, їх видно було, вони і остава-
лись видними всьо время... [Утеплювачі з очерету не 
дуже були популярні?] Чому? Вони шлі дуже харашо, 
якраз начинались розстраюваца оці ж, от, ферми, єго 
дуже харашо на ферми бралі. Люді строілісь – тоже ж 
утєплітєль на стелю клали. Дуже харашо. А потом ето 
всьо как би затіхло, всьо, Совецкого союза нє стало, 
нє стало нєкому нужно. А  тєпєрь уже берут, сенвич 
панелями строят, как би... Щас тєхнологіі, совсєм 
по-другому. Відітє, таблетки ж – одолєлі трави. А по 
суті, єслі розобраца, всьо на травах, всьо ж взято 
оттуда, з  трав. Штампуют, крейду людям продают і 
всьо. Дах. [Як багато у вас замовлень? Де можна дізна-
тися про зроблені Вами будівлі?] Ми тут. Ну, ми стро-
їм криши, всьо, шо з очеретом. Із ліси і тин – це ми 
робили. [Де Ви навчилися робити дахи з очерету?] 
Там в селі. Село єсть таке Семенівського району [Пол-
тавської обл.], село Старий Колкаєв. О, це біля Оржи-
ци. Горошино, якшо знаєте, там Котляревський, воно 
чим знаменіте, він собирав полк там. Це Горошино – 
воно там рядом. Воно, от Горошино, воно на острові 
получаєца. Горошино, Гаївка, Купаба... Купабів уже 
нема майже, і Старий Колкаєв – ну, вже всьо, пропада-
ють села. Тоєсть, я приїхав трицять років тому із Кри-
ма, там людей було, ну, всі хати були жілі, там одна, 
дві, може, не жилі, а щас половина, може, не жила. Ну, 
вже ш люди відходять, відмирають. Тада, да, там лю-
дєй було чимало, і розказувалось всяк інтєресно. І там 
же ж єсть, він досі живий, цей Іван Антонович Ридун, 
а я там робив мастєром, завод, Комишитив завод – за-
вод утєплітєлєй природніх. І  був очерет, і  києвлянє 
приїхали, кажуть: «Нада, ето самоє, шото з хатой зро-
бить». Ну, кажу: «Я очерету дам, ну, хто буде робить, 
я нє знаю». І нашов там одново [робітника], ну, шо він 
міг, ну, він не професіонально, шо там займався, ну, 
він умів. Потом він у самий такий момент непідходя-
щий відмовився. І  мені пришлось учица самому ро-
бить це. Оцей дєдушка мене научив, подсказав потом 
він, ази как би, а потом уже потихеньку всьо. [То Вас 
дід навчив оцьому ремеслу?] Він научив, вото как об-
ращаца із очеретом. А потом вже тут оці-вот хати, ко-
ториє вот-ето, то це совсєм по-другому була криша, 
були оці-вот окна мансардниє, ну, вони тут, їх можна 
зробит. Ну, дуже важко, шоб там нє било проблєм 
протікання, так оце переробляли кришу і вже зробили 
отакі-вот. Ну, тут воно таке, боліє надьожне. [Як на-
зивався завод, де Ви працювали?] Він відносився до 
Полтавського облагрострою, а раніше це була артєль 
«Червоний прапор». Там робили рагошки с рагозу, с 
очерету пліти-утєплітєлі, потом стульци якиєсь такі, 
ну, прімітівниє, воно с лози, ну, такиє, для сєла, може, 
воно пішло. Ну, воно недовго, ну, вони не розвилі його 
харашо, шоб воно було красіво, акуратно. Допустім, 
щас як на западной Українє роблять – сажають лозу 
спеціально. Шось не пішло в них... Це вона була, ар-
тєль, сама по сєбє. Потом його аддалі Харовскому 
кирпичному заводу. Тобто, утєплітєлі нєкому нє нуж-
ни билі. І как би кирпичний завод, він поближе був, ну 

так трошки дєржался на плаву, і вони його присоєді-
нілі к кирпичному заводу. [Розкажіть, будь ласка, тех-
нологію покриття даху очеретом?] Ну, ставляца стро-
пильная сістєма обов’язково, лати. Ну, старі... Щас 
струганий брус  – там підісят на підісят [міліметрів], 
а  раніше лати були, ну, більш-менш підбирали такі, 
шоб було рівненькі. От, і крилі єво, в’язали, щас про-
волкой в’яжем оцинкованой, а  в’язали перевеслами: 
ілі житня солома, ілі же це в нас там рогіз. Він такий, 
це харашо його скручувать вотак-о, і  як ето самоє, 
воно получаєця як вірьовка. От, і  два человека, одін 
просуваєт, подайот знізу, і  тут зав’язиваєш вверху 
так-от специально. Така ето самая била, кручок такой 
оце, ти його накручуєш-накручуєш, потом раз  – єво 
подломил, подпихнул і слєдуйщим перекриваєш. Єво 
нє видно, отсуда тока видно, як вирьовочки такиє, 
а всьо внутри спрятано в половинє, ну, половина тол-
щини кровлі спрятано. Так і крилі, робилі злін свєрху, 
потому када шапка, вот етот, каторий здєсь єсть, вот 
ето-от жолтає, тот злін. Ну, єво раз в сєм-восєм лет 
обновляют. Це ми приєхалі, цей год обновилі, вот. Ну, 
нада сматреть, оно как би видно, понятно. [Яка тов-
щина?] Трицать сантіметров в среднєм. Ну, можна 
трошки больше. Ну, патом могли подлативать, ремон-
тіровать. По верху моглі подлативать, ремонтіровать, 
по верху єщо сантіметров дєсять ложить. Получалась 
такая шапка. Рогозом криють і очеретом, ну, і  соло-
мой. От, солома вдвоє менше лєжит, даже нє то, шо 
вдвоє, більше, чим вдвоє. Ну, лєт петнацать, больше 
нє пролєжит солома, она пропадаєт. А  тут под пра-
вильним углом, под харошим, ну, угол сорок п’ять 
градусов, то лєт пійсят [очерет] лєжит запросто. Токо 
вот ето свєрху меняєш шапку да й усьо. Гдє-то подре-
монтіруєш... [Раз у сім років?] Раз в сєм-восєм. Ну, ми 
іспользуєм тонкий очерет, а в сьолах – так там толстий 
такий очерет, здаровий такий, метров п’ять довжи-
ной, він бистро пропадає. А  цей тоненький  – він не 
так бистро. [Де заготовляєте очерет?] Ну, там в нас 
єсть такіє залівниє луга, там проізростає, ну, не на лу-
гах а вот на таких, вродє, як озьорце, на соланцах він 
росте харашо. Ну, лучче [очерет], каторий на солон-
цах, он сольоний, такий тверденький. Там багато в нас 
местов, гдє можна заготовить. Та й по Україне вездє 
експортіруєца: Херсон там, Вілкове. Ну, от, вони там 
розрекламірували свій очерет, шо лучче нєт. Ну, ето 
нєправда, вездє он всякий єсть: і в нас єсть такой, шо 
нє очень, а єсть і хароший. [Куди вони експортують?] 
В  Європу. Нємцам туда. А  там в Германіі, там очень 
много, я даже какой-то фільм посматрел, показивают, 
пря’ ето самоє, пасьолки очеретом накритиє. От, і  у 
ніх там, ето самоє, єслі, допустім, строїшся, в ніх усло-
віє обізатєльно, шоб такая у тібя, ілі под очеретом... 
Ну, вот, полностю посьолок очеретом накритий, ілі же 
полностю черепицой накритий, ну как-то так. [Чи за-
прошували Вас за кордон?] Нє. Я вже, во-первих, і тут 
найду чим заняца, шоб заработать. А оддихать неког-
да, потому што работать нада. Як начал строїть дом, 
вот ето свою ж мазанку, ну, думал: «Года за два, за три 
построюсь». Пришол Янукович – нефіга нє построїл-
ся, он поотбирал всє. Тот в нас, каторий [замовник] 
вот ето строіл, в єво уже нєту ніфіга – зажимают. Я із 
етім человеком разгаварівал, он хоть, ну, вот донєцкиє 
пришлі, он тоже з Донєцка – Андрєй. Говоріт: «Такоє 
творіца, шо ето просто караул». Так шо народ щас по-
єхал, хто куда. За граніцой било би інтересно, я хотєл 
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в Германіі попробовать. Я там познакомился с однім 
человеком, он сам із Казакстана нємєц, вот, а туда пе-
реєхал. Гаварю: «Как вот ето, там проблеми?». Щас 
уже безвіз стал, а тада проблєми, там за тібя должни 
платіть, і нє дай Бог, тєбя там поймають, шо ти рабата-
єш у каво-та там, і  не проплачено, оштрафуют так, 
што... Ну, тяжело. Ну, как би я оставил ету затєю. [Чи 
багато маєте замовлень?] Ну, поначалу у хлопців, ко-
ториє помоложе меня, ну у ніх било, шо харашо рабо-
талі, ну, в том гаду уже нє стало і позатом. Ну, вопще 
[коли повернувся] із войни, нє стало. Ну, оні как би 
нємножко дєшевлє, чем я, работают, то в ніх била ра-
бота, а тєпєрь нєту. Адін уєхал в Чехію, работаєт, я нє 
знаю, кєм он там работаєт, ну, не по етому профелю. 
Там то зонти гдє-то здєлаєм на пляже, то єщо шото, то 
ремонт какой-то. В Харьковє он в том году одну би-
сєдку здєлалі, і от щас с первово числа опять єщо по-
єдєм, здєлаєм бисєдку. [Скільки років робите дахи?] 
Ну, лєт пєтнацать, может, даже больше. Первую, гдє я, 
нєт, нє первую, пєрвая в сєлє  –там києвлянє купилі 
дачу, ну, може больше. А другу кришу я робив, це село 
Петрівці, Миргородський район, там було колись под-
собне хазяйство Кабміна. І там якраз приїжал Путін, 
ну, з Кучмой, іще при Кучмі, вот, ну, ето при Кучмі, ну, 
ето більше, ето где-то до двацаті [років дахи] я крил. 
І  там бил такий голова цього хазяйства, я  спомню, 
скажу как, і він решил отродіть, хата там була, ну, це 
єво дєда, дєд Таран. По-моєму, фамілія Таран. І каро-
че, ми там дєлалі всьо ж в украінском стілі, це шоб по-
строїть такую здоровезную бисєдку на сохах, і лозай 
обплєлі, і очеретом кришу накрилі. За чєтири дня сто 
двацать квадратов [покрівлі] зафігачив. В чєтири утра 
поднімался і в двєнацать ложился, шоб успеть, ну, 
таки оні нє приєхалі, нє Путін, нє Кучма. А ми всьо 
здєлалі, двор такой класний, всьо харашо так. От, там, 
как би на виєздє. І  тут так начало потіхоньку, 
з какой-то здєлал фотографии, сайт какой-то приду-
мал. Ну, і так потіхоньку началі работать. І в ето время 
одєсіти начиналі тоже. Ну, оддєсіти в Германіі ето уви-
ділі. В міня случайно ето усьо получилось. А у ніх, ето 
оні комиш началі продавать сразу, там єсть такой Ві-
ктор Фьодорович Домнін. Ну, вот комиш, а патом он, 
ето самоє, з Германіі взял спеціаліста, каторий тут ра-
ботал, і  патом потіхонєчку панаучивал. Ну, ані нєм-
ножко па-другому, па другой тєхнологіі. Оні, ето са-
моє, [використовують] проволку. Ми перевеслами 
крутім, ну, скажем так условно. А ані свєрху – ну, про-
волка-шестьорка. Тоєсть, ложать кулі, проволка-шес-
тьорка, і потом прижимают єйо. Ну, как би тоже імеєт 
место, ну, оно слабоє, оно на углах, особенно оно мо-
жет розсипаца. Ми так тянєм, утягуєм єйо, нєгдє нє 
увидіш такоє – проволкой. Одін куль, допустім, метер 
восімісят, по нєсколько раз прив’язуваєш, ну, так по-
лучаєца, потому што ти накладиваєш-накладиваєш і 
в’яжеш-в’яжеш. А в ніх ано как то слабо, ну, всє равно 
єсть і у ніх работа. В Луганске, гдє я работал, Луганск 
ето, гдє, етот самий, Станица Луганская, отам-от. От 
Станіци Луганской – там какойто, там дом накривалі. 
Ну, ето где географія. Ну, в  основном,  – Харьков і 
Києв. Ну, таке, роботи больше било. В Дніпропетров-
ске – там своі, єсть своі люді, оні нє пускают там ніка-
во. Щас мода на очерет, раніше менялі. Токо ж дорого, 
оно якби дорого для наших людєй во всяком случеє. 
А  так, от, вроді би воно й нє дорого для Європи це, 
хотя в Європє цени вдвічі більше, чем у нас. [Сучасну 

покрівлю з очерету покривають лаком?] Єво нєколи 
нічим нє скривали. Ну, єсть там одним – не то «Океан» 
ілі «Шторм», шось таке, связано с морем, воно двох-
компонєнтноє. Тако пльонкой накрилі, потом бризка-
ють, воно дєлаєт пльонку, от, і как би такоє, шо стікає. 
Ну, тут опять же ж, оно начньот просєдать і гдє-то 
треснєт, туда начньот затєкать, отсуда сонце, не про-
ветриваєца і згнійот. Так шо оно в целях пожаробезо-
пасності там, я нє знаю, оно тоже вимиваєт дождьом 
снаруже. Еті хати, каториє, шо в селі, там, ну, піч, пря-
ма тяга, хати нє гарєлі. Ну ето ж как там тє спалілі, 
я нє понімаю, ну, єйо, шоб она загорелась, нада паліть. 
Целєнаправлєно нада прийті і подпаліть. А  оце До-
мнін, которий він розказивал, што у ніх вот такоє 
било, оні та шото газєту впихнулі большую такую, 
тяга була сільная, і  ту газєту горящую витянуло, на 
кришу кинуло, і  загорелась криша. Отак вот єзділі і 
передєлувалі. Потом екопосєленія – ми там накривалі 
одному Алєксандру кришу. У нєго брус чєтирнацать, 
по-моєму, сантіметров, да вот такой сібє брус сложил. 
Гаварю: «Ти там замьорзнєш». – «Нєт, нє замьорзну». 
Он такой какой-то оптімист бил, без електрики, без 
нічого  – ну, захотєлось єму так. І  очеретяну кришу 
так. Єсть такоє Лубскоє, ето вот туда, як Стоянка, ми 
їдем із Житомера, Стоянка і влєво, і  туда Лубскоє 
вот-ето. От ані там какими путями, ето єщо тода зєм-
лю ету вибилі, там нєсколько участков, ну, нє знаю мо-
жет што-то і построілі. Ну, он такой, видно, што лю-
дєй розводіл, толкал што-то. А! Кстаті, казьол, он 
«русскій мір» продвігал тогда єщо. Фамілія Діттер, он 
із Западной Украіни сам, а  отєц єго в Донєцке. 
Інтер’єр. [Вікна пластикові маєте?] Нє. Скандал. 
В нас окна здоровиє получилісь, високиє – метер восі-
місят висоти окна. А  вот, і  дружина, ето самоє, ну, 
вопщем-то поругалісь. Ну, як форточку? Я  не можу 
придумать, ну, на другом етаже. Ну ето ж нет етіх обо-
єв. За обоєв поругалісь. [Ви ж усередині стіни пофар-
бували. Це краще?] Канєшно. Я  говорю: «Нікаких 
обоєв, воно не дише». А  це ж натуральна краска на 
вапнє, вона ж трошки й береца, як вапно. Ну, вот, оно 
дихає всьо, хата дихає. Воно як зайдеш, дє обоі покле-
єні,  – такий тєжолий воздух, воно не проветруєца. 
Зробив [вікна] з дуба, нашов мастєра. З  дубу і дво-
йниє, вон мені всьо: «Стєклопакети!». Я кажу: «Нєфі-
га, мнє дістанцию здєлай п’ять сантіметров, шоб меж-
ду стьоклами». Ну, шо оце пакети, коториє там чотир-
нацать миліметров – оце розвод людєй, он нє дєржит 
так тепло, как, допустім, вопще, должно буть сєм сан-
тіметров пространство, от тода воно робить свою ро-
боту. А вот ето там три стікла, чотири стікла то всьо – 
з  людєй просто гроши берут... [Яка колись була під-
лога?] Ето самоє, долівку набивалі, я знаю. Ілі же опіл-
ка, ілі же кострица, з гліной мешалі і набивалі долівку. 
А  патом гліной промазивалі, просто житко, житкой 
гліной одін раз в тиждень, я  помню. Просто гліной 
разводілі із пісочком і намазувалі, оно как би раз  – 
опять новий пол. Я ще пам’ятаю, це, ну, в Ровнах, ми в 
Криму вже жилі, ну, малим єзділі ж, там тьоть Галя 
жила, в ніх чотири хлопца било. І от, она нас загнала 
на піч: «Нє слазьтє, пока [долівка] не висохнєт!». Вот, 
помазала, і ми сідєлі ждалі, пока она висохнєт, долів-
ка. [Це в Ровнах?] Да. Це шоб долівка висохла. А кі-
зяк – ето самоє, когда стєни мазалі, кізяк іспользовалі 
для штукатурки. Обізатєльно іспользувалі, он как вя-
жущає, оно ото такоє мелкоє. Кізяк конскій. Систе-
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ма опалення. Ну, так же технологіі, ну, людєй как-то 
пріучают. Как Росія подсаділа нас на газ, а щас дрова-
ми... Я  дровами топлю, так нормально. Правда, газ 
єсть тоже, ну, там несколько дают мнє по льготам, 
какиє-то куби газа. Так я дровами топлю  – класно. 
[Є паровий котел чи груба?] Я купіл камин такий, он 
називаєца «ческая груба». І я єйо пустіл нє на прямую 
тягу, а через колодци. От, і оно класно, такий костьор 
горит, оно под стєклом. Якби нє под стєклом, не було 
б, то воно не горело через колодци. А так под стєклом, 
і  оно красіво і харашо. А  мнє і нравица. [На пряму 
тягу – мало толку?] Ну, да. А так воно ж груби нагре-
ваєца. Ну, груби якраз на дьвє спальні, і там єщо на-
верху я так... Ну, я таку сучасну мазанку построіл.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Клали під сволок дьвє копейки. Чого дьвє ко-
пейки – це шоб в парі були, жили. Нада в свою поло-
жить дє-то дьвє копейки. Я чогось думав, ето самоє, 
потом я начал узнавать, вездє питаю, хто стари хати 
розбирає: «Шо ви нашли?». – «Дьвє копейки». Іменно 
дьвє копейки, ну, вот іменно дьвє копейки  – ну, за-
бобони чи шо. [Дві дрібні копійки?] Нє. Іменно одна, 
ну, [номіналом у] дьвє копейки. Монєта двома копей-
ками. [Які в Радянському Союзі були дві копійки?] 
А  зачем Совецкий Союз, не обизатєльно. Билі дьвє 
копейки, била одна, три і две копейки билі. Одна, две, 
три, п’ять, дєсєть, петнацать і двацать. При Совецком 
Союзе уже как би уже їх мало кто строіл. Строілі, ну, 
мало мазанок строілі, ну, уже кирпич пашол как би 
болєє доступний. Ранче ж не могли люди з кирпича 
строіть, потому шо он дорого, його нада було випа-
лювать. А тут гліна, очерет – оно всьо природно. [Ви 
згадували про «сволокову», коли її робили?] «Своло-
кова» – це як построять каркас і вже всьо здєлають, 
потом на сволока в’яжуть рушники, ну, как би [завер-
шений] первий етап строітельства. Обідали там, чар-
ку пили, а потом уже самі [дах] накривали і обкидали 
[стелю] глиною.

с. Придніпрянське
Записала Л. Боса 2 червня 2019 р.  

у с. Придніпрянське Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  
від Панасенка Миколи Даниловича, 1942 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Село Придніпрянське до 2016 р. 
мало назву Радянське. Виникло у 1960-х роках після 
затоплення села Старий Орлик водами Кам’янського 
(до 2017  р.  – Дніпродзержинського) водосховища. 
Вважається, що Старий і Новий Орлик було отри-
мано Пилипом Орликом як придане за дружиною. 
У сусідньому селі Орлик нині на честь гетьмана Пи-
липа Орлика встановлено камінь з дошкою «Творцю 
першої у світі демократичної конституції гетьману 
Пилипу Орлику, ім’ям якого названо селище»]. Оце ж 
Оріль. Там острів такий був. Він омивався понад се-
лом у нас. І опять y це ж Дніпро вода йшла. [Які ще 
сусідні села були затоплено?] Та які? Оце ж Орлик там 
далі, я їх уже позабував, п’ять сіл, о. Січас він Орлик, 
а до затоплення Новий Орлик був. Оце наші, о. А туди 
дальше  – я  не знаю. Там по березі ішли якісь села, 
я назви не знаю. [На протилежному боці?] Воно є, те 
шо було, те й осталось. А там не затопили нічого. Там 
гориста мєстность. [Там також затоплювали?] Ну, це 

були туди дальше, до Мишуриного Рогу, отуди  – да. 
А отут у нашій мєстності, напроти нас – тут нічого [не 
затоплювали]. Та як була Бородаївка, так вона й є. [Бо-
родаївка – це теж давнє село?] Конєшно давнє... Оце як 
построїли дамбу, дорогу у Днєпродзержинськ, раньше 
її не було, ходили катєра сюди у село. Біля берега при-
ставали, без пристані, без нічого. А щас дорога, і люди 
попереїзжали туди робити у город. Колгосп був. При-
рода була нормальна, близько Дніпро. Ще тоді не зато-
плене було це нічого. [Чимось відрізняється затоплене 
Дніпро і незатоплене?] Та як Вам сказати? Канєшно! 
Тоді ми купалися, було в Дніпро підем, ходили, хе, па-
роходи оті на лопастях, о! Оце ж він не бистро йде, 
а волну гоне – хвиля. І ми на цих хвилях... І воду пили 
з Дніпра. Чисто отак, як схотів пити, у жменю взяв, на-
брав і п’єш. А зараз болото зроблене. Заросло травами, 
всим, це вже не вода. Там вже й риба така плаває, шо.... 
[Коли почалося переселення у зв’язку із затопленням 
місцевості?] Воно началось десь у [19]63-му році, оця 
перестройка. Зайшли, заміряли, обдивилися там, 
в кого яке помешкання, садки які. Все виплачювали. 
Це наше село називався Старий Орлик. А то – Орлик. 
Бо тоже перестрояне. Їх же ізселили там, по-мойому, 
п’ять сіл в Орлику. [А тут?] Тут старе село – Радсело 
було і Стамрий Орлик. Оце іще був, ну, так воно, такі 
маненькі були посьолки рядом – колгосп імені Моло-
това, «молотовці» називали, ми «городяни» називали-
ся. [Чому?] Городок. Колись хтось строїв оту церкву, 
розумієте? І  ото як назвали Городок, а  тоді Старий 
Орлик, в общем. Він і в книжках так – Стамрий Орлик 
був. [А чому «Орлики» називають?] Ну, я не знаю точ-
но, чого він називається, о. Знаю, шо назвали, тут був 
козак Орлик. І ото чи в честь його, чи як. Оце вродє 
він і церкву нашу, в  Стамрий Орлик вроді він стро-
яв. Якийсь козак. [Чули, був такий Пилип Орлик?] Та 
це я чув. Це не до його. [Не той Орлик?] Нє-нє-нє. Це 
якийсь козак, Орлик козак був якийсь. О, і чого то, шо 
Орлик, а в нас Старий Орлик. Старіше село, раньше 
було засноване, от. Система забудови. [Хати у Старо-
му Орлику були розташовані вздовж берега?] Тоді ж, 
воно ж Дніпро, воно там було, і кручі такі були метрів 
три-четири, до п’яти метрів вишина. І  як вода при-
буває, вони обвалюються, і  там такі, було, находимо 
якісь кісточки, монети було, о. Понад самим берегом 
були хати. Не густо, не кажна, но біля самого берега. 
[Уздовж це було?] Да-да-да! Тєчєніє було із заходу на 
схід. А так воно було понад тим. [Ви пам’ятаєте вес-
няні повені?] Да-да, я пам’ятаю. Тоді заходила вода із 
Дніпра аж у село, аж у друге село  – було там. Через 
плавні, плавні затопляло, чо ж я, знаю! [Хати теж за-
топлювало?] Практично ні. Вона йшла низькими міс-
цями, такі були од самого Дніпра, то рів якийсь був 
протитанковий, то вода наполнялася і йшла. Прак-
тично нікого не затопляла. [Ділилося село на кутки?] 
Ну, оце ж у нас як... У нас Старий Орлик, рядом отак 
через кілометрів може два дальше, о, – Серпів Молот 
був, це колгосп. Да, отдєльно там село, посьолок неве-
ликий був, селище. [У самому селі були кутки?] Ні-ні, 
я поняв. Ну, було воно! А, казали: ото Кенобасівка. От 
те саме село, куток таких хат, було таке. Я їх уже все 
позабував, но а помню Кенобавсівка – це було. Одно 
село, в одном колгоспі, а куточок той називався як-то 
отдєльно. [Які були прізвища корінних родів?] Та ну, 
які прізвища? Прізвища українські, в основном, були, 
то шо люди тут родилися: Богомази, Карпенки,  о. 

КОБЕЛЯЦЬКИЙ  РАЙОН
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Карпенким. Далі такий був, як Ви кажете, куток був, 
і називався Карпенким. Оце наше село присоєдинили, 
воно понад Оріллю, старе село. А в тридцять другім-
тридцять третім [1932–1933  рр.] ходили, довбали по 
всіх тих, де там у пічі, казан, плитка – ходили «акті-
вісти». [Багато було померлих під час Голодомору?] 
Багато! Моя мати, вона тоді молода була,  о. Це вона 
із [тисяча] дев’ятьсот другого, тридцять год їй було. 
То вона розказувала, колгоспи тільки організовували. 
Їздила конячина одна запряжена у повозку, і по хатах. 
Казала, це вже я помню, мені розказувала тут дома, 
по п’ять душ із двору вивозили. [Річка була, була ж 
там риба. Чи не вистачало всього цього?] Тоді закони 
були такі! Ану піди там туди, піймай, возьми  – дер-
жавне! Радсело називалося, о. І оце наше присоєдини-
ли, потом назвали колгосп «Радянська Україна», село 
Радянське назвали, о. А щас же вже переименували – 
Приднєпрянське. У нашім селі було первий клас і все. 
Потом туди дальше село було – [школа] четири класи. 
І  ще дальше, то було, о, там до восьми класів. Кон-
чив я вісім, тоді ще два в Орлик. Орлик був. [То Ви 
аж туди їздили?] Ходили! [Пішки 10–15 км?] Та ні, там 
п’ятнадцять не було, кілометрів, може, так до п’яти. 
Ну, воно мєняється, врємєна, так шо... Ну, як... Строї-
тись було не легко. Особенно у кого слабо... Хоч якась 
грошина була – той якось. Дерева вирізали, да, плати-
ли за дерева. [Людям платили?] Да-да-да. [Тільки свої, 
чи бригади якісь працювали?] Та своє, кожен своє. Ну, 
бригади, може, й були, я ж не можу по всім селі знати. 
Може, де були колгоспівські там ті насаждєнія, може, 
там і бригади які були. [Хати ж розбирали перед за-
топленням?] Да-да-да, те все руйнувалось,

ЖИТЛО Стіни. А хату ми там тіки построїли у Стамрім 
Орлику. Лита була із глини та соломи. Вони глиняні, 
тільки сплошна лиття було. [Ви хату сaмі будували?] 
Ні! Ні! Це тоже й батько наймав. Шо я тоді знав? Тіль-
ки школу кончив. Шо я там знав. Я  бачив, в  мене в 
дворі її лили. Старенька хата стояла там, такі вікна ма-
ненькі, о. Тоді ж це ще не було чути про цю перестрой-
ку. Бачив це все. Ззивають людей, до тридцяти людей. 
Отам дві ями такі, туда вода, глина, це все колотиться. 
Одні подають, рихтовання таке ставиться. О, і ті тоді 
подають солому, глину цю розведену, і бабки топчуть 
та співають ходять. По тому, так кругом. Ну пісні свої! 
Хто які знав. [Коли разом збирались, «толока» назива-
ли, чи як?] Да! Да-да. Молодь у нас збиралася. Толока – 
це воно все одне, це як збираються якусь роботу об-
щєствєнну зробити. А так і в нас: «На вугол піду». То 
молодь збиралася. Ото десь в одном місці сходяться. 
І тоді воно босі ходили, у піску. Гармошка, грають, спі-
вають, танцюють. Весело жили. І дружніші були люди, 
чім зараз. Куди там. Ну, тоді – сьогодні цей шось ро-
бить, горіще наклада чи що. Зізвав людей, прийшли, 
безплатно, бо підеш до його робити. Отак обробля-
ли, о. Давав же ж колгосп машину – воду возила. Лю-
дям же треба строїться, вода нужна, о. Тоді ж колонок 
ніяких не було, нічо. Щас колонка є, в їй води немає, 
ну а колонка ж проведена є. З стройматєріалами було 
важко. Виписували, сільська рада, випишуть. А  так 
ніде не купиш. Не було  – зараз свободно. Аби твої 
гроші – купляй скіки хочеш. Тоді того не було. [Дере-
во звідки везли? Місцевого дерева не було?] Та такого 
дерева не було у нас, шоб на стройку... Я ж кажу, там 
два годи [будували], ми не достроїли її, отож перевез-

ли стіни, батько порізав, найняв тих, шоб попиляли на 
саман стіни. Попиляли, та оце перевіз я. І ото ж тоді, 
як уже начали, це ж я школу кончив, начав робить, на-
чали строїтися. Хто як мог... Стеля. Ну, дерева були. 
По посадках рубали. На потолок, напрімєр, скласти 
потолок, о. Хай воно не стандартне, нерімне десь там, 
ну, таке клали. Оце ж і в нас хата – разні дрючки пона-
кладали, аби шоб глину положить ото і все. Строїлись, 
хто як мог. [Сволок на стелі був?] Да-да! Тут у мене 
він вмазаний, він зверху лежить, а там сволок в хату 
виходе, о. А зверху вже слижі [поперечні бруси на сте-
лі] ложилися. Солома, глина, замазалося, змішалось 
з глиною. Та помазали, так воно й стоїть. [Якою була 
поверхня стелі з боку горища?] Оте ж я кажу – гли-
на й солома, мазалося. [Горище утеплювали?] Нічого, 
нічого. Тоді воно... Зараз, як воно придумують  – да, 
шоб утіпляти. Даже матєрьяли в магазінах є утєпли-
тельні на горіщам. А тоді нічого – глина і солома, я й 
кажу. Замісили, людей гукнули, о. Якісь сторожім по-
робили з дощічок  – один стоїть, сюди подає, другий 
туди, горіщє там бабки мажуть. Дах. [Дах був із со-
ломи?] Там – да, отам на стамрім селі. А тут ні-і-і. Не 
було соломи. Ні, в мене під залізом. Ото ж ми як нову 
хату строїли, то залізом вкрили, о. І кришу, залізо зня-
ли, і тут укрили. Побуло трохи та я зняв і [перекрив] 
шихв’єром. [Були майстри, які соломою покривали?] 
Да! Да-да-да. [Очеретом теж покривали?] Ну, в осно-
вном, тут рєдкий случай очеретом. А в основном – со-
ломою. Даже батько мій покойний тоже вмів укрива-
ти. Його гукали. Соломою. Лізе, він там сидить, йому 
подають тюки, він там укладає-вкладає. Були, такі 
спеціалісти були. Не кажен це робив. Інтер’єр. [Чи 
якось прикрашали, розмальовували стіни, печі?] Ні! 
І до перестройки на старим селі цього не робили, і тут 
не робили. І щас його й нема ніде ні в кого. [У хаті об-
рази, вишиті рушники були?] Хм, вони й зараз – дуже 
багато. [Це у Вас ікони на стіні звідти, ще зі старого 
села?] Да! Да-да-да! А де старші, правильно – хто іко-
ну взяв із церкви старої. Потом ми як приїхали, стро-
їтись, перестройка, построїлись, в  такім були, як би 
Вам сказати, ажіотажі. Даже на горіщі лежали ті об-
рази. А тоді вже успокоїлися. І зараз зайдемо, гляните, 
скільки в нас образів!

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Де тримали 
худобу?] Оце у нас як узяти від начала вулиці, осьо от 
уже степ іде, і до центральної дороги, то мабуть тіки 
в трьох дворах не було чи в чотирьох дворах, а  то в 
кажнім дворі корова була в сараї. [Як корову перший 
раз на пашу виганяли?] Та правильно, оці гілочки, шо з 
квітчання, виганяють корову, так як на первий раз го-
нять на пастбище, її тією гілочкою по те... А тоді ж вес-
ною ото беруть і корову, це я знаю. Корову постьобали 
так гілочкою, і вона пішла. [Які дерева росли у дворах 
у Старому Орлику?] Отакі, як вони й тут. Ну як, були 
культурні ці дерева: там вишня, яблуня, слива. Як вона 
там була, в кого були возможность – молода деревина, 
сюди привезло, тут посадили відтіля. Перевозили усе 
село, там затоплене ж буде. Сюди привозили. Тоді вже 
купляли по базарях, кругом ходили. Криниця. [Як ви-
бирали місце, де копати колодязь?] А осьо постройка, 
оце давай отуто викопаєм, шоб ближче. Не будем від 
дороги там копати чи де. Усе в дворі робилось. Де були 
[колодязі], були такі  – плетений ствол оцей. А  були 
цементові, люди кольца витягували. [Як робили пле-
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тений колодязь?] Ну як? Копається яма,  о. Почти до 
води. Потом забиваються такі ті [лозини] із шелюгу. 
Плетуть аж до верха. А на горі вже роблять з дощечок 
якийсь той зруб який. Кольцо зверху стоїть,  о. [Хто 
копав колодязі?] Були спеціалісти. І в нас вже після за-
топлєнія тут-от село було, два полізли чистити на Тро-
їцю. Не на Троїцю, а – Казанську, празник Казанської 
ікони Божої Матері. І обвалився цей колодязь, і їх обох 
там і положило. [Вони ж знали, шо не можна у свято 
працювати?] Знали вони, конєшно. Празники знали 
такі великі більш-менш. Ну, не всі вірили. Казанської, 
а вона два рази празнується – літом і осінню, то нічо-
го не робим. Считаєм, шо це наказаніє Боже було. Так 
воно, не так, но в той день вони полізли [колодязь] 
чистити, і іх обох там і придавило. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Яка церква була в тому 
селі, де Ви народилися?] Ну, в церкву колишню я [рази] 
два-три ходив. Стамрий Орлик. Село наше так назива-
лося, да. Там була церква. Хто її строїв, не знаєм – дав-
ня. Давня церква була, оце шо єдінствєнне в селі було. 
А так – село як село, воно невелике було село. Це пока 
була церква до заливання. Її розвалили вже перед тим, 
як заливати. Було [влаштовано в будівлі церкви] піс-
ля війни склад зерновий. А потом її відновили, о. Була 
церква, як положено, й мати мене водила в церкву, вер-
бу святили там, все там було. Фундамент був з каменя 
виложений, от. Оці всі підступеньки з каменя виложе-
ні, а дальше дерев’не було там усе. Велика була церква. 
Потом як пішли отам комуністичні оці навали – зва-
лили, скинули. Перед перестройкою полізли, [хрести] 
скинули. Зразу після войни там був склад зерновий, 
у  тій церкві. А  потом таки її відновили на церкву,  о. 
А потом ото скинули із верху хреста. Та було всього. 
Молоді воно тоді, я Вам скажу, було одінаково, вже на-
чали грабити отам. Такого немає, шоб там перевезти, 
скласти, зберегти – нічого цього не було. Довбали той 
фундамент, воно отак: камінь заложений, а  тоді тро-
хи з кирпичу виложений. А воно ж вже перестройка 
об’явлена була. Церква довго виглядала на водохрані-
ліщі. І стіну видно одну. [Хіба її не зруйнували перед 
тим, як затоплювати?] Ні, її розібрали люди, там кир-
пичі брали. [Перед тим, як залити, повинні були все 
вивезти, зачистити дно]. Та ніхто нічого не зачищав! 
Стіна одна з тієї церкви з нашої була, одна – годів не-
скілько видно, стояла. Ну, не повністю стіна, а з води 
на Дніпрі вона стояла, та стіна. Конєшно, бачив. [Це ж 
умова була така, мали зачистити, щоб вода не була гни-
ла]. Та ніхто пальцем ні на шо. Просто затопили і всьо, 
шо було. [Кладовище з могилами родичів сюди перене-
сли?] А рідня тут є похована. Вони [провідати спочи-
лих] приїждяли тіки в неділю, у їх вихідний день. І так 
то пішло. Ідуть люди і в понеділок, о, приходе батюшка 
там с пєвчою. Хочеш ти – гукай до гробика, заплатив...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце для будівництва 
хати?] Та ніхто нічого. Кажен собі опріділяв. Та як у 
селі, примєрно, кажен – де йому удобно буде. [Не було 
такого, що це місце хороше, а  це  – погане?] Це воно 
тільки в писаніях є, може, воно хто цим за те занімав-
ся. Хто оце в селі? Приїхали, нам відміряли: «Оце ваш 
участок, шо хочете тут, те й робіть. Стройте, де хочте!». 
Календарна та родинна обрядовість. [Розкажіть про 
ці хрестики, що у Вашій хаті вгорі на дверях]. Страсна 
п’ятниця називається, це перед Паскою воно [малю-

ється] все. [Хто має ставити ці хрестики?] Оце прино-
ситься, якшо зможеш принести, шоб горіла ця свічка, 
шо у церкві горить, страстну свічку приносе. А це вже 
я тут поставив. [Страсною свічкою?] Да-да-да. А бува 
так, шо й потуше вітер, то запалю дома, всьо рамно 
хрестики то я ставлю. [Чи прикрашали хату на Трій-
цю?] О, Трійця – да. Це великий празник, да. Різали зі-
лля якесь, прикрашали хату. Обов’язково. І на город за-
стромляли, шоб там грім не побив чи шо. Ну, у ворота 
встромляли. Такий обичай був. [Щоб грім не побив?] 
Ну, городину на городі. Встромляли, де картопля по-
сажена, чи де. [Гілочки?] Гілочки. Я їздю, оце послєдні 
врємєна їздю, тут ріжу такий сніп великий. В нас почті 
сусіди всі пенсіонери, кой які [садиби] вже пустка, од-
на-друга померли. То [гілочок] наріжу, о, дружина роз-
носе по хатах. Бабки не підуть же, самі живуть. А тоді 
я набираю сніп  – на мопеда і поїхав на кламдовищє. 
І всих, кого знав, а їх там дуже багато вже, і куми, й не 
куми, всі там є. І ото їм здоровкаюся, вітаюся до них, 
і встромляю в гробик гілочки. [Саме на Трійцю?] Да. 
[Для чого потрібно встромляти гілочки?] Ну, це як 
Ісус Христос ішов і його зустрічали пальмовими гілля-
ми... В нас же такого немає. На оцей же празник. Ото 
відтуди воно пішло, і люди празнують, о. Квітчальна 
субота називається. І  так воно заведено, так воно є. 
І буде навєрно ж довго. [Саме з верби брали гілочки, 
чи ще з якихось дерев?] Брали з осомкора! З осокомра. 
Верба це... Верба – єсть Вербна Неділя така. Вход Ісуса 
Христа у Юрусалим, о. Його там зустрічали оцими ж 
пальмовими... Це ж вербу святять. А квітчальна субота 
на Трійцю – ото з осокорями. Наріжу, наламаю... [Дов-
го цю зелень у хаті тримають?] Їх вобще залишають, 
у хаті воно дуже довго. За образи ставляють десь, у ву-
гли. Ка[жу]ть, як воно є в хаті, то воно нечиста сила не 
те, не убирається туди.

Записала Л. Боса 2 червня 2019 р.  
у с. Придніпрянське Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  

від Блохи (Тилих) Ніни Макарівни, 1937 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Інформація про природні умови та особливості 
життєдіяльності придніпровських селян у с.  Старий 
Орлик, що було затоплене Кам’янським (до 2017 р. – 
Дніпродзержинським) водосховищем]. Та ми від бере-
га, від Дніпра далі жили. Там далі село, воно Орлик те-
пер називається, було Новий Орлик. А то село Крама-
рове, воно затоплене, як оце наші, но вонo отуди далі, 
далеченько. [Чи знаєте, чому колишні затоплені села 
Старий і Новий Орлик назвали?] Це давно шось там 
чула, якийсь там, а хто він був, так і назвали Орликом. 
В нас був Стамрий Орлик. [Козак був Орлик?] Козаків 
там і не було ж, у Орлику. А чого воно той Орлик, я не 
дуже, вже й забула. Так розказували. Чимсь, якимсь 
він відмічався ж. [Кутки в Старому Орлику якось на-
зивали?] Но оно ж тоді – там Городок, а там Село, кол-
госп один, там [вже] другий – було воно по колгоспах 
розділене. Та ото ж так там все. Село одно, а  там то 
Галушківка, то ше шось так ото називали. В нас Вари-
водівка була тут, де ми жили, називалося. Оце до моря 
туди. [Називають тепер річку «морем»?] Ну, да, море. 
«Море» кажуть. [Пили воду з річки до затоплення?] 
Ми то, в нас колодязі ж були, то ми ж дома так. Та чис-
те було тоді, а  тепер же воно... А  там же, як на річці 
були, і п’ют. [На човнах плавали під час повені?] Та ото 

КОБЕЛЯЦЬКИЙ  РАЙОН
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ж як повінь, то було ж, на човнах їздили. [Навіть до 
церкви на човні плавали?] Да, було. [На Паску до церк-
ви на човні добиралися?] Нє-нє. Воно тіки так там, 
де церква, там не затоплене було нічого, так. Це наше 
особенно, наша хата та, вона на горбі так була, кругом, 
було, топе всєгда навесні. А так річка була одна, дру-
га тут недалеко біля нас, тут те... [Як називалася друга 
річка?] Воно так, просто річка, як вони називалися... 
[Це Оріль?] Оріль – це тут, як оце ми тут-де. А від нас, 
тоді там не було коло нас Орелі. Це нас як переселили, 
то тепер Оріль [поруч]. Була вона далі. А так ото річка 
була – «Озера» називали. «Озеро» називали. Ото ж те, 
як остається вода. [Тобто залишається вода від повені, 
і на таку водойму Ви кажете «озера»?] І воно так і оста-
ється, і вона ціле літо, і зімою так, і там... [Була риба в 
цих озерах?] Була риба тоді. Тоді ловили ж рибу, сітки 
ставляли. І зімою ставляли, було ж там. [На цих озе-
рах?] Ага, воно навеликі, залишались після повені. Так 
вони, висихає там, а там остається. Невеликі... Риба ж 
там була: і коропи були, і всякі, і щука, і краснопемр-
ка називалися, і  всяка була. [Повінь відійшла, і  воно 
все дуже добре тоді росло?] Та росло ж тоді, і городи 
були. Тіки ж з городів жили ж. А то кругом пасовище 
було, кругом нашой хати. Корови пасуться. [Там і кол-
госпні корови, і Ваші?] Колгоспні були, і наші людські. 
Кругом нас пасовище і все, а наша одна хата була, ото 
так [сміється]. Та нема, тепер немає. Ще там на остро-
ві ото, було, переїжджаєм, в четири часа корови були 
отож там. Було їдем доїти, човном переїжджали, острів 
такий був. Не підтоплене воно було, і  там пасовищє. 
А тепер же затопили. [Виганяли корову на все літо?] 
Виганяли, там же ото й паслися вони цілий день. [Но-
чували де ці корови?] Там, на острові. Ми їздили чов-
ном туди, було, доїти, утром рано їдем в чотири часа 
доїти. І там вечором само-собою. Воно так, острів був 
же не підтоплений, там пасовищє було. [Тобто через 
воду корів переправляли?] Через воду. [І пливла коро-
ва?] Та плавають. [Розкажіть про переселення у зв’язку 
із затопленням Старого Орлика]. Заставляли пере-
селятися, затопляло все. Затоплені наші кламдовища. 
З  одного тут, Городок називався, тут більше понад 
Дніпром жили, там відтіля переселяли. І оце біля церк-
ви цієї був той, воєнні там стояли, госпіталь, як госпі-
таль. І біля тії церкви були поховані ті [солдати]. I  їх 
переносили зразу нa це кладовище, де в нас зараз, там 
є отдєльно поховані. [Братські могили?] І біля школи 
там, братська могила була там. Багато, багато. [Дава-
ли гроші за те, що могили своїх родичів переносили?] 
Кой хто й переносили. Ну, оце ж мої, наше затоплене 
повністю кладовище. [Як його утрамбовували, зверху 
посипали чимось?] Ніхто нічого, затопили так, та і все. 
[Не вимивалося звідти?] А Бог його... Не знаю, не знаю. 
Сюди ми переселилися, то ні, туди ніхто, затоплене 
воно, шо воно, чи вимивало, чи ні, не їздили, не знаю я. 
Буває, оце ж поминальні суботи, то ж так поминають 
і затоплені [кладовища] теж... [Коли поминання відбу-
ваються?] Та часто буває воно. В піст там три суботи 
підряд, потім там перед Паскою три суботи, то, потім 
оця Троїцька субота буде, тоже ж називається воно. 
І чи вішаники, чи не вішаники, в общєм, [поминаль-
на субота] для всіх убитих.... Потім було восени перед, 
Дмитрівська субота, на Дмитрія, це піст там. Тоді по-
минають на Дмитрівську суботу всіх, поминають всіх. 
[У церкві поминають?] Хто ходе в церкву, а хто не ходе. 
Хто так роздасть милостиню за когось та й... Каждий 

своїх згадує. [За чим найдужче шкодували люди, коли 
переселялися?] Це ж, корови були, пасли... Я й не жа-
лію, бо ми жили на толоці, мені тут всі сусіди, все село 
поряд. Ми жимли отдєльно. Мені конєшно луччє, шо 
[переселилися]. [Це хутір у Вас був?] Та ото ж воно 
таке. [Дерева зрізали перед тим, як затопити?] Та зрі-
зали, так воно й оставалося.

ЖИТЛО Наша хата була одна. Одна  – кругом толока, 
а далі, метрів п’ятсот – там були, жили ж люди всі. Ну 
так, багато. А наші – були тільки одно хата. А раньше 
були в другому місці, там печищам самі пооставалися. 
І всєгда топило нас. В [тисяча дев’ятсот] сорок другім 
годі і човнами їздили, і затоплення було. А в [19]33-ім, 
чи шо, була кажуть [вода] даже у хаті була і все. Ну 
тоді я ж того не знаю, ті ромки. У п’ятдесят дев’ятім 
році, шістдесят первім ми вже тут жили. Стіни. [Які 
ж хати були в Старому Орлику?] Ставляли «сомхи», 
називалися, а тоді плели, «лоза» називалися, то «ше-
люга». Переплітали, тoді ж ото мазали. Тоді всі ота-
кі. Цегли тоді не було. Вальки робили. Валькували 
хату. В нас оце «лита» називалася хата. Оце – «лита». 
Ставляли риштовки, тоді солома, глина, топтали, ото 
ж вони натоптували. А  тоді вже пізніше цеглою об-
кладали. Дах. [Тоді хати були під соломою?] Та під 
соломою, тоді не було шіфєру. Планування. [Як у тій 
Вашій хаті були розташовані кімнати?] Сюди двері 
були – «велика хата», а сюди меньша хата була тоже. 
Ну, як пожинились, то ми там, а батьки оце – «хати-
на» називалась. [Це на дві половини?] Ну, да. Сіни ото 
одні, а тоді [кімнати] сюди і сюди. Система опалення. 
Піч була і в тій половині, і в тій. І плита там і там – 
піч і плита. Топили там і там. Інтер’єр. В хаті ікони в 
рушниках у Святому углу. Вишивали, сама вишивала, 
кружева там в’язали, так ото те. [Піл був, чи вже не 
було?] Був і піл. В тій хатині «піл» називали. А тут уже 
у нас кровать дерев’яна була, о. Бильця такі були у но-
вій хаті. [Жердка була над полом?] Та була. [Там одяг 
висів?] Та висіли, було одежа кой-яка, так ото і скриня 
стояла. А так тоді воно ж, ті гардіропи впосля поча-
лись. Тоді вже гардіропи, а так же ж його не було тоді. 
Робили, полотно ткали, рядна, постимлки ось оці ж 
[на підлогу]. Полотно ж ткали, саме вибілювали його, 
квасили і вибивали ото все. Це я ще помню. [Ви самі 
ще те робили?] Самі, сам. Там був у хаті станок такий, 
там ткали ж ото саме. Верстат називався. Ногами ж 
отам його те, такий човнимк. Ото було туди веретем-
но, і ото й ткали, а потім набивали, то так і це...

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Сарай та-
кий – корова, свині там були ото. [Окремо сарай був?] 
Ну, да, окремо, окремо. Біля хати городу гектар був. Та 
все садили. Садили і огірки, й помідори, і картошку, 
й кукурузу.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Це Орлик побудував 
церкву у тому селі? Наскільки вона давня?] Не знаю я, 
не помню, ще до мене вона була. Ну, та була у нас, воно, 
церква раніше була Троїцька. Ага, а тоді вже клуб там 
був, тоді вже ж те... Одну церкву, її перенесли, в нас 
вона зараз стоїть. Вона дерев’яна була, і  її перенесли 
там, де це в нас центр, там воно, [поряд] комора тепер 
колгоспна, земрно сохраняють, но вона стоїть, в такім 
же огряді. Ну, як і церкву, її перенесли. [Фундамент 
був кам’яний?] Ну, да. Ну, да. Не дуже церква й висо-
ка така була, но височенька. Ну, це Троїцька. Тоді ж 
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було те... Святкують [храмовий день] на Троїцю. Та в 
церкві правили, людей багато. Було, правлять, приїж-
джають з других [церков] ті ж попи та правлять же ж. 
Ото було таке, о.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли починали будівництво, то гроші по кутках за-
кладали?] Клали. Потім ще якісь підкови ставили, кла-
ли десь. Я й не помню. Календарна та родинна обря-
довість. [Квітчали хату на Трійцю?] Та квітчали, квіт-
чали. Квітчання – різне дерево, осомкорь називається. 
Ну, цвіти рвали там. Ставляли ж кухликим з травою. 
Да, кухликим. Так називались старі наші. Білили всєда 
на прамзники. Травичкою трусе... Було все, да, трава 
була. Тепер нема. Сінця нема де й потрусити [cміється].

Записала Л. Боса 2 червня 2019 р.  
у с. Придніпрянське Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  

від Олексія (О.), Анастасії (А.), Лариси (Л.),  
Наталі (Н.), усі – 1962 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Н.] Зараз Орлик – ну, це ж був [не-
далеко] і Номвий Орлик. Ми були – Стамрий Орлик. 
Ну, це по отому ж Орлику. [З  Пилипом Орликом 
пов’язано?] Ну, да, да. Казали, казали. Це землі жінки 
Пилипа Орлика були. В  Орлику пам’ятний знак єсть 
йому. Ми ж той, тільки там родилися. Я не помню ні-
чого, старого села. [Батьки Ваші переселялися зі Ста-
рого Орлика?] А, ну, колись давно, де Старий Орлик, 
де затопило, да, переселялися. Ну, да, я ж тут родила-
ся і жила тут. [Батьки і діди місцеві?] Мама приїхала. 
А  батько тут народився. [Люди старші жалкували, 
що вони переселялися?] Та ніхто, навєрно, тоді про 
це й не балакав. [О.]  А  як, єслі його ж затоплювало, 
то село. Люди згадують, кажуть, що там така краса 
була. І кладовище їхнє затоплювало. Як воно, Троїць-
ке, чи Троєщина, як воно в них називається? Трійне! 
Отам як їхать на Орлик, там ото Трійнем кладовище. 
[Ваші батьки про затоплене село Старий Орлик зга-
дували?] [Н.] У Орлику народилися, нам було по два 
года. [Батьки згадували, як добре там було?] Конєшно 
хорошо. Було дуже хорошо, хороші хати. Там острова. 
Там же повінь, підтоплення йшло. І все одно вони звід-
ти не вибирались. Не хотіли вибиратися. Казали, що 
не хотіли. Валяли хати бульдозерами, плакали люди. 
[Що з кладовищами робили?] [Л.] Попереносили. Єсть 
Трійне [кладовище]  – поховані там. [О.]  Трійне  – то 
Трійне... От, напрімєр, у наших, моїх батьків дід і баба, 
мої дідусь і бабуся, вони... Батько сказав: «Не надо тро-
гати, там уже самі кістки, не нада переносить». Батько 
не розрішив, і дядько Іван же, ну, старі ж вони... Мені 
він показував, лодкою, човном плавали, то він показу-
вав. Каже: «Отут кладбіщє». А тьотя Маруся наша, ма-
миних родичів, вона закомандувала і переносили. То 
ото первий ряд [могил] під посадкою, [то] переносили. 
[А.] По троє, по четверо в одной могилі. Переносили.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Кажуть, церкву до кінця 
не зруйнували і ніби видно було стіни, коли затопи-
ло]. [А.] Ні, фундамент самий. Дерев’яну ж [іншу церк-
ву] перенесли, на току стоїть та, до сіх пор же стоїть. 
[О.]  Дерев’яна була, но вони зробили з неї склад же. 
А  ота камєнна, шо з красного кирпича, її розібрали, 
а фундамент остався. І як вода осідає – хлопці ж ходять 
на рибалку – то видно фундамент. Не одна була церква.

Записала Л. Пономар 2 червня 2019 р.  
у с. Придніпрянське Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  

від Передятько Ніни Фомівни, 1936 р. н.,  
родом із с. Гречане Петриківського р-ну 

Дніпропетровської обл., у 1939–1962 рр. проживала  
у с. Карпенко-Кабакові Хутори Кобеляцького р-ну,  
що затоплене водами Кам’янського водосховища

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Інформація про затоплені села 
Карпенко-Кабакові хутори та Старий Орлик Кобе-
ляцького р-ну, переселенці з яких нині проживають у 
с.  Придніпрянське]. [У  Вас козацьке прізвище?] Це 
свекра мого. Він з Шульгівки [Петриківського  р-ну 
Дніпропетровської обл.] сам. Його вмерла жінка, вось-
меро дітей осталось. Він забрав оце мою свекруху, 
і вона пішла на восьмеро дітей. І виїхали вони чи в [ти-
сяча дев’ятсот] двадцять сьомім, чи дев’ятим годі в Ка-
захстан. І там родилися оце... Ти ж осталися, вони ж 
уже були, а в них – дочка й син. Найменший син – він 
мій чоловік. І в мене така стала хвамілія. Вони в сорок 
восьмим чи дев’ятим годі приїхали оце ж сюди, в cтаре 
село [йдеться про села та хутори, що історично існува-
ли як окремі населені пункти, за радянських часів були 
об’єднані навколо колгоспів, сільських рад і пізніше 
стали частиною села Старий Орлик]. [Ви раніше про-
живали на хуторі Кабаківка?] Не Кабаківка, а Карпен-
ківка, бо то село – оно «хутори» називалось. Від Дні-
пра – Кабаківка, це посередині – Карпенківка, а туди 
вкрай – Іванівка. Одне село, а три назви мало так воно. 
Не оце Придніпровське [Придніпрянське]. Це посьо-
лок построївся [як с. Радянське на початку 1960-х ро-
ків для влаштування переселенців із затоплених сіл]. 
Ми горішче складали [уже тут] в шіісят другім годі, 
шостого сентября. Це хай світ встає, а я добре знаю, бо 
моїй Танюшечці якраз пострищини, а  ми горішче 
складали. Це в шіісят другім годі. Оце сперву ото як 
почалось, і оце строїлось. Не було нічого – степ! І все. 
Там гуркають, там співають, там тюкають... Не плака-
ли, як строялись... Плакали, плакали! Ну, як строяли – 
де мажуть гуртом, там і пісня. Але починалося зразу – 
ми жили [до затоплення] аж там біля Дніпра. Як там 
було гарно! Тоді приїхали «бурщики», казали, – бури-
ли. Такі хлопці поприїжджали  – шукали ж місто, де 
строяти ту дамбу, о. І оно вони там були в одним міс-
ці – не підийшла почва там, в другім... А тоді оце, як 
пройшли вони, і тоді я знаю, як... Ніхто не думав... [що 
затоплення буде]. Тут жила бабуся одна із дочкою. 
Клава хату строє, дочка, а баба на старім селі живе: «Та 
де вони води скіки найдуть, шоб мене затопили...». Вже 
всі переходят-переходят, а баба... Оце вода через поріг, 
а  вона каже: «Ти дивись  – через поріг вода лізе, де б 
вони її скіки взяли?!». [Сміється]. І тоді баба переїхала 
сюди. [Розкажіть про те старе село, де Ви проживали]. 
Це ж воно було, один був колгосп на старім селі, Горо-
док... Тоді оце скіки ото було, де вода – це ж воно було 
село, це був один колгосп. Його соєдинили, о, то був 
Кірова колгосп. [Далеко Старий Орлик був від Придні-
прянського?] Да кілометр там було. А  це Старий 
Орлик, і був Новий Орлик... Це за Новий Орлик могла 
б розказати Валентина Миколаївна Чуйко, вона була 
секретарем. [Які хутори Ви називаєте «старим се-
лом»?] Це старе село, це те, шо в нас було, так казали – 
«Кабакови хутори». То зовсім друге село було, і колись 
другий колгосп, там були каждий... бригада була кол-

КОБЕЛЯЦЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



576 ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

госпом, а  тоді вже ж з’єднали, став один колгосп. 
[Всього за роки колективізації на території сіл Ново-
орлицької та Староорлицьких сільрад було організо-
вано 15 колгоспів]. І ми туди присоєдинилися [в Ста-
рий Орлик]. [Скільки кілометрів до села Старий Орлик 
від села Придніпрянське?] Це Старий Орлик, це він з 
кілометр сюди, а отуди стоїть обеліск зразу жи, і за тим 
обеліском там те... і ото море, і  ото вже починалось 
Старий Орлик. О, то велике село було! Велике, велике 
село було. Дуже велике. [Церква] Оце була тут церква, 
тут дерев’яна, вона й зараз є, на току стоїт у нас нас 
[Придніпрянське] як склад, де ото зерна там, чи шо. 
А в Городку – там була кам’яна, і як затопили, то с тиї 
церкви трошки там було видно, бо вона кам’яна була. 
А  цю перенесли  – оце ж сюди. Це велике було село, 
дуже велике. Повиїжджали, є, люди, повиїжджали в 
скорості, є – померли, шо не перенесли... Старі люди – 
вони не переносили оцього стресу такого [через пере-
селення]. Шо ж, де ти дінешся... Ну, велике було село. 
[Ви ще згадали Городок – що це за село?] Ну, це воно 
тоді одно. Це до [Другої світової] войни, після войни, 
ну, це я його не знаю... Зразу після войни не з’єднане 
було, Городок оце – то понад Дніпром там таке село. 
[Де Ви народилися?] А я народилася не тут. Ну, будем 
щитати, що на Кабаківці народилась. Бо я народилася 
на Гречанах, а тоді сюди до войни ще привезли мене, о. 
[Скільки кілометрів до Гречанів?] Та до того міста 
було.. Я сама не знаю... Тепер нема, то тепер поле, я й 
сама не пом’ятаю, й там воно взаоралося. Там хат штук 
скіки, там уже тих людей нема. Батько покинув мене 
маненькою зовсім. Оце вони там жили, я родилася. На 
руках він мене держав, а тоді покинув, о. Покинув, пі-
шов він, у  Потягайлівці [Кобеляцького  р-ну] жив, 
у нього троє там дітей, він уже покойний. Він мені пла-
тив елементи [аліменти], і після войни на пересуждєнії 
сказав, шо, каже, я платитиму, бо то моя дочка. Оце мій 
батько, і то він там, його вже нема, він помер, о. А мати 
ж тоді... Там, де мати жила, розбивали оти хати, і  це 
поле було колгоспу. А як він звався... «Радсело» тоді ка-
зали оце на Кабаківку, о. Ше й колгосп там був Радсело. 
Це ще ж до возз’єднання, о. [йдеться про возз’єднання 
усіх господарств у єдиний колгосп Старого Орлика]. 
І ото той голова приїхав. «Ану, – каже, – Хлестунко (це 
на матір мою, хвамілія Хлестун, вона з Решетилівсько-
го району сама), – [виселяйся], а тут заведу коней!».. 
Привіз нас, в хату яку там ото ж кинули нас, то ми й 
ходили, ото поки я аж заміж не вийшла, по хатах. Не 
знаю, чого так... [Інформація про село Кабаківку] [Роз-
кажіть про Кабаківку, чи була церква, чи багато хат?]. 
На Кабаківці не було церкви. Хат багато!. Там від Дні-
пра зразу були Ґуджули, а тоді Кучугури. І тоді почина-
ється Кабаківка ця. А це – Ґуджули. Так було названо. 
Сім хат. І оці сім хат – як одна єдина сім’я. Вони між 
собою ни родичі, ну, вони були як одна сім’я, люди. Бо 
я там... В нас хати не було, і ми там жили четирі годи. 
От, такого, мабуть, ніде не було, нема й не буде. Ну, як 
одна єдина сім’я оті хати! Ну, його нема, зняли ж. Бо 
якраз там баба біля них, і за їхніми хатами дренажний 
канал же там іде. Зняли. І тих людей, я вже не знаю, чи 
хто є, чи їх уже нікого. Там є один той [чоловік], шо 
родився. Я школу кончала, а він родився. Я його, було, 
глядю, а його батько класний керівник, і він, два годи 
йому було: «Не займайте її, то моя дівчина!». Він і доси 
згадує. [Сміється]. Ми в людей жили. Вийшла я заміж, 
в піісят восьмім годі ми розписалися, в піісят дев’ятім 

родився син, а в шіісят первім – дочка, і ми строялися. 
Поки построяли оце цю хату. На старім селі ми по-
строялися, так не розрішали тоді строяти у нас там у 
селі. Ми построяли тут. А то жили – хто впусте, та там 
і жили. [Люди пускали жити?] Пускали, жили, як в од-
ній хаті, вмісті всі. [Ви жили з матір’ю десь 20 років у 
чужих хатах разом з господарями. Розкажіть про це]. 
Ото на Кабаківці на хвермі я робила, це ж на горі. Та 
оце я розказую отаке дівчатам-дояркам, а вони й ка’ут: 
«Та де твоя хата?». – «Ото верх – ота живе, ота». – «А де 
той верх, де ти жила?». – «Ото тут скіки тих верхів нема 
на Кабаківці – всі верхи мої, бо я в каждий хаті жила». 
Оце ці впустили – пожили там трохи, там шось їм кіс-
но [тісно] стало, шось там так помішало: «Ідіт!» Мати 
бере мене за руку, йде. Оці впустили. Нема на Кабаків-
ці такої хати, шоб я не жила, в каждий хаті жила. І всі 
вони мені родичі. О, я й тепер як стрінусь, так то мені 
вони всі родичі, бо я все їхня. Так і гляділи мене всі. 
[Там, де Ви жили, були сім’ї чи самітні жінки?] Ні, не 
було, скіки оце я була. В одний [хаті] літо ми жили, там 
два хлопці: один мій ровесник, а  один трошки мен-
ший. То літом же жили, так то не тре’а й розказувати, 
шоб і люди не знали даже. То таке, то страшне. О, жили, 
в одний половинці – сарайчик такий обплетений і отак 
обляпаний глиною, тут коза жила. А в оцім – ми жили 
вдєлєні: задня стіна упала, дверей нема, стояла кро-
вать-односпалка така желізненька, і там ми з матер’ю 
спали. Ото літо там жили. [В  інших хатах діти теж 
були?] Та ні, нікого не було. В баби Антонихи не було, 
в баби Параски син великий був, він на войну пішов. 
У Пороників жили – там їх не були, вони вийшли до 
матері, строїлися. У  Вихтурів жили  – ні [діти там не 
проживали]. Та де тільки не було... [Розкажіть про ху-
тір, де було сім хат]. Сім хат – то Ґуджули. Я не знаю, 
чого вони назвали так. І  там  – то як одна сім’я. От, 
дружні! [На свята збиралися?] О, то як на Ґуджулах як 
колядки там в одних, і вони вже в отих. Всьо: «Цей год 
будем у нас ставить», – оце каже якась там баба. О, вони 
там  – колядка, потрінірувались,  – пі-ішли на хутори 
колядувати. А  оце ж Кабаківка  – Кабаківка велика 
була. Велика. О, і тоже таке село. Ну, я скажу, оце й на 
посьолку [у  Придніпрянському], і  на тим селі  – отут 
люди трудящі, не мстітєльні. Оце в колгоспі, шо там з 
головою чи з ким не трапиться  – ніколи никому не 
отомстили. А оце в Орлику – там колись бухгалтерові, 
завгарові, агрономові попалили сіно. Отомститли за 
шось. Ну, в нас оце отут – ніколи, ніколи. Оце на Каба-
ківці розсердився, ну, оцього не робили. Оце я кажу, 
шо тут люди, ну, і на посьолку тепер оце ж «орляни» в 
нас отут, – нє, ніколи не мстяться. Діда нема того, шо 
був там, палив, того діда вже давно нема. Дід Манах – 
той любив підпалити шось, о. А то за таке за мстітєль-
ство... Ну, полайся, як у тебе язик свербить, шось там 
не вгодили. Ну, а  нашо шкоду робити?! [Там, де Ви 
жили, то були родичі?] У нас нема родичів. Оце зразу я 
єдна-єдина. Нема нікогісінько! [Мама допомагала гос-
подарям?] Та нічого! Шо тоді, ну, шо там поможеш?! 
Якось тоді не так люди жили. І не такі люди якось були. 
Тепер ми гребем-гребем, [не] вигребешся з бур’янів. 
Тоді, наче, не так було. По гектару городу люди косили, 
насіють жита, покосят, пов’яжут, в копи поскладают, 
прийде врем’є – помолотят. Тепер же цього не роблят. 
Городи треба тим: чи коровами, чи чим поорати. Тепер 
же ми цього не робим. Каже: «Андрієнко виоре, Андрі-
єнко покольтівірує...». [У  людей, де Ви жили, великі 
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городи були?] По гектару, кілометер до Дніпра. Корови 
були, багато коров. [Воли були?] Ні. Такого не було. Це, 
може, й було, так це колись, тоже й було. Це Перлики 
були, нема вже нікого, о, шо вони колишні люди, шо 
вони оце все знали,  – «кабачани» вони. Шо ж я... 
Я знаю, шо було, кау’ть, чого Кабаківка називається. То 
це ка’е: «То Кабак там найпервий поселився». Не знаю, 
чи він козак, а знаю, шо, було, ка’е, шо тут поселився 
Кабак найпервий, дід Гордій. Ну, він давній був, і він до 
нас ходив. Він, було, розказує багато, но я його не запо-
минала. А як він, було, розказує, він ще в Катерини ото 
в другої чи в якої служив, о. Якось я його не позапо-
минала всього. Ну, він ото був дід, колишній дід. Мені 
Кабаківка не маненька. Там уже хати позаростало ака-
ціями, нема... Якийсь год це Андрієнко, наш голова, 
возив. [Там кладовище є?] Є. Кладовище це на Кабаків-
ці. Люди там живут. Вже вони не ті люди. Далеко вже 
другі. Там із старожилів нема нікого. [Яке село виселя-
ли, затопили?] Це ж Старий Орлик і Новий Орлик – 
отам затопило все, о. Ну, і тут на Кабаківці є такі [за-
топлені] хати. Чого вони вибірково, є, тоже познімали. 
А чого вони – не знаю. Хай це Ґуджули, вони, я ж кажу, 
оце ці хати стояли, ну, тут може, ну, скіки: ну, двісті чи 
триста метрів як є  – дамба стоіт. А  за хатами, цих, 
може, двадцять метрів – тут дренажний канал. Ці тре-
ба було хати вже зняти. Зняли їх. Хати ось ці, сюди не-
далеко,  – ні одної хати не зняли. А  тоді туди далі у 
село – познімали там дві-три хати, оце ж на Кабаківці. 
А чого вони їх зняли – я не знаю, чого вони їх зняли. 

ЖИТЛО Планування. [Як на кутку Кабаківці розміщу-
вали хати щодо вулиці?] Так, толком вроді: це ж доро-
га, і по цю, і по цю сторону хати. [Хату ставили двери-
ма до вулиці чи інакше?] Всі стояли на південь оце пе-
редом. Це, бува, десь так, шо, ну, так вулиця, так іде до-
рога, шо треба якось ото той [іншим боком хати розмі-
щувати]. А то вобще хати стоят, отак стоят, як оце моя 
стоїт – до вулиці боком, а «лицем», щитається, шо на 
південь. Не на схід, то на південь стоят вони передом. 
Оце так. Оце на посьолку [тобто, у Придніпрянсько-
му] у нас не так. Оце по вуглах є, шо отак поставлені, 
ну, й то, рідко, шо поставлені хати на схід передом. Цю 
дорогу, вулицю пройдіть – всі отак, на південь. [Чим 
старі хати в затоплених селах були криті?] Очеретом, 
соломою. Стіни. [Якими були старі хати у с. Кабаків-
ка?] Хати такі, як у Шевченка. Глиняни, мазані. [Як 
часто стіни старих хат мазали зовні?] Два рази на год 
окола мажуть знадвору. Побіляться перед Тройцьою, 
а як хто – осінню ще. А як хто – той й ні. А то – каждий 
год, каждий год. І не тікі ж хату, а й сарай треба, клу-
ню – все перемажут. Як воно було – я знаю це, як було. 
А  тепер  – це не робота, не роблять. А  тоді ше треба 
ж поїхати кудись возиком, рудої глини накопати, при-
везти. Туди далеко їхати, а отут є ловка глина – так то 
в діда. Він як побаче, так він дасть! [Сміється]. У діда 
Микити крали, було, глину ту. А білу [глину], як нема 
за шо купити, – де кінець дамби [копали]. Це, ка’уть, 
було: «Я піду до Удихи та там накопаю». Там була гли-
на в зимлі, тіки вона не така, а така, як сіра, не дуже 
біла. Ото, було, поїхали туди возиком, накопали і по-
білуют хату. Ше й сироваткою або житним борошном 
заварят та попіспят, шоб дощ не змив. [Сироваткою 
поверх побілки?] Да, побілили, а тоді той сироваткою 
[помажуть] або піспу заварят ще. [Що таке «піспа»?] 
Піспа – житне борошно. І вони заварят таке, рідке шоб 

воно було, і  з тим борошном зверху помажут, і воно 
тоді, дощ не змива’ його. А вікна не було. Так, це в ко-
гось там може були ставні і все, а отак: рама, луточки 
маненькі, такі, як оце пів вікна. Такі ж большинство 
вікна були маненькі. А всьо равно в хаті видно. Стеля. 
[Як робили стелю у старих хатах?] Обикновено, так, 
як і тепер. Тільки сволоки ж у хаті були. Тепер же у нас 
сволоки на горіщі, а тоді сволок у хаті – покрасений, 
підведений там. То ж на нього слижні ложат. У нас на 
горищі той сволок. А на сволок клали ж оце дерево, шо 
лежить на горіщі. Оце те дерево клали. А сволок – це 
ж з деревини, тепер випиляно, шоб гарне таке було, а в 
кого просто кругла деревина. І ото покрасять же той 
сволок. Хто якою схоче [фарбою], такою покрасе: хто 
коричньовою, хто червоною, хто голубою, хто зеле-
ною. Оце ж раніше було. Календарна та родинна об-
рядовість. [Чи вирізали хрест на  сволоці?] Це на по-
куті, ну там перед Паскою, – є такий день, шо в церкву 
як підут, і прийдут, і на покуті вишмалят хрестик. Чи 
свічку із церкви там несуть, чи як. Дуже гарно зроблє-
но. Це старі люди, це баба Арсиха, та було все зна’, все. 
І на Паску вийде з церкви: «Сей год не сажайте башта-
ну, бо не вроде». Отака була баба. Вона вийде з церкви, 
і все порозказує. Така, така баба була. Інтер’єр. [Яки-
ми були старі хати?]. А  хати були як Шевченківська. 
Обикновенні були хати. Сіни. І  піч. Ну, плитка є, як 
у кого то, а  в кого й немає, просто лежанка, шо три 
раза ввечері топлять, шоб тепло було. А хати були – 
як Шевченківські. [Скільки кімнат було?] Одна. Кро-
вать дерев’яна була, і, тепер крісла та дивани, а  тоді 
лава була дирив’яна така, о, або доска. Така широка 
доска – це аж до покутя, до мисника – тепер бухвети, 
а тоді мисник; тут тоді скриня стоїт, і знов лава. Це, так 
можна казати, в каждий хаті так було. Оце там, на Ка-
баківці, всі вони так жили те. Я не знаю, як оце вони: 
чи багато чи бідно, но у каждого зайти, як лава, а ше й 
застелена рядном – це багати! Бо рядном лава заслана. 
Так, просто, – лава та й усе. Так, так люди жили. Я ше в 
їх там сиділа на лавочці на Шапликові та сусідці кажу: 
«Кажем, тепер ми бідно живем. Чого ми бідно живем? 
У  нас усе є». А  тоді  – ну, ни було нічого. [Де скриня 
стояла?] Скриня завжди на покуті стоїт, завжди на по-
куті. А стил... ото там коло печі, як у кого така хата, 
то стоїт отакий столик маненький, це коло печі, там 
же піч. Огорожа. [Як у Кабаківці огороджували дво-
ри?] А ліси плели. Шелюги ідут рубают в [ліс на кутку] 
Кучугури. Колись були Кучугури і шелюги, і ото йдут, 
а тоді пакільчики – і «тин», як кажуть. А ми «боголіси» 
кажем. Позаплітали ліси. Шелюги – таке довге [гілля] 
молоде. І лоза тоже є така – такі довгі стьожечкі. Такі, 
вроді б то, воно таке деревце – лозиння таке. І ото з 
нього плетуть тини. Та ще й перетинки! [Сміється]. Це 
у пісні співають: «Якби мені не тини, та не перетин-
ки, ходив би я до дівчини та щовечеринки». [Перелаз 
в таких огорожах був?] Да. І перелази... Це застала я 
трошкі такого. Це ми тепер [будуємо] «забори» та «не 
забори», а  тоді  – [огороджувалися] лісами. Ворота. 
А ворота [на Кабаківці] – оце як три доски і навхрест. 
Ото й і ворота... Ну, вони ж ці ворота не одкривають, 
а тут зроблять калітку. А тепер же такі [ворота], шоб 
і двір не видно було. Ото моє горе, не дай Бог мені во-
рота такі б зробили, поставили – я б їх побила. Я лю-
блю, шоб я бачила. Я собі сідаю й дивлюсь у вікно: «Он 
пішла Галька, он пішов Іван...». Я дуже людей бачити 
люблю. Якби я людей не бачила, я б умерла. 

КОБЕЛЯЦЬКИЙ  РАЙОН
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ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Багато колодязів 
було в селі?] Мало було колодязів. Оце я знаю ми хо-
дили: один, два, три, четирі, п’ять – і шости хазяїни, 
оце тут до одного колодізя ходили по воду. [З  чого 
зроблений?] Кільця бетунірувані. Оце в Ковригів був 
журавель.То було такі ж як оце в мене кругляки кру-
тити, а в них був журавель. Стояв дрючок, так о, і оце 
через нього  – «журавель» той. А  тут тепер пошті в 
каждім дворі свій колодязь. Рідко в кого нема. 

ЖИТЛО [Розкажіть, будь ласка, про село Придніпрян-
ське. Як Ви будувалися в цьому селі після переселення?] 
Це був степ. Була кукуруза посіяна. Бо в мене чоловік 
получив участок. О, а я кажу: «Ну, й де ти получив?». 
«Завтра – ка’е, – поїдем, подивишся». О, приїхали – ше 
в кінці города так якось багато кукурузки натягнуто 
наче. Бо він ше ка’е: «Спалиш оту кукурузку». Я піш-
ла палити  – скидала-скидала і найшла три рублі там. 
Приходю додому й кажу: «Наш участок прибильний». 
Кажу: «Я нашла три рублі». Отак. А три рублі – це тоді – 
о! Шиснадцять копійок хлібина – хіба так, як тепер. Не 
було нічого. Це був степ, голий, голісінький! Це дорога 
центральна та, шо є, так вона й була. У Старий Орлик 
так туди на низ вона іде до обеліска. І зразу оце стара 
дорога то. А то – не було нічого. Тиї сосни не було – це 
сажана в піісятих годах, о, і  оце таке поле голісіньке. 
А тоді – строїлися-строїлися, такий посьолок [Придні-
прянське]. Оце ми – ми самозастройщики. А цім дава-
ли, шо [їхні хати у Старому і Новому Орлику, а також 
подекуди у Кабаківці] затопили. Їм же дали акти каж-
дому, грошей, і тоді їх отоварювали. Треба там шихверу, 
чи лісу – їх отоварювали, а нас – ні. Ми на жили [там, 
де] село не знімалося. Тоді така хата нам трапилася, 
шо не було нікого, і ото ми перейшли. Дочка [власниці 
хати] була десь у Сибірі. І вона тоді приїхала, як ми уже 
оцю хату [у Придніпрянському] достроювали. Ми сюди 
вийшли, а вона ту [стару хату] об’явила продати тоді. 
Фундамент. Ми тоді, як оце ж [будували] дамбу – оце 
ж каміння, ми такого каміння перли! А там робив наш 
друг, о, так він привіз нам каміння. Ми зробили рівець 
трошки, зробили, туди обіклали, залили фундамент, 
а тоді трошки підняли зверху – в нас же невисокий, о, 
а таки ж на фундаменті. Стіни. Саман поробили сами. 
Тікі [дочку] Таню в цим самані не загубила, чудом вона 
осталася. Хай Бог милує, о. Саман – оце глина і солома. 
І  ото тоді хворми такії, з  дерева зроблена хвормочка. 
Перемісюєм, натоптуєм, витягаєм і знов – ото ж такий 
як кирпич, з глини. Та великий, та важке... Оце і Таню 
чуть не загубила. І ми ото, оце по вікна [стіни вигнали], 
один мужик нам поміг. Він Сергія вчив, як класти са-
ман, [бо чоловік] не вмів, молодий був. [Висота хати – 
два з половиною метри?] Більше, два [метри] сімдесят 
чи восімсят [сантиметрів]. [Коли звели стіни цієї хати, 
де живете, що далі робили?] А тоді давай же накат ро-
бити. Уже нам той парень Гриша поміг. Тоді ж накоти-
ли дерева, тоді він дістав, в ліс ходив. Які там ліси були 
коло Дніпра, ой! І він шелюгу нарубав, заплів горіще. 
Добре горіще! То ж підбивали дранкою. Дранка – ота-
ке: то гвіздок перержавіє, то переломиться дощечка... 
А в нас – заплетена [стеля]. О, і то ми все вдвох робили 
з ним. Заплітав він сам, я біля коров робила тоді ще. 
[Із чого будували стелю люди, яких було переселено у 
нинішнє село Придніпрянське?] Трактором глину во-
зили, а тоді кіньми замісювали. Тепер не місять ні кінь-
ми, нічим. Оце як строяться, і треба горіще скласти, – 

трактором місят. Ага, а тоді кіньми місили. Ото йдеш, 
та треба в очередь ставати – це ж всім треба замісити. 
Ну, коней було багато. Нічим же не замішиш  – тіки 
кіньми. [Чи місили глину ногами під час толоки?] Бага-
то ж не замісиш. Місили й ногами. Є тепер. Ото як горі-
ще складали, і нема як коней, очередь же така-о, то ото 
поприходят баби горіще складати, водою поливають, 
і залізли мужики – регочуться і місят! Дах. А тоді крок-
ви поставили вдвох [з  чоловіком]. А  кинулися палу-
бовку бити – не помирили з ним. Я з горіща плигнула і 
додому. І ховаюсь... Коли він іде: «Іди, будим балакати». 
Кажу: «Та не піду, я знаю, як ти балакаєш». – «Та йди, – 
каже, будим балакати, будим совітуватись». – «Я й сюди 
чую». Поки він мене вблагав, шоб я до нього прийшла. 
Каже: «Я Ляшка попросив, він палубок поб’є і шихвер». 
[Що таке «палубок»?] Доски ж під шихвер. О, а шихве-
ру Рудяга, Царство йому Небесне, голова колгоспу дав. 
По оцій перестройці був [відповідальний чиновник] 
Іван Хведорович. Оце йшли до нього, він писав, і ото 
ж привозили там чи шихвер, чи цеглу, там шо, чи ліс. 
Він цим вєдав дєлом, о. А все було, все – тіки звернись. 
Все було, ну, це оцим перестройщикам. А нам – нічо-
го не було. То я, було, до Рудяги йду. Він мені колись 
каже: «Ти ніколи не йди до Івана Хведоровича, ти до 
мене. Я дам тобі [матеріали]». Бо колись шось таке, він 
чи в отпуску був – Іван Хведорович мені не дав, то я 
покинула корови. А тоді доярки не найдеш, тоді корови 
доїли мало свої, а то ж «западники». Коли визива’ [Ру-
дяга] Василь Хведорович: «Ти чого покинула?». Кажу: 
«А чого – мені цегли треба на топку, а він не дає». – «Та 
я тобі казав, чого ти йдеш до нього. Іди до мене, я тобі 
все дам». О, він мені ото давав, Царство йому ото Не-
бесне, добрий був голова. І  так строїлися. Інтер’єр. 
[Скільки кімнат у хаті, у якій Ви зараз живете?] У нас 
було дві оце ж комнатки і калідор, і все. Це ми тоді як 
піч викинули, тоді була одна комнатка. Сергій (це чо-
ловік мій) каже: «Давайте перегородимо, і то буде там 
мати з дітьми, а ми ж там будемо». – «Ну, давай». Нас 
було п’ять душ, і мало простору було. Оце в нас [у цій 
хаті в Придніпрянському] не було перестєнка, була піч. 
Ми її, не знаю, чи год пожили, й викинули. О, то як була 
у нас отут піч, там був піл, не кровать – піл, бо кровать 
не вміщалася. А  отут лава стояла, невеличка, а  отут 
стіл. Стулець у нас був плетений з лози. О, який він був! 
Я  його так любила, шо не можна... [Які ще меблі для 
сидіння були?] Тоді ізробе той, як воно, табуретки. Це 
діди самі робили. Таки ж табуреточку та й поробив. Це 
дуже добре, як це ж мастєр є, є кому зробити. [Образи 
де висіли?] Це ж на покуті – там висят образи. У кого – 
багато та гарні. А в кого – то менше. Завжди шоб висіли 
рушники... Тепер же модно, шоб гола стіна була. Мене 
лають: «Нашо ти начіпляла отих, картинкі!». Та я ж си-
діла, нашось її вишивала! А допір багато гарних висіло 
образів. І рушники – у всіх полотняни довгі рушники 
вишиті. Оце я розказую, а  мені аж плакати хочеться. 
Отаке було життя як казка... 

ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ [Які приміщення Ви збуду-
вали на цьому дворі?] Ми були построїли сараєня ма-
нюньке – і то зліпили із сякого-такого. Тепер воно роз-
валилося, шо я зроблю...Тоже з саману. А воно, глини 
немає, вже нема де глини брати. А це зараз я не знаю, де 
берут глину. У нас там, де глину брали (глинище), – там 
були зробили мусорку, і  туди завезли, загорнули, те-
пер там не доступишся. Ще є у нас такий свинарничок. 
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Отоді погрібник – [під ним] погріб там. Із цегли, тоді 
зверху оце ж перекладини, забетоніроване, засипано 
там все. [У селах, що були затоплені, були погрібники?] 
В кого були, в кого не були. В погрібнику шось склада-
лося там по хазяйству всяке, о. А клуні це на посьолку 
нема, а сільники [сінники], в мене було. Сільник такий 
гарний, сіно шоб складати. Колись отож клуні робили 
на сіно. «Та повну клуню – каже, натоптав». І я сільник 
натоптувала. З  Шульгівки привезу машиняру, то тут 
десь, о, і натоптувала. А це ту зиму снігу насипало ба-
гато, я в хаті була й не чула. Коли сусіди біжат: «Ти в 
хаті?» – «В хаті». – «Ну слава Богу». – «А то шо?» – «Та 
хіба ти не чуєш?» – «Ні». – «Та сільник же в тебе впав». 
Я дрова колись іскладала, сіно було. Сільник з дерева, 
а тоді толью зверху оббила, аби шоб сніг не заходив. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Як горіще складают, і оце хто послідній злазе з 
горіща, обязательно вогнище розведе: «Спалю хату!». 
Несут могоричу. [Сміється]. Оце таке було. [Чи закла-
дали десь гроші під час будівництва хати?] Як горіще 
складали, на покутя клали. Ото на покуті, там на го-
ріще клали гроши. Так старі люди кажут. На горіще 
це вони складали і там ото примазували. Бо я колись 
казала: «Бо якби я знала, шо [грошей] багато, то я від-
довбала б». Там в одного діда, а в нього, кажуть, золота 
багато, горіще клали. А я перва злазила на горіще, а за 
мною лізла там його родичка й сусєдка. А я тікі заліз-
ла так до горіща по драбині, дивлюсь, кажу: «Галько, 
гукай дідові, хай золота дає на покутя». А вона: «Діду, 
діду, давайте золота на покутя примазати!». – «Золото 
все в Хведора». [Сміється]. Це по сусідству його сват. 
[Так щось поклали?] Нє, поклали. Я не знаю, шо вони 
там поклали. Та мені хоч би й золото... Мені не нужне 
ні золото, нішо. І тоді чогось я не жаднічала, шоб то 
було золото. Я своїй онучці кажу, вона вийшла заміж, 
я кажу: «Ви ж, – кажу, – життя глядіт. Не женіться за 
багатством. Багатство найбільше в світі  – здоров’я й 
життя. А оте золото, ті гроши, шоб було багато, – не 
багатство, це не життя. То життя, як в тебе здоров’є є, 
в сім’ї злагода – оце жизня». 

КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙОН
смт Котельва

Записала З. Гудченко 7 червня 2009 р.  
у смт Котельва Полтавської обл.  

від Костюка Василя Кириловича, 1943 р. н.,  
місцевого краєзнавця

ЖИТЛО Планування. Хати були: хата, хатина, сіни пе-
реділені. А якщо в кого було крильце, то були комір-
чини на половину піддашка. Крильцо було вздовж всі-
єї передньої стіни. У багатіїв були галереї під склом. 
Двері були направо, наліво і прямо в коморку. А піз-
ніше стали одділять, шоб ніхто не ходив. А було, шо 
прямо – не комора, а хатина, а комора збоку. Були й 
хати з наскрізним проходом. У  Петренків, які пере-
їхали [у  Котельву] з Київщини, була така хата, шо 
посередині проїзд, возом можна було проїхати, а на-
право і наліво – хати. Інтер’єр. У  Деревках [Котелев-
ського р-ну] була хата мита. Напільна стіна в ній роз-
мальована – у вигляді килимка, невелика така жовта 
стінка. В музей Івана Гончара [у м. Києві] років 3–5 за-
брали мальовані фрагменти хати з Котельви.

с. Деревки
Записала Н. Литвинчук 20 серпня 2018 р.  

у с. Деревки Котелевського р-ну Полтавської обл.  
від Дудник Марії Семенівни, 1939 р. н.,  

родом із с. Млинки Котелевського р-ну Полтавської обл.

ЖИТЛО Дах. [Хто робив Вам бляшаний димник та інші 
прикраси із бляхи на будинку?] Його вже живого нема. 
Оце в селі в кожній хаті [дах і бовдур із бляхи], такий 
в нас порядок. Бовдури... Отакої труби – це мало яка 
хатка є. В нас [бовдур] – чотири грані, а то шестигран-
ник. А ото через дорогу – там шестигранний бовдур. 
[Майстер] вирізав ото, малюнок на тому робив, таке як 
цинк тоненьке, тоді малюнок на йому робив, а тоді ви-
бивав. Ото, шо в нас коло того, «голубники» звалися ж 
ото, закривалися вони шоб же. І на бовдурах і півники 
є. Я не знаю... В нас, мабуть, нема півника. А то в людей 
і півники є ж на бовдурах, і білочки є (ото гризе, дві 
лапки і горішок гризе). Ото вирізав із жиліза. Наносив 
маркер на жилізо, малював, а тоді гвіздочком проко-
лював по узору, а тоді зубилом пробивав і ото робив 
узор. По боках у галіреї отак, як круживце таке оздо-
блюване. Ото він із желіза вирубував оце все. [Майстер 
все робив], а тоді установлював, прибивав. Молодий, 
із тридцять, мабуть, шостого году він був. Ну, а  ото 
така... Бог йому дав таку, той [талант], шо він ото його 
вмів робить. Оце все йому замовляли. Усі люди. [Як 
звали цього майстра?] Іван Олексійович, Чупилко фа-
милія. Іван Олексійович Чупилко. [Чи крив він залізом 
дахи?] Криші крив жилізом (батько вмер його) Михай-
ло Костьович Черкас. Його батько [також] кровщиком 
був, жилізом крив. І в селі оце мало так шіхвером, а то 
все жилізом, жилізом, жилізом покривали. А  багато 
вже хат поперекривано, оцей сусід напротів перекрив, 
по жилізові положили шіхвер, шоб не красить. А нас 
оце  – наймаємо оце красить. Серебрянкою покраше-
не. А то жилізом було... Вагонки, у Харькові на отому 
заводі, що виробляли, тракторний завод, і там краска 
така була, привозили в каністрах і ото купували. Така 
краска, що як покрасиш тію краскою – на пять–вісім 
років, не красили жиліза.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН
с. Стара Білецьківка

Записав С. Довгань 20 травня 2012 р.  
у с. Стара Білецьківка Кременчуцького р-ну 

Полтавської обл.  
від Марєнко Лідії Іванівни, 1930 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Ви народилися в цьому селі?] Да, оце тут. 
Оце до нас тут Єлєтка була, паня Єлєтка, і оце ж на-
звали Білетківка село. Чоловік її вбитий був, вона 
була сама, тут жила. Красівий в неї дуже був дом. 
І ото до революції школа тут була. Багато ж було ді-
твори в кожній хаті: біжать, коли чують дзвоник, шо 
паня їде. Це її було панське [господарство] і панські 
плавні. І вона оце тут насадила по кручі дерева, дуже 
великі були, но счас попадали. У неї ж дом був висо-
ко, і вона насадила, шоб кручі ті не розмивало. Плавні 
тоже були панські. Повиганяют, розказує мати, нізя, 
оце тіки тут корови пасуться, а дальше нізя було ви-
гонить, бо ж панське усе. Сад був в неї дуже хароший: 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  РАЙОН
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по одну сторону і по другу, і такі були доміки для при-
дворних, це ж я знаю. А це баба яка одне теля прозі-
ває – заходить той [управитель], шо в неї там ухажує: 
«Паня, шо робить, оце ж ходять по Вашій землі?». «За-
ганяй, – каже, – а вони як хочуть, то хай приходять, ми 
побалакаємо». Забирають худобу, позаганяли. Вона 
каже: «Хай приходять до мене». Оце посаде їх і роз-
казує, шо у вас не хватає чи шо. Оце ж у нас панський 
будинок був, німці його розбили... Оце вже як німці 
розібрали той її дом, то ми ходили дивилися. Там були 
разні підвали, може, там більше було, матерія сувоями 
була, но вона вже негодна була, вже попріла там, бо від 
революції скіки пройшло, а німці аж коли прийшли. 
Пам’ятник якийсь був, но оце ж розібрали оті, отуто 
був. А шо воно було таке, отой пам’ятник поверх зро-
бляний, коло річки, хто його розібрав – хто зна, може 
на метал розібрали... Оце ж я знаю, шо там була церк-
ва у нас. Я знаю, шо була у нас отуто на горі.

ЖИТЛО Стіни. [Хати раніше були повністю глиняні?] 
Повністю. Оце сохи ставили... Ну, оце сохи по углах 
і посередині, фундамента не було. Закопали, тоді бе-
руть очерет, оце ж роблять отакого ті перепонки, 
а тоді до їх прив’язують очерет осокою. Така трава є, 
шо нею закручують і прив’язують, а потім – мажуть. 
[Прив’язували очерет один до одного?] Нє, густенько 
прив’язували. [Між ними проміжки були?] Мало тіки, 
потому шо глину валькували, глину. Одне відтіля оце 
запиха між очерет глину, друге – відтіля запиха. А по-
тім вже мажуть, як висохне. [Робили заміс з глини?] 
Да, заміс робили. [Глину місили із чим?] Із тими, тоже 
з соломою. [Кізяки туди не додавали?] Кізяка  – нє. 
Оце ж, мажеш уже в хаті, наприклад, ми мазали (бо 
ми зробили з кирпич хату), то ми [тоді його викорис-
товували]. Зразу ж помазали люди великою соломою, 
ми місили, потім половкою мазали, а  потом кізяком 
загладували. Так ми кухню робили, бо раньше в нас 
стара була, на сохах, а цю ми вже [збудували] з кир-
пич. [Були литі хати, без дерева?] Є, були такі – литі. 
Корита такі робили і топтали солому. Литі. І з саману. 
Саман робили – такі-то форми були, і ото в форми оті 
робили, вони посохнуть, і тоді ото виложували. Харо-
ші хати. Мені дуже нравляться такі хати, потому шо 
вони теплі, ті хати. А оце кирпич – барахло. [Яких хат 
було більше – литих чи на сохах?] Рідко були литі, рід-
ко, бо не було з чого робить. Я знаю, шо у нас на селі 
дві хати оце тільки литі. [Із саману хати робили?] Оце 
в сусідах із саману. [Коли почали будувати із саману?] 
Після [Другої світової] війни. [До війни не робили?] 
Нє. Оце один комуніст тут був, то він зробив собі 
литу. То все на сохах. [Ззовні стіни хат були білі?] А як 
же ж, білі. [Ззаду стіна руда була?] Ні-ні, в то врем’я – 
нє. Це вже пізніше почали робить, почали з кирпич 
робить. [Вікна якось виділяли, підводили глиною?] 
Нє, не підводили. [Вікна були із ставнями?] Коли були 
із ставнями, а де й не було. Малі вікна. Ну, 4 шибочки 
маленькі були – це раніше. А в нас була стара хата – на 
три шибки. Ну, вже після війни. Наприклад, ця хата, 
шо зразу за нами – то батьківська хата (там брат ха-
зяйнує), то ми зробили, було [вікно] на шість шибок. 
То на три шибки ми зробили. Стеля. [Яка стеля була в 
хаті?] Сволок же ж ставили на стелю, а потом же ж ло-
жили такий той очерет. [Як сволок клали?] Ну, у кого 
були доски, то на доски. У нас тоже ж у старій хаті є 
сволок (там, де мої батьки жили), доски ріденько ло-

жили, бо багато не було. [Поверх дошок що клали?] 
Глину. [Очерет?] Ні-ні. Очерет – то це вже, як почали 
рейки підбивать, глини наложують, тоді очерет, тоді 
кізяком змазали, шоб гладенько було. [Сволок йшов 
уздовж хати чи впоперек?] Повздовж. Через усю хату. 
Ну, там же ж, якшо комнати дві – то в одній комнаті і в 
другій комнаті. Ми жили в одній половині, а батьки – 
у другій. Дах. [Якими матеріалами хати були вкриті?] 
Соломою вкриті, очеретом вкриті глиняні хати були. 
[Солома яка була?] З  пшениці, з  жита. [Комин був?] 
Канєшно був! Ото ж, на горі був лежень. Ну, з кирпі-
ча ложили. А  тоді  – стоян, зверху димар. [На даху?] 
Да. [У Вас кажуть «криша» чи «дах»?] Криша і дах – як 
хто хоче. [«Верх» не кажуть?] Ні, не кажуть. Інтер’єр. 
[Одразу зайшовши до хати, були сіни?] Да. Сіни, шо... 
[Опишіть внутрішній простір хати]. Оце, заходиш у 
хату – оце тобі піч стоїть, лежанка така, як плита. Їсти 
варили тіки в печі. Діти спали на печі, на лежанці спа-
ли. А плитів не було, шоб їсти варить. [Під піччю було 
вільне якесь місце?] Було. [«Штандари» не казали?] 
Нє, підпіччя це було, то там держали порося в хаті. 
А коло лежанки – нічого, лиш оце дверці, де топили. 
[Ліжко було?] Та куди там, які кроваті! Тоді не було. 
Після того, після революції вже кроваті появилися 
жилізні, а  тоді вже  – дерев’яні, а  тоді вже  – дивани. 
[Після війни чи після революції?] Після революції. 
[Піл був дерев’яний?] Який піл! То долівка, глиною 
та кізяками обмазана. [Дощаний тапчан стояв на під-
лозі?] Нє-нє, не було такого. Досок не було тоді, і не 
робили полів, лиш долівка і всьо. [Долівку мазали?] 
Да, кізяками. Жовтою глиною і кізяками. Білили сті-
ни білою глиною. [Піч підводили?] А як же ж. Робили 
із того, із дуба оце листя, кору варили, то підводили 
цим, красіва шоб була піч. Бо піч була сама главна. 
Таке ж коричневе знизу. А комін – то ми тіки знизу по-
підводили... Призьба. [Призьба біля старих хат була?] 
Да. Сиділи ж на призьбі. [Якою вона глиною підводи-
лася?] Ніякою, рудою глиною і всьо. [Призьбу чимось 
обплітали?] Нічим, просто глиняна призьба. [Просто 
накидано глини і натовчено?] Да, і все.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Хлівці теж 
робили на сохах?] Да, і хлівці на сохах. Раньше скоти-
на стояла – на дворі оце така повітка. Сараїв тоді не 
було, оце скотина в повітці стояла. Для поросят ро-
били ж сажки. [Дерев’яні?] Дерев’яні. Ну, а  які ж ти 
зробиш – кирпичні? Кирпича ж тоді не було. [З сох і 
глини не роблили?] Та нє, куди там глина. Ну, от, на-
приклад, в нас був сажок (счас ми в ньому нічого не 
держим), то дід пооббивав кругом дерев’яними доска-
ми, і не мазали нічого.

Записав С. Довгань 20 травня 2012 р.  
у с. Стара Білецьківка  

Кременчуцького р-ну Полтавської обл.  
від Сухомлин Ганни Григорівни, 1923 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Де Ви народилися?] У  Білецьківці. [Чому 
це село так називається?] Тут колись бариня жила Бі-
лецька. Колись, це ше як була война, це ше коли німці 
були. А я тоді яка ше була... Це старші кажуть, шо ха-
роша німкеня була, дітям гостинці роздає. А діти бі-
гали до неї. Ну, було харашо. А коли воно оце такого 
зробилося – нічого: ні млина, ні лавки, нічого.
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ЖИТЛО Стіни. [Як робили стіни у старих хатах?] Ма-

зали. Ну, тоді ж не було фундамента, а сохи дубові, які 
необтесані, а тоді перепонки обв’язали очеретом та й 
мазали [глиною]. А  мазали  – сходились на могорич. 
[На толоку?] Це в вас кажуть, а в нас казали «на мо-
горич». [Хто сходився?] Хто – сусіди. Вони помазали 
стіни, понавозили багато глини, коней наймали, як в 
кого є. Замісять великий заміс. [Стіни хати високі?] Ну, 
два метра чи більше, десь два двадцять. [Крім стін на 
сохах литі стіни робили?] Були й литі. В нас хата лита, 
а  потом обкладена. [Як литу робили?] Корита такі. 
[Коли почали литі хати робити?] Після [Другої світо-
вої] войни. Ну, в [19]50-ім годі оце ж ми строїлись. На 
хундаменті, на хундаменті. Корита, ото глину місим та 
й в ті корита лиєм ту глину. [Рідку лили?] Нє, не рідку, 
з соломою. Хто так, а хто ложив очерет і рідкою зали-
вали. «Топтана» [хата] казали. [Чи були хати, зведені 
із лампачу?] Із лампача були тоже, да. Робили, спеці-
ально самана робили, а тоді вже мазали. [Коли поча-
ли обкладати?] Та тепер, після войни. Ну, в нас десь у 
[19]80-му  році. Стеля. [Був сволок?] Да. Дрючками і 
досками забивали, шоб вже глина, наклали очерету, 
а  потом опять зверхи глини. Оце так робили. Дах. 
[З чого робили покрівлю?] З рогозу і очерету. І сарай в 
нас був з очерету, значить, таскали той очерет, носили, 
укривали спочатку не очеретом, а тим рогозом. А роки 
пройшли, то начали робить чи шифером, чи черепи-
цьою, чи чим. Ну, ми [свою хату] шифером вкрили у 
[19]82-м  году. [Очерет у пучки в’язали?] Да, в  парки 
в’язали. [«Кулі» називали?] Може в когось і «кулі» ка-
зали, а в нас – парки. [Рівні були верхи, чи їх зубцями 
робили?] Та харашо, як ті стрішки пороблять, хара-
шо було все, чисто. І  гребінь робили. Із очерету, ото 
ж парки пов’яжуть, та й тоді... [Зверху рідкою глиною 
поливали?] Та хто його знає, чи поливали, не поли-
вали. Може, тими латами прикривали, но глиною нє. 
[Дуже високі були верхи?] Не дуже. Ото десь тако, як 
та хата. Інтер’єр. [Вікон у кімнаті скільки було?] Ну, 
хто скіки зробив. У мене січас у комнаті і по п’ять ві-
кон (три відсіля і два відсіля), і в спальні одно, і в кухні 
одно. Аж сім вікон ото. Ця хата з [19]50-го года стоїт. 
[Підлога яка була?] Глиною намазана. Долівка була в 
нас, та й завівся грибок, і ми пол викинули, а дід посте-
лив шось, не знаю, як воно називається. А тапер шо – 
ДВП покрасили кругом, та й всього харашо. А ранше, 
як було – хата, затрусиш соломою чи сіном, а тапер – 
нє. То кошолки з рогозу, з отого рогозу, шо і строїли. 
А то спіціально отуди, в Потоки [село Кременчуцько-
го р-ну] їздили, рогозу нажинали, і жіночки з того пле-
ли кошолки. Ну, в [19]50-х – то все село плело кошолки 
ці. В мене он така кошолка – на базар ходити.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які примі-
щення у дворі будували?] Сарай, погріб. [Що в сараї 
тримали?] Хто шо... Сарай у нас длинний, длинний са-
рай, там отдєльна така комнатушка – я там отдихаю, 
там харашо. В общім, сарай великий, там – шо ти хо-
чеш. Дід там стругав, робив вікна, двері. А  в мене в 
сараї там дальше кози були, а дальше кабінет – свині 
були. Оце ж сажок. Там пол був хароший, строк був 
хороший.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Церква дерев’яна була?] 
Да. Порозбивали, не стало нічого. [Знаєте, хто церкву 
розбивав?] Їх на світі вже нема, тих людей. І сліду нема 
того. Були ж тут і погреба великі, і плащаниці. Ше ба-

риню ховали біля церкви, скляний гроб був, знаєте. 
Я знаю тіки, шо отам плита була, де церква була, і по-
писано шось було... А там же ж церква була, може, й 
батюшку ховали, мало лі...

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ І  млин тут  
був великий, і  школа. [Млин був кам’яний чи 
дерев’яний?] Камінний. Там січас такі ті видно... [Ві-
тряк?] Нє-нє. Машиною там гнали і мололи. Я толком 
тобі не можу сказати.

МАШІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Кустолово-Суходілка

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1993 р. у с. Кустолово-Суходілка 

Машівського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Пальохи Т.

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. Пальохи  Т. 
Хата стоїть на одній з центральних вулиць села при-
чілком до вулиці на значній відстані від неї  – понад 
6  м. Це двокамерний тип житла «хата  +  сіни», з  ви-
городженою в сінях хатиною. Загальні розміри (вну-
трішні) 462×880 см. Особливість плану – точний ква-
драт «хат», дуже широкі сіни (380  см). Переробки  – 
у  хатині пробиті двері у хату, яких раніше не було, 
перероблена піч, перероблені вікна – раніше були на 
3 шибки. На чолі галерейка на стовпичках. Це слобо-
жанський тип житла. Стіни. Стіни – глинобитні, пе-
рекриття спирається на дві поздовжні і один попере-
чний сволок. Стеля. Сволоки грубезні, пофарбовані. 
«Сволоки робили богатирі, щоб класти на них хліб, 
шапки»,  – зазначила господиня. Дах. Дах  – чотири-
схилий, під соломою.

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
м. Миргород

Записала М. Олійник 2017 р.  
у м. Миргороді Полтавської обл.  

від Таранухи Віктора Івановича, 1948 р. н.  
Розшифрував О. Головко

ЖИТЛО Планування. Землю давали. Треба було йти у 
міську раду чи в сільську раду і просити, шоб дали 
землю. Давали не по багато  – по шість соток 
всього-на-всього. Вже як я будувався у [19]70-х роках, 
тоді була «архітектура» [міське управління архітекту-
ри], і  «архітектура» наділяла. І  архітектор приходив, 
наміряли, отут оце шість соток наміряли, кілочки по-
забивали – оце отут буде хата, і ніяк. Оце відсіля вход, 
і ніяк. Це так було тоді, як я будувався. [Така ж площа 
Вашої садиби?] Шість соток тоже, шість соток. І бать-
ківська хата – оце тоже так же. [Де хата Вашого бать-
ка?] А ось тут, на Бондарном переулку. Це вона буду-
валася у [19]53-му році. Оця хата, шо оце стоїть, оце 
така самісінька. [Де саме?] Ну, оце ось грядка, і оця ось 
хата. Ось, біля воріт хата. [Як Ви розпланували забу-
дову на цих шести сотках?] Я тобі розповів, шо прий-
шов архітектор, забив кілочки і каже: «Оце отут хата 
буде!». Вони ж якось, хаті оці, уже в ряд ідуть. Ось 
один ряд хат, он другий ряд хат, третій... [То архітекто-

МИРГОРОДСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



582 ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ри сказали, що хата повинна стояти саме в цьому міс-
ці?] Да. Ми хотіли ось тут хату строїти, а він сказав: 
«Нє, отут!». [Чому хотіли глибше у дворі хату будува-
ти?] Бо там якось ширше. Якби я тут построїв хату, я б 
зробив, веранда в мене б була не з причілку, а на до-
вгій стіні. Я б вже її розвернув так, шоб веранда була 
би тутечки, і сюди вход би був прямо, понімаєш, – на 
південь би [хата] дивилася. А так у мене ось веранда, 
бач, з північної сторони. Ну, 7×9 [метрів ширини і до-
вжини] хату тоді строїли, в те время. А батьківська – 
ото 5×7 [метрів відповідно] хата була. Обично, [старі-
ші] хати строїли 5×7  м, понімаєш. Невеликі вони 
строїлися. Отак був вхід [креслить схематичний план 
на папері], о, отак було перегороджено, велика кімна-
та, отак були двері. А тут було, обично, отак груба ста-
вилася, отак і піч була. Піч, от, лежанка так-о і отак. 
Оце була отака хата. Оце отаке. Вікна були отак. І кри-
лечко отут пристроювалося отак, без дверей, просто 
крилечко і все. [Ніякого дашка не робили?] Дашок 
був. А як же, дашок був, шоб не мочилися вхідні двері. 
Оце отаке було. Одна кімната і друга кімната (даже 
вона не перегорожена була, отака кімната величень-
ка). Нє, ну, тоді вже тоже там перестроїли: поставили 
перестінки тутечки, оце ж отак, а тоді поставили, оцю 
піч розібрали, поставили отут отак перестінок. Піч 
розібрали – оце получилася зала, от, а це получилася 
спальня, це получилася така прихожка  – тоже така 
комтатка, отут вікно, о. А тоді ж пристроїли іще отаку 
веранду велику. А  тоді отут зробили ванну, туалет, 
отутечки, а отут зробили кухню, от, понімаєш. І тут 
котьол, водяне опалення зробили. Тоді ж ми її пере-
строїли були. [Старі печі будувалися якимись май-
страми?] Спеціальні люди  – пічники, які займалися 
цим ділом. Остальне можна було строїть. Якшо руки з 
того місця повиростали, то самі хазяїва строїли. Воно 
як тоді строїлося: куми помагали кумам, а ті куми тим 
кумам обробляли, отак сусіди і збиралися. [Називали 
це зібрання якимось словом?] Толока. [Житлові кім-
нати, кухню та санвузол у Вашій хаті теж архітектори 
планували?] Нє, я в когось, в когось побачив. Я отам 
був в [хаті] одного мужика – мені понравилось отак. 
[У  яких роках почали веранди добудовувати?] Та їх 
робили зразу. В мене ж веранда тоже була, тіки не ця. 
Оце ж, де кухня, вона ж верандою була, кухня і при-
хожка. Я  ж кришу переробив ось вже коли, в  яком 
году, я  вже й не пам’ятаю, ну. [Тобто, там, де зараз 
Ваша кухня в хаті, там веранда була?] Да. Це – веран-
да. Оцього в мене не було, оці туалєт, ванної – оцього 
в мене не було. Це ж я вже пристроював. І крильце, і де 
котельня, і де ванна, туалет – цього не було, як я стро-
їв, не було. Це я вже потом пристраював. Води ж то в 
нас тут не було, не було нічого, по вулиці ж не було. 
А як воду вже провели по вулиці – давай тоді строїть, 
а шо ж. А воду провели по вулиці – це якраз Славік 
народився, а вже ж хата була построєна. [1974-й рік?] 
Да. Фундамент. [Коли та з чого почали будівництво 
цієї хати?] Це був [19]72-й рік. Кілочки забиті були, де 
хату строять. Отак дев’ять метрів, отак сім метрів. От, 
викопали канавки на ширину десь дві з половиною 
кирпичини – 25–50 [см] шириною десь, 60 цих санти-
метрів шириною канава. Ну, якщо почва нетронута 
(якщо немає ям там, ніде не було нічого), то копали 
десь сантиметрів на сорок, п’ятдесят. [Тобто, фунда-
мент копали на 40–50  см в глибину і в ширину десь 
60 см?] Да-да-да. І тоді цю канаву засипали щебенем, 

щебньом. Мо’на було цим гравієм, мо’на було кирпич 
старий бити. І отам все засипали, а тоді брали пісок, 
цемент, колотили це роствор і приливали оце все. 
[Гравій купувався?] Ну, це ж купувалося. Купувалося, 
канешно. І купувалося по-разному. Мо’на було десь на 
кирпичному заводі, там купити отходи виробництва. 
От, шлаками всякими засипали. А  тоді приливалося 
цим цементом жидким. От, і воно схвачувалося, заце-
ментіровалося і ставало таке, як бетон. А тоді на цей 
бетон вже строїли хату. Стіни. У мене хата построєна 
із самана. Саман – це, значить, ліпили люди, а ми ку-
пляли. Люди ліпили. Такі форми – вона десь сорок на 
двацять [сантиметрів завдовжки і завширшки], фор-
ма, і двацять заввишки. Солома і глина – оце з нього 
робили [самани]. І вода, да. Робилися форми із доще-
чок таких. Дощечки, ящичок такий без дна. Оце ста-
вилася ця форма, засипалося це все жидким, ну, такі 
вальки забивали в цю форму, воно висихало. А  тоді 
знімали цю формочку, і  оставалася така кирпичина. 
[Де люди для цього глину брали?] В нас тут було в го-
роді глинище таке, і  там люди жили недалеко, і  от, 
вони й були [виробниками саману]. Люди, це самі 
люди. От, де наша дача, їхали, я тобі показував, шо оце 
отут раньше ліпили саман. Ми там купували. [Чому 
така назва – «саман»?] Ну, «сам» – сам ліплю. Оце ми 
його купували, тоді воно стояло по десять копійок. 
Оця саманина одна – десять копійок. Ложилося, він, 
цей саман на глині – глина й пісок. [Де для цього глину 
брали?] Тоже брали там у проваллі, їхали, копали, 
привозили. [Чому те місце зветься «провалля»?] Гли-
нище. Воно – глинище. Так називалось, да. А назива-
лось воно «провалля» через шо – бо вибиралося, воно 
провалювалося, от, понімаєш. [Це як така місцева на-
зва?] Да, місцева назва. [Ви самі набирали цю глину, 
що для скріплення саманів?] Самі їхали, набирали, 
привозили. Мо’на було заказати, шо люди єсть, були 
підводами возили, машинами возили, шоферами ро-
били люди. [Підробляли так?] Підробляли, да. Заказав 
глини: «Привези мені глини!». Воно тоді стоїло п’ять 
рублів машина тої глини. Привезуть. Було, шо трак-
тор, екскаватором накидають, було, шо руками наки-
дали. Оце таке. А тоді оце ж положили із саману [сті-
ни]: з одного боку (зсередини) саман ложуть, а з дру-
гого боку ложуть кирпич. [Кирпич – зовні?] Да. І че-
рез якусь відстань там – через п’ять сантиматерів чи 
через десять – саманина от кирпичини, шоб між ними 
була воздушна «подушка». Ну, зразу ж викладався 
фундамент, я ж тобі розповідав. [Фундамент на щебе-
ні, так?] Да, на щебінь викладався. Щебінь – у землі, 
а те, що зверху – то фундамент, цоколь. [То цоколь з 
кирпичу робили?] Да. З кирпичу. А тоді ото на фунда-
мент уже викладався саман і кирпич. А тоді оставля-
лися штраби – це, значить, там, де будуть перестінки, 
виходив всередину кирпич, чи саманина виходила, 
смотря з чого були перестінки. Якщо з саману пере-
стінки – то саманина виходила, якщо з кирпичу – то 
кирпич виходив, ну, оставляли. Штраба  – це шоб 
прив’язать перестінок до стіни, шоб зв’язка була, оце 
випускали. [Можете намалювати схематично на папе-
рі оцей спосіб з’єднання зовнішніх та внутрішніх стін 
хати?] Оце ось хата. Оце по хаті по периметру на фун-
даменті лежить ізсередини саман, так, а оце понаружі 
лежить кирпич. Оце, наприклад, мені треба отут, шоб 
був перестінок із саману, оце отут, міжкімнатна [сті-
на]. Оце отут випускається отаке, ложиться отак са-
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манина: пів саманини ж туди виходить, прикладаєть-
ся вона отак саманиною, а половина виходе сюди, шоб 
зв’язать мені ж перестінок, оце прив’язать до стіни. Це 
називається «штраба». [Оцей випуск саманини  – 
штраба?] Да. Штраби, да, випускалися. Штраби – для 
прив’язування перестінка до стіни. І так само отут пе-
рестінок вже – отділити, наприклад, дві спальні, по-
німаєш. Оставлялися ж пройоми під одвірки. Оце ж, 
де двері, короб оцей називається «одвірок». Де вікно – 
це називається «лутка» короб. [Чому назва «лутка»?] 
Ну, не знаю. Так називається. Оце як зробили оце, ці 
перестінки, все вже построїли, от, тоді постояло воно 
там тижнів два, поки встоялося все. А може, бувало, й 
так, шо на слідучий год [залишалося], в зіму накрива-
ють оці всі стіни рубєроїдом, чи клейонками, чи чим 
накривали. Воно так зімує, хата всідаєця, от, все 
втрамбовуєця. [Як будували стіни хат раніше, за часів 
Ваших батьків?] У кінці [19]40-х, на початку 50-х стро-
їли хати «торчомві», «торчові». [Це Ви розповідаєте 
про Миргород, так?] Да. Ну, не тільки Миргород, це 
строїлися вообщє такі хати на Україні. Ну, поскільки 
цегли було мало, і це в людей грошей не було, шоб ту 
цеглу купувати, от. А «торчові» хати – вони були де-
шеві. Це хати, як тобі сказать, без фундаментів. Заби-
валися по периметру сохи  – от, такі стовпи. [З  чого 
були ці стовпи?] Дерев’яні. Ну, зачасту, дубові колики. 
Ліс находили. В кого був дуб – дубові, в кого – пиляли 
берізки, от, акації такі, шо міцненькі, ну, і соснові ви-
користовували. Тоді ці сохи зв’язували між собою 
глицями. Такі глиці були. Ну, в общім, ці сохи стави-
лись по периметру, і через метер між собою вони отак 
ставилися, а тоді зв’язувалися глицями. Задовбували-
ся глиці такі метрові десь. [Який матеріал цих глиць?] 
Дерево, дерево, всьо це дерево. А  тоді до цих глиць 
в’язали колики, да, в’язали колики із очерету. Нетов-
сті вони такі, ці колики, десь, ну, сантиметрів п’ять в 
діаметрі, ну, і на висоту хати, і прив’язувалися до цих 
глиць з обох сторін: і знаружі, і зсередини. І закидало-
ся все це глиною. Глина місилася із соломою, і закида-
лося, порівнювалося. Оце отак. А тоді ж міжду глиця-
ми оставлялася відстань під вікна, під двері, ну, між 
сохами оставляли місце. [Які вікна були раніше?] 
Дерев’яні були вікна. У  матері [в  хаті] були ставні. 
[У  Вашій хаті теж були?] Не було ставнів. [Чому?] 
А нашо вони! Я ж уже строївся у [19]70-х годах, тоді 
вже воно мало такого. [Відходило вже це?] Да-да. Ото 
таке. Даже отаких наличників, як ото, це в мене не 
було. А, були! Такі наличники в мене були тоже, були. 
[Як Ви обробляли стіни хати після їх будівництва?] 
Оце як помазали [стелю], якщо осталася глина – іщє і 
стіни пройшли по саманові. Пройшли стіни, помаза-
ли, вирівняли, в  общим. Це називаєця «вирівняли». 
[Яким інструментом стіни вирівнювали?] Правилом. 
Правилом і пальцями. Отак бере, воно ж глина, отак 
раз – і продрала, раз – і продрала, шоб тоді, як уже це 
накидать половою, вирівнювать, глина, пісок і полова, 
шоб воно ж приставало. [Такі рівчачки на стінах паль-
цями робили?] «Пальцювали» воно називаєця. Це по 
соломі мазали отак, з  соломою. Коли глина, солома, 
тоді оце пальцювали. А коли вже натяжку роблять – 
ото тоді глина, полова і пісок, і вода щє. Полова – це 
можна перебить на ДКУ [домашній млинок] солому, 
буде полова. А можна, як комбайн косе, от, молотить 
зерно, оце з зерна шелуха – ото називаєця «полова». 
Це вже вирівнюють угли всі, шоб були рівно дев’яносто 

градусів все, от. [Яким інструментом перевіряють 
прямий кут?] Отим правилом. Воно ж рівна рейка, 
і  вона така  – п’ять на п’ять [сантиметрів]. П’ять на 
п’ять, да, рейка. І от, вже ставиш її в куток, шоб верті-
кально ж вона була. Да, вертікально в куток же поста-
вили, і це по товщині оцієї рейки, вони ж накидають 
по стіні, понімаєш, ну, може, не до кінця рейки, може, 
до половини, це шоб воно було вже одинакова товщи-
на. Тоді вона бере оцю рейку, уже ж угол видно, шо 
отут рівно ж, оця ж сторона приходиця до стіни і ця, 
і  тоді ж отак рейкою цією бере і проводе, і проводе, 
понімаєш. А тоді ж, як це рівно, вирівняли, тоді паль-
цями пройшла, пропальцювала і всьо. [Яка наступна 
дія після натяжки стін?] Натирка. Натирка – тут уже 
робиця кізяк кінський, кінський кізяк, глина і пісок. 
Пропорцію я вже й не пам’ятаю. Так-от, тут уже ро-
блять жіночки такі, шо грамотні. Це як штукатурка. 
Оце вже називаєця воно «натирка» – це таке, як шту-
катурка, штукатурний роствор. Дощечки спеціальні 
такі з ручечкою. Отака дощечка, от, ручечка. Дощечка 
отака, як пів листка оцього, тут ручечка отак, ручечка 
посередині. І от, вона бере оцей роствор і це дощечку 
в воду вмочила, роствору положила і раз – пройшла-
ся, раз  – пройшлася. Так, як штукатурять, так само. 
А тоді після оцієї дощечки беруть віхоть (тряпку) і так 
трошки розтирають, трошки. [Потім чекають, щоб 
підсохло?] Воно підсохло, іще як не зовсім підсохло, 
його щіткують. Щіткують іще. Беруть воду, ну, як воно 
щє не зовсім підсохло, воду, тоже глину і роблять та-
кій жідєнький роствор. І щітку, знаєш, от, кропив’яна. 
Раньше були щітки кропив’яні такі. Вони так назива-
юця – «кропив’яні». Счас покажу. Щітка – вона зро-
блена, лико із липи. Та іщє й з верби робили лико 
тоже. А  тоді беруть, оце водичка, ото те жидіньке і 
щіткують. Вмочають щітку і щіткують, от. А тоді воно 
висихає, о, і вже тоді [стіни зсередини] білують. І всьо. 
[Як зовні оформлювали стіни хат у 1970-х роках?] Ну, 
кирпич. Просто кирпич був і все. А вугли – красили. 
Угли покрашені були. І  всьо. А  то кирпич, осьо так 
розшитий кирпич був, шо не крашений. Де, в кого тут 
є  – он, тіки білий то кирпич, а  то красний був. [Як 
здійснюється сучасне житлове будівництво?] Ой, це 
зовсім по-іншому будуєця зараз все. Зовсім інші мате-
ріяли, зовсім інший підход до цього будівництва. 
Я даже січас і не можу тобі розказать, бо я не знаю, 
з чого січас. Матєріяли нові – он ти поїдь, зайди в лю-
бий [будівельний супермаркет] «Епіцентр» і подиви-
ся, які матєріяли. Я цього даже не знаю. От, ти бач, як 
будують: січас беруть оці піноблоки, з  піноблоків 
ставлять хату, тоді обшивають пінопластом, ось деся-
тисантиметровим. А вообщє, он, січас хату будують – 
за три місяці «під ключ». «Під колюч» за три місяці 
вообщє. Он, роблять, є завод «Рапід» на Україні, завод 
«Рапід» – от, роблять дерев’яні будинки, от, із отходів 
всяких вони роблять, клеють балки, от, роблять тир-
соплити, роблять гіпсокартони, все оце роблять. Об-
шивають [стіни] – мініральні вати, утєплітєлі всі оці, 
тоді пінопласти. Ну, все січас совремьонно, все. «Ка-
надська тєхнологія» називаєця. Це ти можеш подиви-
тися в любом Інтернеті – будівництво по «канадській 
технології». Стеля. [Як будували стелю, горище?] Ло-
жилися балки. [Як ці балки називали?] Балки  – так 
вони і називаються. Балки ложилися впоперек хати 
обично. Так-от, якшо хата п’ять метрів завширшки, то 
балка оця була вже п’ять з половиною метрів. Вони 
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трошки виступали на обидві сторони. Ну, так ось ло-
жилися балки. [Вони виступали за стіну, і  їх можна 
було зовні побачити?] Да. Ну, да. Да, можна побачити 
зовні, а можна не побачити. Оце отак вже балки ло-
жуть. Хата отак [завдовжки] дев’ять метрів, а отак [за-
вширшки] сім, то тоді ж ложуть отак [по ширині]. Бо 
дев’ятиметрових [балок] важко найти, даже семиме-
трових – і то важко. І оцей перестінок, тоді на пере-
стінку вони з’єднувалися. [Тобто, бувало, що по дві 
коротших балки з’єднувалися?] Два куски: оце один 
кусок три з половиною метри і другий три з полови-
ною метри на оцьому перестінку з’єднувались. [З яко-
го дерева були балки?] Соснові балки. Купували в лісі 
кругляк. Привозили додому кругляк, тоді обтесували 
його: знімали кору і тесали. Тесали дві сторони взага-
лі. Якщо вона ж кругла отак, то тесали, отак ізтесува-
ли, шоб оце було верх, а оце низ. Оце отак стесували, 
о, понімаєш. [Чим стесували?] Топорами. [Ви теж так 
робили під час будівництва цієї хати?] Да. Оце отак 
робив. [Замовляли кругляк і самі це все обробляли?] 
Да. Отутечки на грядці все розкладали, оцю кришу, 
отак ось все по периметру робили, о. Тоді ж балки оці 
розкладали. [Через яку відстань одну балку біля іншої 
встановлювали?] Через метер, через дев’яносто санти-
метрів, смотря хто як, по-разному робили. Ото для 
чого, я тобі сказав, стісувалися балки... Бралося рань-
ше, можна було робить, зашивать дошками спіднизу 
до балок, ото де затесано, оце до рівного між балками 
забивалося дошками, і  зверху забивалося дошками. 
Воно ж, балки разні по товщині, шоб рівна поверх-
ность була – ото воно отак це [стесувалось]. [Дошка-
ми і зверху, і знизу забивали?] Да, всплошну забивали. 
Тільки балка оце плашма лешить, як дошками забива-
єця. А то [за іншим способом] ставилася вона отак на 
ребро, шо оці стесані були отутечки в сторони. [Сте-
сані краї балок по боках?] По боках. І осюди приби-
вався угольник. Осьо так, счас покажу. Оце, будемо 
щитать, шо оце в нас балка, отак вона лежить, о, і осю-
ди закріплявся уголок. Отак осюди закріплявся уго-
лок, отаким чином, і з цього боку закріплявся уголок. 
[Він був залізний?] Желізний, желізний уголок. І отут 
закріплявся угольник на всю довжину балки. Слідую-
ча балка отут тоже лежить, тоже отак зрізана, тут рів-
не. Для чого це рівне? Це рівне – воно лежить на рівній 
стіні, оце стіна йде. Оце стіна, це оця довга стіна. Тоді 
на оці угольники, на оці угольники желізні закладали-
ся доски – отут міжду уголками отак ложилася доска, 
кусочки отакі, отак. Якшо метер [відстані між балка-
ми], то метрові різали доски, і закладалося воно так на 
всю дліну, понімаєш. У мене [в хаті] зверху і знизу під-
бито. Зверху і знизу підбито – в мене отак. [Зверху і 
знизу між дошками простір є?] Воздушна «подушка», 
да. У мене це отак зрізано, о, отак і знизу підбиті до-
ски, о, і зверху положені доски. [Які Ви дошки вибира-
ли?] Шальовка-«двацітьп’ятка». [Яке дерево брали?] 
Осику брали, сосну брали, яка була. Тоді вони [стелі] 
дранкувалися, дранка. Бувала дранка пиляна, буває 
драна. Драна дранка – це лико таке, ну, таке, як лико 
дереться, тіки дране, товще, тоїсть, товще, міліметрів 
п’ять, отаке. Буває пиляна дранка – такі палички, тоже 
десь міліметрів п’ять товщиною, от. Ну, оце якшо отут 
у нас п’ять міліметрів, то вони отакої товщини, десь 
отакої ширини вони  – сантиметрів два, і  довжиною 
вони десь метрів по півтора, метер, отак, понімаєш. 
Оце ж до дощок уже, як підшили, забиваєця воно ота-

кими [дранками]. Отак я тобі счас намалюю: оце одна 
паличка, оце друга, воно б’ється через п’ять сантиме-
трів одна од одної отак, а тоді отак б’ється, о, поніма-
єш. [Тобто, одні палички з іншими перехрещуються?] 
Да. Оце отут гвіздочками прибиваєця воно. Оце отут 
гвіздочки. Це підбивається весь потолок, це потолок 
спіднизу. А зверху – нічого не підбиваєця, а просто по 
оцих дошках. [Тобто, як робили стелю, спочатку на 
балки підбивали дошки, а  потім ще дранку зсереди-
ни?] Да. Тіки потолок. Чердак – сама глина вирівнюва-
лася, от, глина і солома, і пісок, о, і мазалося, накида-
лась гора. А тоді вже люди, єслі шоб рівненька вона 
була, все, брали глину, кізяк, от, особливо цей кін-
ський, коров’ячий, і  шпарували його. Шпарували, 
і  воно рівненьке получалось отаке. От, гору накида-
ють: подають вальки, беруть глину із соломою, одри-
вають її вилами, отак одривають такий цей кусок за-
місу, воно таке кругле. От, беруть оцей вальок, на гору 
закидають, там баби його ловлять –і ляп об оці доски, 
от. І руками, в воду руки мочає, шоб воно лучче до рук 
не приставало. І  оце отак розмазують, розмазу-
ють-розмазують, рівненько вирівнюють. Всю гору 
отак закидають. На оцих досках товщина уже десь, ну, 
отака товщина. [П’ять-сім сантиметрів, так?] Да. 
Якшо по отакій технології робить, то балка якшо тов-
ста, десь сентиметрів десять, та доски нехай там сан-
тиметрів єсть два, єсть три сантиметри, а якшо балка 
щє товща, сантиметрів п’ятнацять, то оту товщину 
нада замазать, шоб не видно було. Шоб по чердаку як 
ходиш, не перечіпався через ці балки, то там товще 
глини накидали. Ну, там сантиметр, два сантиметри, 
шоб прикрить ті балки, шоб не видно було. Це – гори-
ще. А потолок – оце отак кидаєця таким самим рос-
твором, от, тіки уже ж нада кидать, шоб воно прили-
пло і попало между цими дощечками [дранками], шоб 
воно застряло і сфатилося. І  тоді його отак ось це й 
вирівнюють, стягують правилами, отак вирівнюють. 
Ну, от, береться, стягуєця цим правилом, шоб рів-
ненький був потолок і приблизно кругом одна товщи-
на, і не косо ж, не криво все, і горбів не було. [З якого 
дерева правило роблять?] Обикновенно, з  сосни. Із 
сосни зробили, шоб воно не важке було і рівне. [З та-
кого дерева, щоб не важке правило було, так?] Да. Так, 
а попотягай його, шо руки всьо время вгору! Це ж на 
риштовці стоять, там на «козликах» бабки і ото ж це 
[стелю вкидають і вирівнюють]. Помагали люди. На-
німали, нанімали людей. [За гроші наймали?] Да, ка-
нєшно. Єсть такі спіціалісти спіціально, шо це ро-
блять. [Скільки часу сохла стеля?] Ну, це залежить од 
товщини. Ну, тижнів два-три, може, місяць. І яка по-
года... [У  яку пору року найкраще стелю робити, це 
враховували?] Ой, це воно, то коли вспінеш, тоді й 
роблять люди, знаїш, це ж по-разному буває. Не вра-
ховували. Ми  – не враховували. Коли в нас гроші 
були, коли люди свободні... Ну, канєшно, в дощ його 
не робить вже ніхто, бо це ж заміс місить. Знаєш, який 
заміс завбільшки місили кіньми?! [Де влаштовували 
заміс?] Оце отут на грядці. Вивозе таке КРАЗ чи КА-
МАЗ глини, висипався там даже не один, і це й пару 
коней, то солому підкидають, і  коні ходять, топ-
чуть-топчуть, перемішують солому. [Тобто, сам заміс 
роблять коні?] Ну, і  люди, і  коні  – по-всякому. [Для 
чого потім використовували горище?] Поки сараю не 
було, туди весь хлам стягували. А як сарай став, то зі-
мою стірку вішали, то це таке, то все, шо не нужне, на 
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чердак виносили. Оце і все. Дах. [Як був влаштований 
дах хати?] На ці балки [стелі] в’язалися крокви, отак 
ложилися крокви, зв’язувалися бамнтиною. Вже міря-
ють крокви, шоб було, кроквина отак осюди була впи-
ралася, отак, і осюди, на оцю сторону. А отут [пере-
мичка] посередині, шоб кроквина не розходилася, оце 
називалась «бантина». Та буквою «А»  – отак воно. 
Буквою «А» збивалося, прибивалося тутечки скраю і 
тутечки, от. І  слєдующа так само була, понімаєш. 
[Чому «кроква» називається?] Не знаю, чо’ воно так 
називаєця. Кругляк отакий завтовшки десь. [Яким ді-
аметром?] Ну, сантиметрів по десять. Це раньше було. 
Січас роблять із доски. [З чого бантина була?] Тоже із 
такого самого, може буть з тоньшого. Может, із такого 
самого, тіки пополам отак ось розрізано, пополам. Ну, 
отак дві бантини получається, да. Це для того, шоб 
зв’язати. [Це все за допомогою цвяхів фіксується?] Да. 
Отут на цвяхи, а  тоді отак іщє скоби прибивалися, 
шоб воно не з’їхало. Отак скоба. Скоба  – це отаке в 
кузні заказували, вигнуте таке із арматури, отаке. 
[У вигляді літери «П», так?] Да, отут отакі. В кузні по-
роблені [на кінцях скоби] шипи, шоб воно ж і не ви-
сунулось. Ну, оце на кажну бантину треба було по два: 
раз-два, раз-два, раз-два... [Скільки кроков встанов-
лювали на хату?] Оце ось єслі сім метрів хати – зна-
чить, сім штук їх, чи то на одну сторону. На кажну 
[таку хату] чотирнаціть штук, понімаєш. Єслі девіть 
метрів хата, тоді оце девіть штук [пар кроков]. А тоді 
ушивалося чи дошками, чи рейками. Якшо рейками – 
то під черепицю. Якшо дошками – то там під шіфєр. 
Ну, тоді воно як тако-го, цей, крилося обично черепи-
цьою. От, дошками забивалося під рубероїд. От, рубе-
роїдом крилося, ну, і щє очеретом, соломою. [Ще звер-
ху?] Да. [Чим спочатку покрили дах своєї хати?] А дах 
ушили дошками і шіфєром накрили, і всьо. [На стіль-
ки дах виходив за межі стін?] Счас роблять, шо виходе 
всього буквально десять сантиметрів. Тоді строїли, он 
робили  – реброва і підшивна дошка. Оце, он, бач, 
пластіком я забиваю, воно січас не нужне. А  січас 
строють уже без цього, без оцієї дурниці. Де тут, я хо-
тів тобі показать... Он, бачиш, отут на фронтоні в мене 
вже, он, сам шіфєр і всьо. А було ж, і там короб такий 
самий. Інтер’єр. [Як робили підлогу?] А підлогу – зна-
чіть, раньше, як батьки строїли, то забивали підлогу 
глиною. Глиною, от, забивали глиною. Так само глина 
і солома – забивали, а тоді натирали. Був спеціально 
такий праник. От, ти знаєш праник – раньше баби як 
стірали, от, на річках отам вибивали праниками це бі-
лизну, білизну вибивали праниками полотняну. То це 
називаєця «рубель». А праник – воно отаке саме, тіки 
без зубів і ручка, тіки коротке. Ну, рубель же тоже з 
ручкою. Оце отаким праником набивали, шоб не було, 
всілося харашо, шоб не було ж пустот. Шоб як поста-
вив ліжко там чи стіл, шоб воно ж не провалилося. От, 
шоб воно втрамбувалося. От, трамбовкою трамбува-
ли, а тоді оцим праником набивали. [Який заміс для 
підлоги робили?] Місили глину так же само, місили 
заміс і робили долівку. Оце не поли, а «долівка» нази-
валася. А тоді поверху цього, як вже, да, тоже робили 
натирочку і натяжечку  – вже на оцю глину ложили 
цей тоненький слой, так же пісок, кізяк і глина. А тоді 
натирку робили – долівку мазали. Ни натирку, а «ма-
зали долівку» називаєця. Віхтем натирали вже насухо, 
суха долівка, натирали – кізяк, глина і водичка. І ві-
хоть вмочали, і от. [Яка товщина мала бути?] От, цьо-

го, натирки оцієї товщина  – ну, десь, ну, може, мілі-
метрів два, може, три. Це ж у старих хатах, це як бать-
ки строїлися, там бабуся моя. А  уже отутечки, як я 
[будував хату], то у мене там получилося, фундамент 
високий був, сємдісят сантиметрів фундамент, а  сті-
ни, все ж готове вже, і потолок помазаний, і все, оста-
лось самі поли. Шоб оце сємдісят сантиметрів од землі 
до рівня полу, от, понімаєш, ми засипали всередину 
шлак. Їздили, от, де котельні топилися вугіллям, от, 
собирали шлак або купували. І засипали шлак в оцю 
пустоту. Ну, ми засипали, може, сантиметрів десять 
шлаку – це для того, шоб не тягло влагу на поли. Тоді 
поверх шлаку ми просипали слой іще ізвєсті, десь 
отак [півтора сантиметри] ізвєсті негашеної, ну, мож-
на і гашеної. Але перед цим, як засипать, ми виложили 
стовпчики на кирпичину – от, двадцять п’ять на двад-
цять п’ять [сантиметрів] стовпчики такі, отакі за-
ввишки десь. [Це Ви на шлак поклали?] Ни на шлак. 
Це ми в землі викопали ямку, забутували його все, 
і тоді так само, як фундамент, тіки двадцять п’ять на 
двадцять п’ять [сантиметрів]. Це перед шлаком, перед 
тим, як шлак засипать, ми виклали оці стовпчики. Ви-
кладали ці стовпчики через метер там, де в нас пови-
нні лежать лаги. Тоді на оці стовпчики кладемо лаги, 
от, а на лаги уже б’юця дошки – поли. Оце отак. [Що 
було між шлаком і самими дошками?] Пустота. Оце у 
нас отам сантиметрів сорок пустоти між полом. [Це 
робиться для теплоізоляції?] Да, да. Ну, шоб і сирість 
не йшла, од землі не тяглося, от. [З чого робили лаги?] 
Дубові, соснові. [Якої форми вони?] Вони можуть 
буть плоскими, можуть буть квадратними, то таке. 
Тоже через девеносто сантиметрів лага од лаги ложи-
ця, шоб доски не прогибалися. От, а поверх дощок уже 
єсть, єсть, роблять шо – зразу накладають поверх лак 
чорний, пол чорний, дошки нестругані, але рівненькі, 
всі однієї товщини, от, і можна покласти їх «в розбіж-
ку», там через сантиметр дошка од дошки, через два 
сантиметри, а поверх тих дощок уже тоді рівний стру-
ганий пол. Дошки положили, а тоді якшо єсть можли-
вість простругать тут їх, на полу прямо, спіціальні 
приспособи такі, от, стружать, шоб пол рівненький 
був, шпаглюють і красять. Єсть, зверху ложуть ліноле-
ум, насилають по дошках по цих. Ото таке. Єсть, пар-
кет ложуть. То ж це таке. Можна засипать вообщє все 
і забетоніровать його, а  тоді положить плитку. Ну, 
по-разному ж робиця, смотря де шо. Поли в кімнатах 
дерев’яні, можна положить зверху дрєвєсно-стружеч-
ну плиту, от. Оце ж уже я ж [у 1974-му р.] із роддома 
Славіка забирав сюди, і якраз лежали Оля в роддомі і 
це [з  сином], а  я мебель завіз. Купив же мебель ото, 
в мене щє в залі полів не було. В залі не було полу, як я 
це Славіка забирав. Ми жили із Ольою в отій кімнат-
ки, де комп’ютер стоїть, в  отій спальньочки. І  ця 
спальньочка, шо напротів була, і та спальня була з по-
лами, а далі полу не було. [Це ще все треба було доро-
бляти?] Да. [Як усередині стіни оздоблювали? Шпале-
ри вже клеїли у 1970-х  роках?] Нє. Зразу у нас хата 
була побілена, все біле було. Вся була біла, білена 
крейдою. А тоді ми зробили вже цвітну побєлку, три-
фарєти. От, залу  – одним кольором, там, лимонним. 
І такі в нас красіві були ці трифарєти побиті. Красіво. 
Спальня одна – одним тоже, іншим [кольором], дру-
га – іншим. А тоді пішли, як пішли обої, не шпалери, 
а  обої, тоді давай обої клеїть. [Це в яких роках?] Це 
вже в 80-х роках.
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
[Які ще будівлі розміщували у дворі?] Ну, як, літня 
кухня, сарай, гараж, погріб. [Де у дворі розміщували са-
рай?] Тоже архітектор показав: «Отут у вас буде сарай! 
Отут туалєт буде». [Теж фахівці з міського управлін-
ня архітектури це все планували?] Да. Це «поетажний 
план» називаєця  – воно оце ось робилося, от, «архі-
тєктура» його виконувала, за нього платились гроші. 
Вони зробили і сказали: «Оце отак!». Одступати од 
цього плану не можна. То таке. Там в цьому поетажно-
му плані було написано даже, якої висоти забор і з чого 
він буде, і в який колір покраяний, от, і все оце таке. 
Це – умови будівництва. [З чого будували сарай?] А з 
кирпичу. З чого б я його робив?! З кирпичу зробив, та 
й годі. [Погріб Ви в сараї розмістили?] Ні, погріб в мене 
в гаражі і в хаті. [Ви зразу планували, що під хатою 
буде погріб?] Ну, це не було заплановано «архітєкту-
рою», це вже я сам, от, погріб [копав]. Вирив яму, кир-
пичом обложив. Він же в мене ось у прихожкі, отам під 
полом. Ну, та й все. [Які дерева садили у дворі?] Тоже 
як получали документи на будівництво, там тоже було 
прописано, шо не обов’язково треба, шоб було там 
дві чи три яблуні, дві грушки, вишня – от, отаке. Було 
написано, от. Воно не в приказном порядку, а просто 
було, як порада. [Місце розташування дерев не за-
значалося?] Нє-нє-нє, нє. [Що завжди садили на при-
садибній ділянці?] Картошку, буряк, моркву, цибулю, 
часник – все те, шо необхідно в хазяйстві. Помідори, 
огірки, капусту, клубнику – всього потрошку, а як же. 
[Яким було покриття власне двору?] Заасвальтовані 
дорожки були. І  травичка росла. [Продумували міс-
це, де дитині гратися, де відпочивати?] У нас отутечки 
пристройки не було, оції пристройки не було, і оцього 
гаража не було, оце між хатою – отут була пустка. Тут 
можна було, шо хочиш, от, робить. Оцей гараж по-
строїв, а там було пусто. Горіх такий високий ріс тоже 
отут. Де оце гараж, горіх ріс і квіти. Там в нас були ла-
вочки. А вообщє, в нас отут перед хатою щє такі було 
зроблено дуги, і виноград отакий оцей же ріс, отак аж 
все було заплетено. Воно було без криші, просто дуги. 
[Дуги до веранди туди були?] Да, да-да, да. [Відпочива-
ли під виноградом біля хати?] Канєшно. І свадьби тут 
гуляли. Дівчата жили на квартирі в мене, заміж ішли, 
ми їм свадьби тут гуляли. [Танцювали тут у дворі?] Да. 
Да-да-да-да. Отут заборчик стояв отак цей, он, до того 
стовпчика. Як гаража не було, до цього стовпчика отак 
стояв заборчик туди до забора. [Тобто, двір був роз-
ділений таким заборчиком?] Пополам, да, да. Ну, да, 
шоб грядка і сарай був отдєльно. А літньої ж кухні не 
було. [Ви ж спочатку літню кухню побудували, а потім 
хату?] Нє. Тут був сарай на два відділення, от. Отого не 
було. Сарай був 6×4 [метрів]. Сарайчик був, двоє две-
рей було: в одном [приміщенні] були поросята, кури, 
а в другом була така лєтня кухонька, де поросятам їсти 
варили. Стояла електроплита, і поросятам їсти варили. 
А тоді вже, як Славка зібрався жениться, давай я все це 
перестроювать. Поки він поїхав у Москву, а я построїв. 
[Як це господарське приміщення прибудували?] А це 
ми строїли із Ольою, от. Оце ж як він поїхав у Москву, 
зібрався женитися, я построїв його. Ну, шо ж, з кирпи-
чу виклали, зробили кришу, ну, все. По-новій пристро-
ювалось до сараю, до лєтньої кухні. Ну, то таке.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Перед тим, як начинали будувати, під вугол насипали 
копійок. От, під перший угол, який начинали закла-

дать, от, насипали копійок. Зведення стін. От, тоді, 
як кінчили будувати, де покуть, на покуті вверху на 
цьому вуглу ставили букет квітів. Як стіни виклали – 
ото букет квітів поставили туди на стіні. Входини. 
Валька, сестра, заміж виходила, уже ось це: «Виселяй-
теся [у  власну нову хату], бо свадьба». І  перву ніч в 
нас ночували «свадьбові» ті [гості], шо поприїжали, 
тут. [Як входили до своєї хати, кота вперед запуска-
ли?] А, та такого я не пам’ятаю вже. Я не пам’ятаю. Та, 
ну, в  общим, не дивились ми на ці прикмети, я  тобі 
скажу, воно тоді було і ни до прикметів. А може, й за-
пускали... Я не помню. Де те ліжко ставити... Ну, кота, 
обично, запускають, де ліжко ставить, знаєш. [Де кіт 
ляже, там ставити ліжко?] Да-да, да-да. [Ви про таке 
чули?] Да. Ну, це, значить, там немає таких зон оцих 
аномальних чи магнітних.

с. Савинці
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  

у с. Савинці Миргородського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1890 року Стешенко М. В. – 
дводільна, з  рундуком на південному боці. Стіни. 
Стіни рублені, знадвору клинцьовані, обмазані й по-
білені. Зсередини не клинцьовані, обмазані й побіле-
ні. Стеля. Стеля  – дошки врозбіжку, зверху очерет. 
Інтер’єр. Двері між двома житловими приміщення-
ми  – дводільні, фільончасті, а  двері між рундуком і 
першою кімнатою однопільні, фільончасті. У першій 
кімнаті  – двоє вікон на причілку, в  другій (більшій) 
кімнаті  – вікна на трьох зовнішніх стінах: два вікна 
на чолі, одне на затиллі, одне, але подвійне вікно на 
лівому причілку. Віконні обрамлення декоровані різь-
бленням. Застосовано три мотиви різьблення. Цей 
факт, а також нетипове для регіону планування хати 
дають підстави для припущень про неодночасність 
будівництва частин хати.

с. Хомутець
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1971 р. 

 у с. Хомутець Миргородського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. Це – тридільний 
тип житла «хата + сіни + хатина». Стіни. Стіни «хати» 
й «хатини» глинобитні знизу до верхнього рівня вікон, 
а вище вікон до даху – рублені; зовнішні ж стіни сіней – 
в чисте дерево. Екстер’єр хати цікавий своїм колорис-
тичним рішенням: стіни «хати» побілені, стіни «хати-
ни» та підводка «хати», що імітує присьбу, яка не збе-
реглася, мають світло-брунатний колір глини так само, 
як і підводка сіней. Облямування ж підводки «хати» 
та розділова смуга між сіньми та «хатиною» – яскраво 
червоні. Мальовничості будівлі надають також різно-
манітні фактури застосованих матеріалів: соломи, гли-
ни, дерева. Стеля. Перекриття в «хаті» підтримується 
одним поперечним сволоком і на ньому трьома поздо-
вжніми сволочками. Дах. Дах будівлі – на кроквах, чо-
тирисхилий, критий соломою з невиразним гребенем 
зверху, придавленим довгими жердинами. Система 
опалення. В  інтер’єрі «хати» збереглася, окрім старих 
сволоків, звернена устям до «чола» хати піч, дим від 
якої через каглу потрапляє у підвісний «верх». В «ха-
тині» піч викинули. Інтер’єр. У «хатині» лишилося за-
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пічне маленьке віконечко на одну шибку. У «хаті» – три 
вікна, з яких два на чолі, одне на причілку.У «хатині» 
теж троє вікон – одне на чолі, два на причілку. Усі ві-
кна – шестишибкові, певно, не первісні.

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОН
смт Нові Санжари

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р. 
 у смт Нові Санжари Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Бичко–Токових. Нові Сан-
жари, вул. Л. Убийвовк, 1. Хата 1919 року побудована 
дідом інформаторки Трохимом Івановичем, який був 
чинбарем і волосним суддею. За типом плану це хата 
«на дві  половини». Посередині сіни, в яких відгоро-
джена кімната з подвійним вікном. Стіни. Плетені і 
обмазані глиною стіни після великої повені 1942 року, 
коли хата була затоплена по вікна, поставлені на це-
гляний підмурок. Ще пізніше проти входу зроблена 
веранда. Призьба. Спочатку ж хату довкола оперізу-
вала глиняна призьба, обмазана жовтою «глинкою», 
яку продавали на базарі. Стеля. Стеля обох «поло-
вин» підтримується двома поздовжніми сволоками. 
У лівій половині вони проглядаються в інтер’єрі, а в 
правій підшиті знизу дошками і заховані. Хата від-
значається великими розмірами, дещо нагадуючи 
«домки». 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування Біля хати був ґрунт 
1 га. Стоїть хата на узвишші поблизу річечки Ворони, 
затиллям до неї. На садибі, крім хати, був сарай, чин-
барня, комора. Останні дві будівлі стояли перед чолом 
хати, а сарай ліворуч відносно до входу в хату.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р.  
у смт Нові Санжари Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ  ст. 
Прохорової Марфи Федорівни. Кут Маджари, 
вул.  Піо нерська,  53. Хата розташована на високому 
правому березі річки Ворскли за 50 метрів від води. 
За планом це хата «на дві  половини», з  яких права 

трохи більша. Хата належала Прохоровій Арині Яків-
ні, 1903 року народження, а будував її, мабуть ще дід, 
принаймні дід та баба Арини Яківни жили в ній. За-
гальні розміри хати 12,43×5,7 м. Фундамент. Під сті-
ни був підведений цегляний фундамент. Стіни. Хата 
в основі збереглася, принаймні стіни каркасно-глиня-
ної конструкції. Товщина стін – близько 30 см. Вікна 
шестишибкові з однобічними віконницями, пофар-
бованими у блакитний колір. Стіни – світлоблакитні. 
Хата дуже гарно вписана в ландшафт, оживлюючи ма-
льовничу панораму з протилежного низького берега 
річки Ворскли. Стеля. Перекриття підтримується в 
кожній половині двома поперечними сволоками. Дах. 
Дах – чотирисхилий, під соломою, на кроквах, зараз 
перекрито шифером. Вздовж чола хати було спочатку 
піддашшя. З обох боків хати причілки мають дармо-
виси на випусках ощепин, оформлених як «коники». 
Інтер’єр. Усереди ні хати в 50-х роках ХХ ст. з’явилися 
переборки в поперечному напрямку. Глинобитна під-
лога в 1976 році наслана дошками.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Як садиба, так і хата 
зазнали великих змін протягом довгого часу існуван-
ня. Повітка, що стояла перед чолом хати, але дещо лі-
віше над самою річкою, зникла. Взагалі, господарські 
будівлі (старі)  – вже давно замінені на інші, значно 
пізніші, які не мають етнографічної цінності.

с. Клюсівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1994 р.  

у с. Клюсівка Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. Івана Наумен-
ка стоїть на садибі, яка переходить в леваду, причіл-
ком до вулиці на відстані блтзько 4 м від зовнішньої 
огорожі. За планувальним типом це хата «на дві по-
ловини», збудовані неодночасно. Ліва «половина» 
і сіни вздовж чола мають піддашшя на стовпчиках, 
права «половина» – ширша за ліву на ширину піддаш-
шя до стовпчиків. З розповіді старожилів, старішою 
є права половина. Про те ж свідчать і деякі конструк-
тивні особливості будівлі. Перша хата була теж «на 
лві  половини» з піддашшям вздовж чола. Її будував 
дід господаря близько 1860–1870 років (Господар Іван 
Науменко помер в 1993 р. у віці 89 років). Але з невідо-
мих причин (можливо, пожежа) ліва частина близько 
1900 року була перебудована. У сінях вигороджена ко-
мірчина (пізніше). Спочатку там були споруджені два 
бовдури, що відводили дим від печей через горище за 
межі даху. Бовдури йшли від рівня підлоги в сінях на-
гору. Вікна, по четверо на кожній половині, мають по-
двійні рами і двобічні вікониці. Розміри тришибкових 
вікон лівої хати 63×85 см, розміри шестишибкових ві-
кон правої – 60×83 см. Стіни. Стіни хати – каркасно-
глиняні, «у стовпи», на які зверху покладені два вінці 
зрубу в лівій «половині». Випуски вінців і сволоків на 
причілку утворюють дармовис. У  правій «половині» 
на випуски сволоків і верхньої обв’язки спираються 
могутні платви, у які врубані крокви. Стіни завтовш-
ки близько 30  см. Стеля. Стеля тримається в обох 
хатах на двох поздовжніх сволоках, а  в правій ще й 
поперечному (нижче поздовжних). Лати до кроков 
прикріплені тиблями. Дах. Дах  – чотирисхилий, під 
соломою. 

Хата. Кінець ХІХ ст. 
с. Хомутець Миргородського р-ну Полтавської обл.  

1971 р. Світлина З. Гудченко

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ  РАЙОН
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. На старій садибі, 
крім хати, були такі споруди: хлів (у  глибині двору) 
для утримання корови, коня, овець, повітка – проти 
хати для реманенту, клуня дуже велика  – за хатою у 
глибині городу, біля воріт – колодязь. З господарських 
будівель жодна не збереглася, за винятком колодязя. 
Значно пізніше (після Другої світової війни) були збу-
довані проти хати сарай, льох, курник.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1994 р. у с. Клюсівка  

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хлівчик кінця 
ХІХ ст. Борт Олександри Порфирівни. Хлівчик – рід-
кісний для цієї зони приклад рубленої господарської 
будівлі. Він належав до двору заможного селянина, 
який мав велику хату «на дві половини» під зілізом, ве-
лику пасіку з дупляків. Хлівчик складений з горбилів. 
Розміри його стін в осях – 334×230 см, залишки зрубу 
близько 15–17 см. Дах – чотирисхилий, під соломою. 
Крокви врубані у верхній вінець зрубу. Крокви до кро-
ков кріпляться тиблями. Комора кінця ХІХ ст. (у полі). 
Комора рублена з горбилів з залишками на кутах. Була 
на стоянах (не збереглися). Крита двосхилим дахом 
під залізом, утворює на торцевих боках трикутні щип-
ці. На чільному фасаді – піддашшя, утворене виноса-
ми поперечних балок. Кронштейни піддашка (крайні) 
фігурно оброблені. До них і виносів балок кріпилася 
лиштва (не збереглася). Дощана підлога комори мала 
продовження перед чолом у вигляді помосту, покладе-
ного на випуски нижніх зрубин і проміжні лаги. Роз-
міри комори в плані 505×417 см (в осях).

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1994 р. у с. Клюсівка  

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Куток Семиволоси. Хата кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. Непоради Хведори Григорів-
ни, 1910 р. н. За типом плану хата тридільна: посеред-
ині сіни, ліворуч від входу хата, праворуч  – хатина 
(хижка). З часом «хата» була перегороджена у попере-
чному напрямку, а сіни у повздовжньому. Між «хати-
ною», утвореною за рахунок сіней, і «хатою» пробиті 
двері, перероблена в «хаті» піч, добудована «притула». 
Призьба. З усіх боків хату оточувала плетена призь-
ба, загачена глиною (не збереглася). Стіни. Стіни 
хати знизу до половини з глини, що вкриває каркас 
(торчовку), вище вікон  – зруб, верхні випуски яко-
го утворюють піддашшя. Стеля. У сінях первісно не 
було стелі, і проглядалося знизу горище. Конструкція 
перекриття в «хаті»: два повздовжні сволоки, на них 
слижі, стельник, далі глина. Дах. Покрівля даху – со-
лома. Вздовж чола хати було піддашшя на стовпчи-
ках (не збереглося). Інтер’єр. Вікна були на чотири 
шибки, малі, «щоб бандит голову не встромив», тепер 
дещо більші. Біля коминів раніше підводили жовтою 
смужкою – «так лучче». Глину брали на горі (перехо-
дили мостом через річку Ворсклу).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Куток Семиволоси. Хата кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Непоради Хведори Григорівни, 
1910 р. н. Хату купив дід господарки Семиволос Єгор 

для сина, то вона вже була не нова. Хазяїн «хурував», 
тобто перевозив на конях вантажі. Батько працював 
у Рудьківцях на чужому вітряку. У діда ж були вівці, 
корова, конячка. Хведора Непорада переказала, що 
їх хутор заснував якийсь Семиволос, а  сам виїхав у 
степи. Планування. Забудова садиби складається з 
хати, розташованої далеко в глибині ділянки, клуні, 
яка тричі міняла місце розташування, повітки, хлів-
ця. Господарські будівлі неодноразово перебудову-
валися, хата теж зазнала змін, але в цілому зберегла 
первісні місцерозташування і стіни. Господарські 
будівлі. Перша клуня стояла далеко за хатою ближче 
до вулиці, що вела на кладовище. Про неї згадки не 
збереглися. Друга була в глибині городу проти по-
кутя хати. Вона була велика, стіни всторч, обмаза-
ні глиною, двоє воріт, але не наскрізні. Конструкції 
даху – на тиблях. Третя клуня, що нині існує, збудо-
вана по війні – невелика восьмикутна в плані спору-
да на шести сохах усередині. Стіни сторчові, обмазані 
глиною і пофарбовані червоною глиною. Стоїть вона 
проти чола хати. Поряд з нею була повітка (зберегла-
ся лише частково).

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1994 р. у с. Клюсівка  

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Куток Живилівка. Хата кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. Волошина Якова. За плану-
вальним типом це хата «на дві  половини» з сіньми 
посередині. Стіни. Стіни хати – каркасної конструк-
ції, основу якої складають стовпи – на кутах, в місцях 
перетину зовнішніх і внутрішніх стін, а також стовпи, 
які обрамлюють вікна та двері. Між ними сторчовка, 
обмащена з обох боків глиною. Зверху – побілка. Сті-
ни мають товщину близько 30 см. Вікна з однобічними 
віконницями на завісах ковальської роботи, так само, 
як і двері. Вікна лівої половини подвійні тришибкові, 
правої – шестишибкові. Стеля. Стелі «хат» покладені 
на сволоках – у лівій половині два повздовжні і один 
знизу поперечний. Поверх сволоків настелені слижі і 
хворост, зверху і знизу – обмазка. В сінях стелі немає 
(проглядається горище). Дах. Дах  – чотирисхилий, 
під соломою. Крокви врубані у дармовис, що підтри-
мується випусками ощепин і сволоків. Конструкції 
даху кріпляться тиблями. Уздовж чола – піддашшя на 
дерев’яних стовпчиках.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Куток Живилівка. Са-
диба кінця ХІХ – початку ХХ ст. Волошина Якова роз-
ташована на рівній ділянці городом у долину р. Вор-
скли. Хата стоїть причілком до вулиці на відстані від 
неї близько 4 м. Проти хати повітка на три відділення. 
У  глибині двору, між хатою і повіткою  – погрібник. 
Ліворуч від воріт  – велика стара акація. Хата чолом 
орієнтована на південний схід. Господарські будівлі. 
Повітка – каркасно-глиняної конструкції, тридільна. 
Дах – напіввальмовий, під соломою, трапецієподібні 
фронтони зашиті дошками. Каркас стін – вертикаль-
ного плетіння. Крокви врубані в платви, дах має не-
значний звис. Погрібник збудований у вигляді куреня 
під соломою. Обидві господарські будівлі  – значно 
пізніші за хату, близько середини ХХ  ст., але тради-
ційні за формами і конструкціями.
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З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1994 р. у с. Клюсівка  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ ст. Волошиної 
Онисі. Хата розташована на кутку Живилівка в гли-
бині садиби чолом до вулиці. За типом плану хата 
«на дві половини» з сіньми посередині, в яких відго-
роджена хатина (хижка) з вікном. Стіни. Конструк-
ція стін каркасно-глиняна, «у стовпи», зі сторчовим 
заповненням, обмазані й побілені з обох боків. Вікна 
правої половини 60×84  см на п’ять шибок з одно-
бічними віконницями на металевих завісах. Вікна 
лівої половини  – на чотири шибки. Стеля. Стелю 
підтримують в кожній половині по три повздовжні 
сволоки. На їхні випуски ззовні спираються попере-
чні платви, врубані на кутах будівлі у повздовжні, 
а крокви врубані у платви. Дах. Дах – чотирисхилий, 
під соломою внатрус, з маленьким гребенем. Уздовж 
чола хати  – піддашшя на шести сохах. Піддашшя 
підтримується дерев’яними стовпчиками зі стилізо-
ваними доричними капітелями, на які спираються 
платви. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. На садибі, крім хати, 
існують повітка (праворуч від хати торцем до вули-
ці), кухня (ліворуч від хати), колодязь біля зовнішньої 
огорожі. Господарські будівлі. Повітка  – тридільна, 
з каркасними стінами, обмазаними й побіленими, по-
середині – ворота, по боках – двері. Дах – чотирисхи-
лий, під соломою з гребенем. Повітка, можливо, одно-
часна з хатою.

с. Лелюхівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1970 р. у с. Лелюхівка  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата першої половини ХІХ  ст., 
«на дві половини» з галереєю на «чолі». Стіни. Стіни 
рублені, кілковані, обмазані та побілені. Стіни сіней 
в закидку, без обмазки та побілки. Чи є стояни – не-
відомо. Призьба  є. Долівка глинобитна. Двері на бі-
гунах. Стеля. У лівій «хаті» один поперечний митий 
сволок, а  на ньому два митих поздовжніх сволока. 
На ці останні покладені слижі, поверх яких наслана 
стеля. У правій «хаті» один поздовжній сволок, а на 
ньому два поперечні. Сволоки миті. Далі, як в лівій 
«хаті». У сінях стелі немає. Дах. Дах – чотирисхилий, 
критий соломою. Крокви запущені в ощепину, а два 
наріжника і дві припусниці – у дармовис. З чільного 
боку маємо доточки, які верхнім кінцем спираються 
на крокву, а нижнім запущені в подовжнє дерево, яке 
лежить на колонках галереї. Всі конструктивні вузли 
взяті на тиблі. Система опалення. У сінях – два пле-
тені та обмазані бовдури, які починаються від долів-
ки. Вони між собою не з’єднані. Ці бовдури частково 
білені, а  починаючи від верху стін і вище, змащені 
червоною глиною. Над дахом верхи дощані. Печі лі-
вобережного типу. [Хата була рекомендована для 
перевезення і встановлення на території Національ-
ного музею народної архітектури та побуту України 
в м. Києві].

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1970 р. у с. Лелюхівка  

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. Коваль  В. 
(с.  Лелюхівка, на Охриївці). Первісно хата була три-
дільна типу «хижа + сіни + хата». У 1950-х роках у сі-
нях відгородили «хатину» і для її освітлення проруба-
ли в затильній стіні вікно. Перед сіньми прибудували 
невеликий тамбур під двосхилим дашком і перероби-
ли систему опалення. Стіни. Стіни хати торчові до 
верху вікон, а вище – зруб. Стіни обмазані і побілені 
з обох боків. Стіни сіней і комори теж комбіновані: на 
1,8–2 м – «в закидку», а вище – зруб у чотири вінця. 
Там, де повинна бути призьба (її рудименти є), змазано 
жовтою глиною. Будівля освітлюється сімома вікнами: 
чотирма «хата» (по два на «чолі» й причілку), двома на 
«чолі» – «хижа», одним на затиллі – «хатина». Вікна ма-
ють трапецієподібні сандрики та двостулкові віконни-
ці. Стеля. Два поздовжніх сволока наразі фарбовані в 
синюватий колір. Вони тепер підтягнуті до поперечної 
балки, що розміщена на горищі. Поверх поздовжніх 
сволоків лежать сволочки, а на них ліса, валькована з 
горища і побілена з кімнати. У  сінях раніше стелі не 
було. Дах. Крокви запущені у верхній вінець, а  два 

Хата В. Коваль. Кінець ХІХ ст. 
с. Лелюхівка Новосанжарського р-ну 

Полтавської обл.  
1970 р. Рисунок З. Гудченко

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ  РАЙОН

Конструкція  
піддашка з кониками.  

Хата В. Коваль.  
Кінець ХІХ ст. 
с. Лелюхівка 

Новосанжарського р-ну 
Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко
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наріжники і дві припусниці з хатнього причілку за-
пущені в дармовис, який – у два вінця. Причілки при-
крашають консольні випуски «коників». Дах – чотири-
схилий, критий соломою. Система опалення. Раніше 
піч була лише в «хаті», і дим з неї виходив через отвір 
у суміжній хатньо-сінешній стіні в бовдур, який стояв 
від самої землі у сінях, був плетений, обмазаний і побі-
лений. Наразі печі «хати» й «хатини» мають спільний 
димохід. Інтер’єр. Долівка глинобитна.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1970 р. у с. Лелюхівка  

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Москалини

ЖИТЛО Планування. Хата XVIII  ст. Москалини. За 
свідченням господаря, в цю хату прийшов його пра-
дід у прийми, і вона вже була стара. За типом плану 
це – дводільне житло «хата + сіни». Поперечний роз-
мір будівлі – 530 см, поздовжній – 970 см (з них 460 см 
сіни, 510 см «хата» на чільному фасаді). Досить про-
сторі сіни переплановані. В них вигороджені вздовж 
напільної стіни «хижка» та комірчина. Стіни. Хата – 
з  рубленими стінами, що мають залишки на кутах. 
Зруб складено з деревини різних порід: липи, осики, 
верби, вільхи. Стіни нахилені всередину на 10–12 см. 
Стеля. Перекриття «хати» підтримується одним по-
перечним сволоком (30×30  см у перетині) та двома 
поздовжніми (14×33 см у перетині), на які покладено 
стелю  – 9  сволочків, очерет, глина. Дах. Дах  – чоти-
рисхилий, під очеретом, з  розвиненими піддашка-
ми (100–120  см) зокола. Система опалення. Майже 
чверть площі «хати» займає піч, дим від якої через 
каглу виходить у бовдур, що стоїть у кутку сіней на 
землі. Інтер’єр. За час свого існування будівля за-
знала деяких переробок, насамперед вікон і дверей. 
«Хата» освітлюється двома вікнами на чолі, одним на 
причілку. Було також напільне вікно на чотири шиб-
ки, розташоване вище за інші, і маленьке запічне ві-
конце. Двері були «на бігунах» (або «на п’ятах»). Збе-
реглися давні зовнішні двері (100×165 см), але вже без 
«п’ят», у них дошки дверного поля з’єднані затяжками 
ковальської роботи.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Окрім хати, яка звер-
нена чолом до вулиці і заглиблена від зовнішньої ого-
рожі, у дворі стоять дві господарські споруди: хлів з 
загородою поблизу зачілка хати та повітка  – проти 
чола хати. Господарські будівлі. Повітка – тридільна: 
комірчина, власне повітка для сіна і палива, а також 
погрібник. Стіни господарських будівель плетені й об-
мазані, під солом’яними дахами. Навіть високий тин 
загороди для овець зсередини обмазаний глиною, 
а зверху покритий соломою.

с. Маячка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1970 р. у с. Маячка  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба початку ХХ ст. 
Шишацького Л. П., до якої належить двір, садок та го-
род, розташована на видовженій в напрямку городу 

ділянці. Двір займає рівну, прилеглу до вулиці частину 
садиби, відокремлену низькою огорожею. Хата стоїть 
торцем до вулиці в глибині двору біля межі з сусіднім 
двором та городом. З двох боків (причілку і зачілку) 
вона оточена садком. Хата належить до планувально-
го типу «хата + сіни + комора». Її стіни – комбінованої 
конструкції, обмазані й побілені. Дах – чотирисхилий, 
під соломою. Перед чільним фасадом хати – вільний 
простір двору з господарською забудовою, наближе-
ною до вулиці та до південної межі двору. Огорожа. 
Посередині вуличної огорожі  – прості дощані воро-
та та хвіртка. Огорожа двору  – лісяна. Господарські 
будівлі. Ліворуч від хвіртки при вході з вулиці затил-
лями до неї стоять саж і хлів. Перед хлівом – плетені 
ясла. Проти хати, але ближче до південної огорожі – 
три великі стоги сіна, курник, собача будка і вже на по-
чатку городу – погрібник. Стіни будівель – з плоту між 
сохами, обмазані й побілені, з солом’яним покриттям 
дахів, тільки погрібник критий очеретом. Хлів  – під 
чотирисхилим дахом, саж та погрібник під трисхилим 
з гребенем, який зверху прикриває від замокання до-
шка. Трикутні щипці будівель із трисхилими дахами 
мають плоскі заокруглені елементи завершення при-
чілків. Затильна і частково бічні стіни сажа пофарбо-
вані яскравою червоно-вохристою глиною.

Погрібник у дворі Л. Шишацького. 
с. Маячка Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Саж і хлів у дворі Л. Шишацького. 
с. Маячка Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко
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с. Нехвороща

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1970 р. у с. Нехвороща  

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Котенко П. М. за типом плану «хата + сіни + хатина». 
Стіни. Стіни – на сохах, закопаних у землю. У сохи 
задовбані глиці, які оплетені, обмазані й побілені. По-
верх сох три чи чотири вінця зрубу. Сіни та хижка по-
білені. Тильна стіна та права причілкова зовні мазані 
жовтою глиною. Призьба була. Раніше стіни в хаті по 
висоту вікна були мальовані квітками рожевою, чер-
воною, блакитною та зеленою фарбами. Стеля. Стеля 
лісяна, плетена, знизу обмазана й побілена, а  зверху 
валькована. У лівій «хаті» поперечний сволок фарбо-
ваний зеленою олійною фарбою. Над ним, вище, два 
поздовжні сволоки, поверх яких – стелини на відстані 
одна від одної приблизно на 25–30 см. У правій «хаті» 
два поздовжніх сволоки знизу, а далі, як в описаній. 
У сінях стелі немає. Дах. Дах – чотирисхилий, критий 
розстеленим по латах очеретом, прив’язаним до них 
перевеслом. Крокви врубані в ощіп, як і дві припусни-
ці та два наріжника з правого причілку. З лівого при-
чілку і з чільної стіни є дармовис у дві дошки, різьбле-
ний. Дві припусниці та два наріжники з лівого боку 
запущені в дармовис. З  фасаду є доточка до кроков, 
яка верхнім кінцем кріпиться до крокви, а нижнім – 
врубана в дармовис. Конструктивні вузли взяті на ти-
блі. Система опалення. Піч була лівобережного типу 
з лежанкою і плитою. Бовдур у сінях починається від 
землі. Він плетений, обмазаний і побілений до гори-
ща, а вище – обмазаний червоною фарбою. Від правої 
печі в бовдур іде лежак. Інтер’єр. Долівка глинобит-
на. Вікна перероблені. Двері із сіней у праву «хату» фі-
льончасті, а інші – прості, дощані на шпугах.

с. Пологи-Низ
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1994 р. у с. Пологи-Низ  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями
ЖИТЛО Планування. Хата першої третини ХХ ст. Ми-

сан Марії Василівни за типом «хата + сіни + хатина». 
У сінях відгороджена хижка з вікном, перед входом у 
хату маленька веранда – пізніша. Фундамент. Стоїть 
на цегляному підмурку (можливо, пізнішому). Стіни. 
Стіни глинобитні. Вікна з двома віконицями, на три 
шибки, у  хатині вікон троє, у  «хаті»  – четверо. Дах. 
Дах – чотирисхилий, під очеретом, оскільки навколо 
села доволі очерету.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба першої трети-
ни ХХ ст. Мисан Марії Василівни розташована вздовж 
головної вулиці села. Хата значно заглиблена у двір. 
Проти її чола – у зовнішній огорожі хвіртка й ворота. 
Праворуч між хатою і вулицею розміщені дві госпо-
дарські будівлі, об’єднані маленькою загородою для 
худоби чи птиці: дводільна повітка і курник. Госпо-
дарські будівлі. Повітка має лимпачеві стіни, обмаза-
ні й побілені, чотирисхилий під очеретом дах. Курник 
має каркасні стіни, обмазані глиною і побілені, знизу 
підводка  – з  рудрої глини. Дах  – двосхилий, критий 

Хата П. Котенко. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
с. Нехвороща Новосанжарського р-ну 

Полтавської обл. 1970 р. Рисунок З. Гудченко

Деталь кута даху хати П. Котенко.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 

с. Нехвороща Новосанжарського р-ну 
Полтавської обл. 1970 р. Рисунок З. Гудченко

Інтер'єр хати П. Котенко.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. 

с. Нехвороща Новосанжарського р-ну 
Полтавської обл. 1970 р. Рисунок З. Гудченко

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ  РАЙОН
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Хлівчик і хата А. П. Лобач.  
с. Пологи-Низ Новосанжарського р-ну 

Полтавської обл.  
1994 р. Світлина З. Гудченко

Хата і хлів на сіно А. П. Лобач. 
с. Пологи-Низ Новосанжарського р-ну 

Полтавської обл.  
1994 р. Світлина З. Гудченко

Повітка. Двір М. В. Мисан. Перша третина ХХ ст. 
с. Пологи-Низ Новосанжарського р-ну 

Полтавської обл.  
1994 р. Світлина З. Гудченко

Повітка А. П. Лобач. Перша половина ХХ ст. 
с. Пологи-Низ Новосанжарського р-ну 

Полтавської обл.  
1994 р. Світлина З. Гудченко

Огорожа з очерету і собача буда. Двір М. В. Мисан. 
с. Пологи-Низ Новосанжарського р-ну 

Полтавської обл.  
1994 р. Світлина З. Гудченко

Курник і фрагмент очеретяної огорожі.  
Двір М. В. Мисан. с. Пологи-Низ 

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
1994 р. Світлина З. ГудченкоIM
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очеретом, з трикутними щипцями на торцях будівлі. 
Огорожа. Ворота. Двір має жердеву зовнішню огоро-
жу і прості жердеві ворота. Загорода і внутрішня ого-
рожа – очеретяні між горизонтального жердя.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1994 р. у с. Пологи-Низ  

Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір першої половини 
ХХ ст. Лобач Анастасії Павлівни. Двір розташований 
на рівній ділянці біля головної вулиці села. Характер-
ний великою кількістю господарських будівель, вільно 
розташованих перед хатою і збоку неї. Хата далеко від-
сунута вглиб садиби, чолом повернута до вулиці. Хата 
за типом плану «хата + сіни + хата» з відгородженою 
в сінях хатиною. Стіни глинобитні. Господарські бу-
дівлі. Забудову двору складають повітка на три відді-
лення, хлів на дрова, хлів на сіно, погрібник, свининець, 
літня кухня. Стіни повітки і погрібника «всторч», хлі-
ва – з саману, а круглого в плані свининця – плетені з 
хворосту, обмазані. Дахи – з очерету, а зверху – околот 
і тарус (соснові голки), який змочують водою і ним на-
бивають верхню частину даху.

ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН

с. Ковалівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1974 р. у с. Ковалівка  
Полтавського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село Ковалівка засноване в середині XVII ст. 
на рівній місцевості в долині річки Коломак. В осно-
ві планувальної схеми  – дві довгі вулиці, що йдуть 
уздовж річки рівнобіжно одна одній, а  по кінцях 
сполучаються поперечними вулицями. У  проміжках 
зв’язок здійснюється провулками або стежками через 
городи. Найширшою є ближча до річки вулиця, вона 
ж найдавніша. На східному її кінці – трапецієподібна 
площа, частину якої займають два сквери та школа. 
Далі за площею у східному напрямку відгалужується 
глухий провулок, що закінчується майданчиком. Про-
вулок не забудований, а навколо майдану скупчилися 
чотири садиби. Таким чином, утворився своєрідний 
хуторок, пов’язаний з селом коротким провулком.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір кінця ХІХ – по-
чатку ХХ  ст. є складовою хутора. Надвірні будівлі 
(хата, саж, комора і льох) вільно розташовані на ді-
лянці. Хата займає торцеве положення щодо майдану 
з незначною відступкою від зовнішньої огорожі. Хата 
«на дві  половини» має розвинені піддашшя, звиси 
яких підтримуються випусками двох верхніх вінців на 
причілках, а на чолі стовпчиками. Господарські будів-
лі. Саж і комора – перед хатою, льох – далі, ближче до 
городу. Саж і комора – рублені, обмазані й побілені, 
з розвиненими піддашшями.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1974 р. у с. Ковалівка  

Полтавського р-ну Полтавської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1889  року розташована на 
одному з провулків у середній частині села. Ця, одна з 
найдавніших хат Ковалівки, тридільна, за типом плану 
«хата + сіни + хатина». Стіни. Стіни власне «хати» – 
рублені, «хатини» – очеретяні, обмазані. Стеля. Стеля 
«хати» підтримується двома поздовжніми сволоками. 
В сінях стеля відсутня. Дах. Дах будівлі – чотирисхи-
лий, критий соломою, з досить великим піддашшям. 
Система опалення. Від хатньої печі через каглу в 
стіні дим йшов у комин і далі нагору. Комин первісно 
стояв на землі в сінях, а наразі – підвісний.

Хата. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
с. Ковалівка Полтавського р-ну Полтавської обл.  

1974 р. Світлина З. Гудченко

Саж. Початок ХХ ст. с. Ковалівка  
Полтавського р-ну Полтавської обл.  

1974 р. Світлина З. Гудченко

Садиба. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
с. Ковалівка Полтавського р-ну Полтавської обл.  

1974 р. Світлина З. Гудченко

ПОЛТАВСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Снопове
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1971 р. у с. Снопове  
Полтавського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями  
та замальовками художника А. Кугая

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. В основі плану 
хати  – тридільний загальноукраїнський тип тради-
ційного житла «комора  +  сіни  +  хата», який усклад-
нений за рахунок галерей вздовж чільної та напільної 
стін, притул-«чуланів» попід зачілком і крайніми час-
тинами задньої галереї. Первісно сіни мали наскріз-
ний прохід: одні зовнішні двері виходили на галерею 
«чола» хати, а другі – на затилля (городні двері), інак-
ше би втрачався сенс влаштування задньої галереї. 
Пізніше в сінях була вигороджена «хижка» і ліквідо-
вано другий прохід. Чулани мають автономні виходи 
назовні. Стіни. Стіни цілої будівлі рублені, а власне 
хати ще й обмазані й побілені зовні і зсередини. Сті-
ни чуланів – з дошок. Стеля. Перекриття «хати» під-
тримується одним поперечним і трьома поздовжніми 
сволоками, а посередині сволок спирається на стовп. 
Дах. Дах  – чотирисхилий, на кроквах, критий соло-
мою. Він має розвинені схили, під якими заховують-
ся притули і галереї. Звиси галерей підтримуються 
стовпчиками з завершеннями, що віддалено нага-
дують доричні капітелі. Лиштви над ними оздоблені 
різьбленими орнаментами. Випуски верхніх зрубин 
стін оформлені у вигляді «коників». Стовпчики гале-
реї на чільному фасаді розміщено нерівномірно: про-
ти «хати» їх три, проти комори – три, проти сіней – 
два, на затиллі, де відкрита лише середня частина 
галереї, три стовпчики. Інтер’єр. Хата освітлюється 
чотирма шестишибковими вікнами (по два на чолі й 
причілку). Опалення  – традиційна для Полтавщини 
піч з челюстями проти чільної стіни.

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Веселий Поділ
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1970 р. у с. Веселий Поділ  
Семенівського р-ну Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями Мирського П. С.

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. Мирсько-
го П. С. План хати тридільний – «хата + сіни + хати-
на». Її загальні зовнішні розміри – 1186×530 см. Стіни. 
Конструкція стін (за словами господаря): сохи, глиці, 
сніпки з очерету, глиняна обмазка, побілка. Поверх 
сох  – дві поздовжні деревини і дві поперечні. Вікна 
були аршинні, малі, без віконниць. Стеля. Перекриття 
у «хаті» – три сволоки, під сволоком підперта соха, на 
сволок покладено впоперек сім слижів, на них – оче-
рет, зверху очерету – вальки, а зсередини – підляпано. 
У сінях стелі не було. Система опалення. У «хаті» піч 
з лежанкою, устям до чола. Від неї дим через каглу ви-
ходить у «верх», який стоїть у сінях на землі.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. В  селі дуже 
широко застосовували очерет і рогіз як будівельні ма-
теріали. З них плели огорожі, крили хати й господар-

Хата. Кінець ХІХ ст. 
с. Снопове Полтавського р-ну Полтавської обл.  

1971 р. Рисунок А. Кугая

Клуня. с. Веселий Поділ  
Семенівського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Очеретяна огорожа. с. Веселий Поділ 
Семенівського р-ну Полтавської обл.  

1970 р. Світлина З. Гудченко
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ські будівлі. Саж має форму циліндра. Стіни плетені з 
лози, обмазані. Стеля зроблена з очерету, а також дах 
у формі конуса. Укладання очерету гвинтоподібне. 
Клунька з заокругленими кутами має вигляд куреня. 
Стіни відсутні. Три крокви поставлені на землю. До 
двох лат розстелений рогіз, рогозом же прив’язаний 
до лат. Верх прикритий очеретом та придавлений «яр-
мом». Трапецієподібний зріз даху над входом з торце-
вого боку має невеликий звис, а подібних окреслень 
стінка, в  якій закріплені двері, обмазана й побілена. 
Завдяки різній фактурі покриття рогозом обсягу спо-
руди та очеретяного верха досягнуто дуже цікавий 
ефект екстер’єра клуньки, яка нагадує живе колюче 
створіння.

ШИШАЦЬКИЙ РАЙОН

смт Шишаки
З польових щоденників С. Щербань  

та С. Асєєва, записано 1982 р.  
у смт Шишаки Полтавської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями старожилів

ЖИТЛО Планування. В смт Шишаки на сьогодні зали-
шилося три старі зрубні хати з традиційним плану-
ванням, «митими» стінами, деякими елементами вну-
трішнього опорядження. Як розповідають старожили 
смт Шишаки (Лень Полікарп Іванович – 82 роки, Лень 
Михайло Григорович – 80 років, Шпак Тетяна Іванів-
на – 90 років, Білик Марія Андріївна – 81 рік та  ін.), 
з давніх давен тут переважало дерев’яне зрубне будів-
ництво, зокрема рублена хата. У плані селянські хати 
були на дві половини («дві хати через сіни»); хата з 
хатиною, сіньми та коморою або хижою; «хата – сіни – 
комора». Житло малоземельних селян було невелике і, 
переважно, складалося з хати, сіней, хижі, або з хати, 
хатини, сіней, хижі або комори. Якщо була хатина, то 
вона правила за кухню, куди челюстями виводилася 
«варільна» піч, хата ж ставала просторнішою і чисті-
шою. Траплялося, коли в хатині печі не ставили, і тоді 
це приміщення використовувалося для заняття тим 
чи іншим промислом, наприклад, тканням плахт, по-
лотна, ряден, рушників, килимів тощо. Підвалини. За 
основу будівлі правив перший вінець – «підвалина», 
на яку йшло товсте, міцне дерево, переважно дуб. 
Клалася підвалина, як правило, на круглі стовпці  – 
«стоянчики», «стояни», що також були з дуба. На 
м’яких ґрунтах стояни закопували в землі (на відстані 
1 м), попередньо просмоливши або обвугливши, з ме-
тою захисту від гниття. Підвалини на кутах 
зв’язувалися особливим способом «в замок». Стіни. 
При зведенні зрубу, до вікон йшли вінці з дуба («до 
вікон йшла дубина»), а вище вікон «гнали» вінці з ін-
шого дерева – верби, оски, тополі, липи. В хаті, що пе-
ревезена в Музей [НМНАПУ] (належала Білик Марії 
Андріянівні), до вікон йшли дубина, а  далі  – осика. 
Найкращим деревом для рубленої хати (не «білова-
ної» або «митої» всередині) вважалася липа, яка не 
піддавалася швидкому гниттю, довго не темніла, збе-
рігаючи свій природний світло-жовтий колір. Та не 
кожен господар міг спромогтися на липову хату – бід-
них селян хати були переважно осикові (хата Бі-

лик М. А. також була з осики). Зрубини виготовляли-
ся у вигляді брусів товщиною 8–10 і висотою до 50 см. 
Розпилювали дерево не бруси, як правило, два чолові-
ки, які звалися «пильщиками». Професія пильщика 
була дуже важкою, як кажуть селяни: «Там печінки 
треба було добрячої, бо робота була навіки тяжка». 
Після того, як деревину попиляли на бруси, приступа-
ли до їх обробки. Спочатку обтісували сокирою, по-
тім рубанком вирівнювали ту сторону бруса, що йшла 
всередину хати. Щільно припасувавши бруси (до 
драчки робили), їх ще й згонили на тиблях, тобто че-
рез 1–1,5 м в поверхню кожного нижнього вінця бруса 
забивали, в зарані проверчені створи, дубові тиблі, на 
які насаджували кожен верхній вінець. Це робилося 
для того, «щоб дерево не скрутилось». Деревину на 
хату «вистоювали» 2–3 роки. Стеля. Коли стіни були 
зведені, приступали до влаштування стелі. Для цього 
в останньому вінці зрубу пропилювали спеціальні за-
глибини на 10–15  см, в  які вставляли повздовжній 
сволок, що випускався приблизно на 50 см на причі-
лок. На сволок вибирали рівне, міцне, товсте дерево, 
переважно осокір, який обпилювали на потрібну до-
вжину з обох боків, потім обтісували його «на чотири 
вугли», надаючи прямокутної або квадратної форми. 
На сволоках обов’язково вирізували різні орнаменти, 
хрести, дату будівництва хати, прізвище господаря та 
майстрів. Сволок у «митій» хаті також мився. Поверх 
сволока клалися сволочки, які зарубувалися в ощепи-
ну. Поверх сволочків найчастіше стелився хмиз, що 
замазувався товстим, щільно утрамбованим шаром 
глини. Горище гладенько вимазували, адже на ньому 
сушили зерно, цибулю тощо. Стелю в хаті «шпарува-
ли» рудою глиною, а  потім «білували» крейдою. Ко-
лись у смт Шишаки стелі були й «стругані», тобто до-
щані, і тоді хата повністю «милася». У сінях рубленої 
хати стелі не було, а в коморі (кліть рублена), чи в хижі 
(роблена з хворосту «всторч») стелю також складали 
по сволоках, але вже з матеріалу гіршої якості, зали-
шаючи в переважній більшості, не обмазаною. Дах. 
Вкривали хату «кошканою» (м’ятою) соломою по ла-
тах, що кріпилися до кроков. Крокви, що на кінцях 
мали зазубень, спиралися на ощепину з видовбаним 
гніздом «зарізом». Кожна пара крокв зв’язувалась ду-
бовими тиблями. Для вкривання хати потрібно було 
мати не менше 10 гарб (300 кг) житньої соломи, після 
заготовлення якої кликали укривальника і 8–10 чоло-
вік сусідів. Взагалі в селах на Миргородщині, зокрема 
в смт Шишаки, існувала взаємодопомога при будівни-
цтві хати. Тут кожному, хто приходив помагати, зна-
ходилася робота – одні носили воду і змочували со-
лому, інші, за допомогою своєрідного пристрою – «ле-
щат», «чинили» її в однакові оберемки і за допомогою 
«звода» («журавля») подавали на хату укривальнику. 
Починали вкривати хату з «ув’язування» стріхи. Для 
усього з соломи (околоту) в’язали «парочки» (два ку-
лики) і прив’язували їх до найнижчої лати колосками 
вгору, а гузирем вниз, що звисав на лату на 10 см. Так, 
обійшовши один раз хату кругом, далі вкривали 
«кошканою» соломою, накладаючи її більше до вер-
ха – до «перелому» («щоб хата не затікала»). Далі ви-
водили верх. В’язали кулики, корінцями ставили 
щільно в ряд на самому верху і переломлювали. «Пе-
релом» добре поливали водою з глиною, щоб краще 
влігся, «гніту ж на хаті ніякого не було». Така обтічна 
покрівля добре протистояла вітрові і стояла без лаго-
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дження до 20 років. Певну роль у завершенні компо-
зиції хати відігравали димарі, які за своєю формою 
нагадували зрізану піраміду. Система опалення. Від 
входу в хату, збоку стояла велика «варільна» піч, що 
будувалася на дерев’яній основі (а пізніше з цегли-си-
рівцю) здебільшого з підпіччям («під піччю можна 
було ходити”). Спочатку на ширину печі забивали 
4 стояки, на які клали підвалину. Поверх неї вкладали 
перекладини, що застелялися дрючками, потім накла-
далася глина і щільно утрамбовувалась. Це був «під» 
печі. Після чого приступали робити черінь, що вважа-
лося дуже відповідальною справою, адже від того, як 
гріла черінь, залежало приготування страв і випікан-
ня хліба, і як годилося, черінь робили жінки. Набива-
лося багато череп’я, яким добре «вбивалася» черінь, 
потім вирівнювалася глиною з піском («щоб черінь не 
рвало») і вигладжувалася («на такій черіні гарно ви-
пікався хліб»). Далі зводили саму піч, що робив май-
стер-пічник. З ліщини гнулися дуги і кінцями встром-
лялися в глину, а кругом обкладалися вальками і об-
мазувалися. Після того, як склепіння висихало, при-
ступали до встановлення стінок печі – «коминів». Ко-
мини, передній та боковий викладалися, як правило, 
з кахлів і зверху «білувалися». Під легким шаром білої 
глини візерунки кахлів добре проступали і прикраша-
ли піч. «Основне ж було те, – казали селяни, – що печі 
швидко нагрівалися і не потребували багато палива». 
Виготовляли кахлі у Миргороді, Зінькові та в інших 
гончарних центрах. Димарі, або «бовдури», городили-
ся ліщиною, обмазувалися глиною. Часто верх накри-
вали кришкою – дашком («голівки»). «Як були досвід-
ки,  – розповідають селяни,  – і  мати не впускала до 
хати, лазили через бовдур». В сінях, якщо бовдур був 
аж донизу, його закривали хвірточкою з заверткою. 
Тут часто варили їжу на тринозі. Інтер’єр. У рубле-
них хатах стіни, як правило, не забілювалися, а мили-
ся. Інколи стіни милися від вікон і до долівки, а  від 
стелі до вікон забілювалися – «білувалися», трапляло-
ся, що крім стін милася й стеля. Мили хати відваром 
гречаної соломи («гречаниці») або «лугом» (пропуска-
ли воду через шар пічної золи), за допомогою 
солом’яних віхтів. Вимивши стіни, їх подекуди нати-
рали червоною цеглиною, «тоді стіни блищать, як кра-
шанка», – засвідчує жителька смт Шишаки Міщенко 
Галина Семенівна, у батьків якої була мита хата. Мили 
хати, переважно перед святами (особливо на Велик-
день у так звану «білу неділю»), а  по необхідності, 
коли стіни швидко темніли, й частіше. На традицій-
них місцях, зразу ж після того, як хату побудували, 
встановлювали найнеобхідніші меблі, насамперед 
лави. Їх робили з різного дерева – дуба, верби, липи, 
осики (залежно від спроможності господаря) шири-
ною 50  см і вкладали на закопані в землю дерев’яні 
стовпчики – «привалки». Крім лав робили й прилавки 
(укорочені лави), зокрема робився прилавок під тією 
стіною, на якій висів мисник і з’єднувався з лавою в 
кутку. Це відбито в народному гуморі. «Мати просить 
сина віддати її заміж. Син погодився. Посадив матір 
на підводу, вивіз з двору в одні ворота, а ввіз у другі, 
завів у свою ж хату. Мати подивилася, подивилася, та 
й каже: «Тут і лавки і прилавки, як у мого сина Савки». 
На лавах в будні дні знаходилося багато речей, осо-
бливо на тій, що стояла довкола чільної стіни. Якщо в 
хаті був верстат, тут лежало різне приладдя, сировина, 
вироби. В свята ж лави були без зайвих накладів, на-

криті білими вузенькими ряднами і лише в кутку, біля 
мисника, стояло дерев’яне цеберко чи діжечка з во-
дою, настира кружечком, поруч  – глиняний, 
полив’яний кухоль. У найтеплішому і найзатишному 
куточку хати влаштовували піл, який тут найбільше 
виготовляли з осикових дощок («дерево нехолодне») і 
вподовж клали на бруски на стовпчиках, що закопува-
лися в землю. Існували тут й інші варіанти укладення 
полу – його опирали на два ослони, або ж з одного кін-
ця – на лаву, а з другого – на «підвалину» (переклади-
на на стовпчиках). Обов’язковим елементом спально-
го місця був дерев’яний «підголівник», який для зруч-
ності спання клали під подушки. Робили підголівники 
часто з майстерно точеними деталями, що і було сво-
єрідним оздобленням. Постіль (рогожу, рядна, по-
душки) складали купкою в кутку на полу і накривали 
«кодрею» (грубе біле валове або вовняне рядно). У бу-
день піл не застелявся – тут гралися діти, пряли мичку 
жінки, а в свята його завжди покривали новим білим 
рядном або (взимку) вовняною «кодрею». Біля полу 
до напільної або причілкової стіни прибивали неве-
личку поличку, куди жінка клала очіпок, гребінець 
або вишиття (на день). Над полом нерухомо кріпила-
ся жердка, що заходила в прорізи в стінах, які робили-
ся водночас з хатою, або ж прибиті до стіни «прибій-
ниці» (дерев’яні брусочки з виямкою для жердки). 
У смт Шишаки робили прибійниці у формі «коника». 
Найкращим деревом для жердки вважалася вільха, 
осика, верба. Зрізавши деревину, її довго висушували, 
«тримали в корі», щоб не всохлася й не покрутилася. 
На жердку в свята вивішували килим, а в кого не було 
килима – рушники. Килим розвішували на всю шири-
ну, а рушники обома вишитими сталками «на хату», 
що свідчить про основне їх призначення – прикраси-
ти житло. Нерухомо до стіни підвішували в хаті мис-
ник з відкритими або закритими полицями. Мисни-
ки, що виготовляли переважно з липи, були світлого 
кольору і це давало змогу краще їх виділити на тлі ми-
тої, здебільшого темнуватої стіни хати. Як свідчать 
інформатори, мисники тут прикрашалися поглибле-
ним різьбленням та фігурним профілюванням у ви-
гляді кінської голови («коників»). На чільній стіні на-
глухо кріпили довгу полицю, яка йшла від одного кут-
ка до другого і там врізалася в стіни. Коли ж полиця 
була коротка, її утримували кронштейни, що майже 
завжди тут робилися у вигляді стилізованої кінської 
голови. Тут ця деталь служила своєрідним гачком для 
чіпляння рушника, хустки, шапки, бриля тощо. Скрізь 
на стінах, «де було гуляще місце», чіпляли дерев’яні 
гаки для навішування рушників-кілковиків, які також 
мали подобу «коників». В зручному теплому куточку 
хати, над полом, чіплялася дитяча колиска. Колиску, 
як годилося, робив батько сам, а «як був невдаха», не 
було до того хисту – замовляв столяру. Виробляли ко-
лиски лише дерев’яні, у  формі ящичка з фігурними 
стінками – бильцями, а давніше їх й розмальовували. 
Висіла колиска на вервечках, які в свою чергу чіпляли-
ся на дерев’яну ключку з міцного глодового дерева; 
ключку чіпляли до металевого кільця, забитого в сте-
лю. На дно колиски, заплетеного мотузками, клали 
маточку з рогожки, потім стелили ряденце, подушеч-
ку. Іграшкою дитини, яка лежала ще в пелюшках, була 
звичайна яскрава стрічка («стьожка»), яку чіпляли до 
вервечки колиски. Дитина її ловила ручками і так за-
бавлялася. На видному місці в хаті, між полом і сто-
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лом, завжди стояла скриня. Без скрині дівчина, навіть 
найбідніша, не йшла заміж, тому її дбали зарані, за-
мовляючи місцевим майстрам, або купуючи на ярмар-
ку. У смт Шишаки були свої майстри-скринники, які 
робили «білі» скрині (не фарбовані і нерозмальовані) 
з металевими фігурними смужками – творчість місце-
вих ковалів. Побутували тут і розмальовані скрині, 
що, звичайно, були не кожному під силу, бо коштува-
ли значно дорожче, ніж білі. Розписували скрині, як 
привило, з  трьох боків. Віко скрині розписувалося 
рідко, адже скриню накривали скатеркою, а в свята й 
килимом (багаті селяни). В  найбільш освітленому і 
чистому куточку хати знаходився стіл. Робили, як 
правило, два столи  – один недовгий, що ставили в 
хаті, а другий довгий – зберігали в коморі, і в разі по-
треби (весілля) вносили до хати. На столі завжди ле-
жав хліб, сіль. У будні за стіл правив «стілець» – неве-
личкий, низенький столик, до якого приставляли не-
великі стільчики. Біля столу, як правило, стояв довгий 
переносний ослін. Стіл завжди накривався білою ска-
тертею, а в свята – килимом (у багатих селян); хліб, що 
на ньому лежав, також накривали вишитим рушни-
ком, або вишитою полотняною хусточкою у вигляді 
серветки. Хліб у смт Шишаки випікали на капустяно-
му або кленовому листі, і він зісподу був завжди чис-
тий, тому на стіл його клали просто так, без будь-якої 
підставки. Якщо ж це був святковий хліб, у який до-
давали багато здоби, то його ставили на дерев’яну та-
ріль або гарно обгортали рушником, боячись запля-
мити нову скатерть. Коли ж у хаті була молода дівчи-
на, на столі, у  гарному полив’яному глечику, стояли 
квіти. Майже четверту частину хати займала «варіль-
на» піч, з якою крім утилітарної, був пов’язаний цілий 
ряд обрядових функцій. Зокрема, на Миргородщині 
піч відігравала важливу роль в обряді випікання ве-
сільного короваю. Піч в хаті була предметом постій-
ної уваги жінки-господині, яка її щораз «чепурила» – 
білила, підмазувала, підводила, розмальовувала. «Бу-
вало, – свідчить Лень Векла Павлівна, – біля печі, поки 
її доведеш до ладу, цілий день прогайнуєш». Піч за-
слонювали двома дерев’яними заслінками, ручки 
яких часто вирізувалися у формі «коника». У западин-
ках печі («опічках») зберігалося насіння у вузликах, 
дерев’яна точена сільниця («солянка»), ковганка з 
товкачиком; на виступі печі – каганчик («сліпачок»); 
на карнизі  – формочка для пряників, люлька-
череп’янка, кресало, перчанка. На припічку знаходив-
ся різний посуд – горшки-«борщівники» та «кашни-
ки», дерев’яні ложки з держачками у вигляді рибок, 
маленька риночка для засмажки з «пірцем», «криль-
це» для замітання попелу тощо. Біля печі на стіні висів 
дерев’яний ополоник, макогін, у кутку, стояли рогачі 
різних розмірів, чаплія, кочерга, дерев’яна лопата хліб 
«саджати» тощо. Довкола печі та у підпіччі знаходило-
ся багато різноманітного ужиткового посуду: 
дерев’яний шаплик, великі горщики з покришками, 
гулким, тикви, макітри, ринки. На прилавку стояли 
чайники, миски («ті, що в потребці»), а також носат-
ка  – старовинний умивальник. В  основному, це був 
неполив’яний посуд теракотового, білого або срібляс-
то-попелястого (димлений) кольору, що виготовлявся 
в гончарних центрах на Миргородщині (сс. Хомутець, 
Попівка тощо) та в м.  Опішні на Зіньківщині. Якщо 
кухонний неполив’яний посуд знаходився довкола 
печі, то менш уживаний, декоративний зберігався у 

миснику і на полиці. Поряд з посудом, біля печі чи в 
миснику, завжди знаходилися «спички»  – дерев’яні, 
загострені з одного кінця, палички, якими їли галуш-
ки. Біля мисника, або ж біля печі, висів тканий руш-
ник – «утирач», оздоблений на кінцях простим геоме-
тричним орнаментом – смужками, хрестиками тощо. 
Тканими рушниками, які взагалі широко використо-
вувалися в побуті селянина, накривали хліб на столі, 
на полиці; застосовували їх в різноманітних обрядах. 
Наприклад, при будівництві хати, тоді, коли «сволоки 
тягнуть», господарі перев’язували тканими рушника-
ми всіх людей, хто брав участь у цій роботі («Мати ви-
ходила з хати з дерев’яною тарілкою в руках, на якій 
лежали рушники  – обдаровувала людей»). Тканими 
рушниками, переважно бідні селяни, прикрашали 
своє житло в будень, а в свято – вишитими, які чіпля-
ли на самих видних місцях в хаті. Вишитими рушни-
ками прикрашали ікони, картини, портрети, дзеркала 
або розвішували на кілочки («крючки»), звідси й міс-
цева назва – «крючкові». Їх вишивали «в п’яльцях» по 
наведеному на полотні малюнку, гладьовими швами. 
Їм була властива рослинна орнаментика, де переважа-
ла композиція «дерева» у вигляді чудових квіток, гі-
лок, вазонів – високих, низеньких, тоненьких і крис-
латих. Кольори вишивок тут здавна переважали чер-
воні й сині. Проте у кінці ХІХ  ст. у рушниках 
з’являється поліхромія, але позначена витонченістю 
смаку їх творців. В хаті бідних селян ікон, як правило, 
було небагато, але вони були гарно прибрані рушни-
ками, засушеними та паперовими квітами. Перед іко-
нами висіла лампадка, до якої (внизу) прив’язували 
червону стрічку, паперові голубки. Прикрашали жит-
ло, наповнюючи його духмяним ароматом, засушені 
квіти, яких багато було не лише за образами, але й за 
сволоками. Тут зберігалися переважно ті квіти, цілю-
щі властивості яких добре знали селяни і, в разі по-
треби, ними користувалися. Прикрашали хату й живі 
квіти та вазони – калачики, дзвоники, хвастуни, а та-
кож (влітку) зелена трава, якою влітку в святкові дні 
притрушували в хаті долівку. Взимку долівку застеля-
ли соломою. Взимку хата селянина мала вигляд дещо 
інакший, ніж влітку. Після різдвяних свят, як правило, 
скотювалися вівці і маленьких ягняток забирали до 
хати – в хлівах було холодно, адже в цей час «лютува-
ли морози». «Перший день ягнятко лежало, на другий 
день ходило, а на третій – біга й скаче за дітьми на піл, 
на піч. А як дво-троє, тоді сміх і горе». Ягнята в хаті 
були аж до великодних свят, потім їх «виряджали в 
кошару». «Бувало, що й свиня розпороситься взимку. 
Тоді до хати забирали поросят і свиню зразу вводили 
на 2–3 дні – поросята бігали по хаті». Хату встеляли 
«кошканою» соломою і вона лежала до п’ятниці, 
у п’ятницю (в цей день повинно було бути в хаті при-
брано) солому спалювали, долівку вишкрібали, підма-
зували, а коли підсихала, застеляли свіжою соломою. 
В  п’ятницю не пряли, не шили, «так було заведено 
здавна». У суботу ж і пряли, і ткали, й шили. Взимку в 
хаті завжди було тісно, але все одно тут підтримував-
ся порядок, продиктований віковічною традицією. 
У  сінях знаходилась драбина, жлукто, віжки висіли, 
якими тягнули воду, шаплик притулений до стіни, 
ночви, діжі для зерна, коряки, серпи на поличці або на 
кілочках, ножна ступа тощо. У коморі або хижі – засі-
ки для зерна, жердки для одягу, скрині, стіл, діжі («бо-
рошняні куфи») тощо.

ШИШАЦЬКИЙ  РАЙОН
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. У смт Шишаки побу-
тував «глибокий» тип планування двору, де хату від 
вулиці відділяли господарські будівлі або ж сад чи 
город. Забудова ж дворів переважала вільна, інколи 
із зв’язаними між собою господарськими будівлями, 
наприклад, повітками. Господарські будівлі. Двір Бі-
лик  М.  А. [колишньої власниці хати з смт  Шишаки, 
що з музейної експозиції НМНАПУ] складався з хати, 
погріба, колодязя та двох невеличких повіток. Тут хата 
стояла в глибині двору причілком до вулиці. Непода-
лік від неї знаходився колодязь і погріб а від дороги – 
дві повітки, що закривали двір від вулиці. Добробут 
селянина, як бачимо, найкраще ілюструє його двір. 
У  бідного селянина (батьки Білик  М.  А. були бідні 
козаки, мали з десятини поля) часто не було клуні, 
великих повіток, великих комор, хлівів і навіть сажа. 
Погріб, призначений для зберігання овочів та солінь, 
завжди знаходився неподалік від хати. Копали погріб 
не глибоко і влазили в нього по драбині. Над ним ста-
вили невеличку будівлю, що називалася «клунька». 
Перед клуньки обшальовували дошками, а три стіни 
робили з хмизу і обмазували глиною. Вкривали «кош-
каною» соломою. В  садибах середняків віддалік від 
хати ставили клуню. Клуні були на одні або на двоє 
дверей (залежно від достатку господаря). Чотири-
кутної форми, великі за розмірами на 4  сохи клуні 
служили для зберігання та обмолоту хліба. У негоду 
віз із снопами закочували в клуню. Клуні вкривали, 
як і хату, «кошканою» соломою. Як правило, на клу-
нях мостили гніздо (на дерев’яному колесі) чорногу-
зи. Існувало повір’я, що чорногузи приносять щастя; 
їх не можна було зачіпати, руйнувати гніздо, бо зго-
рить клуня. В клуні знаходилися ціпи, великі решета, 
рожан для складання соломи, дерев’яні лопати тощо. 
Перед хатою ставили рублену комору з піддашками. 
У ній зберігали зерно в засіках в діжках – куфах, бо-
рошно, одяг на жердках, скринях. У гарячу пору року 
тут влаштовували місце для відпочинку, сюди за-
чиняла мати свою неслухняну дочку. Саж  – споруда 
для свиней, рублена, піднята над землею. Його стави-
ли далі від хати, ближче до господарських будівель, 
в яких держали худобу. Повітки – будували на сохах і 
заплітали «всторч» – лозою, ліщиною, вільховим хво-
ростом або хворостом з верби – хворостянки. Вкри-
вали «кошканою» соломою, з якої робили й верх – пе-
релом. Повітки ставили від вулиці передом до хати, 
тут робилася й загорода для вигулу худоби. Повітка 
ділилася, як правило, на декілька приміщень, для ко-
рів – загороди, для коней – конюшня, для волів – во-
ловня, для овець – кошара. Кошари робили й окремо, 
а у бідних селян чіпляли з причілка хати. Були повітки 
спарені і мали П-подібну форму. Загорода – високий 
тин знадвору повітки. Курники робили плетені на ко-
нус і вкривали «кошканою» соломою. Всередині заби-
вали кілок і надівали дерев’яне колесо, на яке клалися 
дрючки і пристроювалося сідало. Обмазували, як і всі 
господарські будівлі, рудою глиною і підводили низом 
червоною. Покрівля на всіх будівлях двору викладена 
«кошканою» соломою, надавала їм, особливо зимою, 
коли вона мала м’які закруглені форми, досить при-
вабливого вигляду. Криниця. Колодязь будувався для 
одного господаря – у бідного робився з дешевого ма-
теріалу – верби, у багатого – дубовий. Зруб викладав-
ся зверху і всередині, а посередині – глина. Колодязі 
тут скрізь були з журавлем – «зводом».

Записала С. Щербань 2006 р.  
у смт Шишаки Полтавської обл.  

від Редьки Катерини Василівни, 1925 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [У  якій хаті Ви народилися?] Вона 
дерев’яна була, строїли дідусі, бабусі, я  ж не знаю з 
якого дерева, знаю, що тіки отак мита вона у нас була. 
Зверху і до низу мита була, піддашка не було. Призьба. 
І присьпа, оце така широка була присьпа кругом хати. 
Система опалення. Сіни були, тоді була комірчина, 
там стояв верх [бовдур] у нас великий, з рядна заткало 
було зроблене, затикалося щоб не заходив холод. Піч у 
хаті з кахлів, не полив’яні, сіруваті, помережані звер-
ху, були помазані. Топили дровами, соломою, і було, 
ходимо, сояшничиння збираємо. Інтер’єр. У хаті піл і 
лежаночка – припічок коло печі. Скриня давня була – 
мама заміж з нею йшла. Кована скриня була. Лава ши-
рока, а з якого дерева не знаю, мисничок ото був у нас 
відкритий. «Коник» у нас був, що одежу вішать. Поли-
ця, а під нею «коник» був, «коник» гачком був. У кут-
ку жердка була, над полом одежу всяку чіпляли; як у 
свята на ікону мама рушники вішала, а то так вішала 
на карточки. З сояшничиння мама, було, збирала по-
піл, і тоді спуска щолок – миємо голови, було. Мама 
мила стіни, як помаже стелю, а тоді миє стіни водою. 
Я тим щолоком, як мила, так у мене от така груба коса 
була, коси, аж блищать, було. Попіл сояшниковий, або 
гречаний, луг. Ото мама, було, отак попіл збирає, тоді 
макітра, отак полотняну сорочку прив’яже на макітру, 
тоді насипе попілу і ллє кип’яток, і воно туди проці-
джується, і вода слизька-слизька.

Записала С. Щербань 2006 р.  
у смт Шишаки Полтавської обл.  

від Заїки Софії Михайлівни, 1915 р. н.

ЖИТЛО Стіни. З  дуба хата була. Хату як робили, по-
ставили стояни, тоді ставня її, планкували навскоси, 
а тоді валькують, так і в середині зокола. Тоді гладять, 
щіткують, білують, ото таке. Червона глина у нас є 
туди, як до [с. Великого] Перевозу. Помазали хату, по-
білили. Ішли якісь жінки по глину: «Ма, і я піду при-
несу». Пішла. А рублені [хати] – то у багатих людей. 
Призьба. Коло кожної хати приспа червона. Хата біла, 
червона приспа. Планування. А у бідних оце хата, ото 
сіни. У багатших були піддашки. Хати великі робили 
з піддашками. У  одних сім’ї було 17  душ, ше й при-
ймачку взяли. А  приймачку взяли, вона шо роби-
ла, вівці пасла, зимою годувала, а  літом пасла. Вони 
багатенькі були, а  хата була дерев’яна, мазана з під-
дашками. А  де бідніші  – хатка під соломою, невели-
ка – «хата, хатина й сіни». Інтер’єр. І всередині [хата 
багатших] біла була, як оце святки клечальні, стіни всі 
в рушниках, зелень скрізь. Ті рушники називалися – 
рушники «у п’ялах» (шилися на п’яльцях). На кілках 
висіли у п’ялах рушники. 17 душ сім’ї, там так – хата 
здорова, світлиця, це літня, там не топлять, а у хаті піл 
з осики, а хто плотник, то й кровать дерев’яну зробе. 
Колиска серед хати, там дитина підплигує у тій колис-
ці, до вервечки прив’яжуть куколку-торохтуна – ви-
сушать, туди квасолину кидають і зверху закрутять, 
прив’яжуть, а воно торохтить. Ікон у хаті було багато, 
висіли вони, більшість на покуті: Ісус Христос, Матір 
Божа, «Неопалима купина» – це у нас був. Вінчані іко-
ни – наші батьки як вінчалися, вони так і висіли, поки 
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й померли батьки, і  їх їм положили. Миколай Угод-
ник і Божа Мати – вінчані ікони, на покуті вони все й 
стояли. На іконах всігда висить рушник, як на великі 
святки міняють, стирають. Лампадка висіла: «Запали 
лампадку». Система опалення. Піч, комин спереду 
кахляний, як коритчатко, кахоль. Оце зробили піч, 
на дуги кладуть кирпич. Черінь – набивають черепків 
старих, тоді засипають, місять руду глину і пісок, і тоді 
ще пісочком, воно висохло, цей пісочок ізмів, – топи.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які будівлі 
були на садибі?] Хата, повітки, клуні, загороди... Захо-
диш у двір, це так по нашій вулиці було, сарай іде та-
ким ключом, сарай, чи повітка. У молодих людей, тут 
жили, я не помню, шоб у них була свиняка – дві коро-
ві, коняка, землі було гектарів до 10, вісім може, семе-
ро дітей – шість дівчат і сьомий хлопець. Клуня здо-
рова у нас була. Оце ми жили на покат, і воно там таке, 
як тік, це ще дід робив. Закопані сохи дерев’яні, може, 
вони й дубові, хіба ж я знаю, погорожене хворостом, 
обмазане, стелі нема, ціпом же молотили, снопи заво-
зили. І ще ж у кого клуні були, як був переворот, туди 
солдатів завозили. Була клуня для паші, змолотили, 
він туди збоїну солому; гречку, просо пізніше ж мо-
лотять, там і гречана, і просяна полова, бо поросятка, 
може, хто держить. Там коробки віяти. Помолотили 
просо, взавтра йди на ступу просо товкти, до сусідів 
просишся, як свої немає. Товчеш, аж з чуба капа, це 
вам таке. [У вітряках – на простий помол]. Хати по на-
шій вулиці, оце всі хати на сонці, хоч стіна й глуха, 
а до сонця об’язательно вікнами, повітку роблять і то 
до сонця. Хати недалеко від дороги, а за хатами пові-
тки. Закопали сохи, чотири дубові, а посередині які 
будуть. Робили глиці, поплетуть хворостом, а тоді ма-
жуть. Соломкою вкрили, є з горищем, а є і без горища. 
А де заможніші, у тих були клуні здорові, повітки ве-
ликі для скотини, загороди. У повітках скотина. Сохи 
закопали, хворостом заплели, стелю зробили, а оце як 
сонце зімою вдень, і вони на дворі стоять. Така загоро-
да у дворі, хоть так у дворі ходять, наніч їх закрили, 
ніхто нічого не брав, не займав. Сажі дерев’яні були, 
поміст на стоянах, сажі гарні були. Дубові стояни, 
воно так і невисоко. Саж деревний – він же на помос-
ті, тепло, ото свиняка там. Воно було так, хто подер-
жав із весни до Різдва та й зарізав, у кого було багато 
землі, свиноматки держали. А де такі хохлики – у тих 
не було. Купи на базарі поросятко – подерже, зарізали. 
Комори гарні були, у коморі і борошно в липівочках – 
гречане, пшеничне; пшоно, гречка. Засіки – там пше-
ниця, жито, там усе. Були комори гарні, там сундук 
стоїть. У дворі комора дерев’яна з піддашками, неве-
лика клуня, це у нашого діда клуня була здорова, а це 
невеличка. Коло Псла чорногузи мостили гнізда, а тут 
у нас їх не було. Як оженився син, сундук привезла як 
придане. Оце в Осьмака, а вони жили і в Шишаці, і на 
Бузовій, він як женився, то я була невелика, так вони 
як привезли цю Осьмачку  – запряжені воли, корова 
ззаду прив’язана, це у придане дали, вівці ув’язані, на 
возі сундук, і перини зверху, і ліжники. Занесли в ко-
мору сундук здоровенний такий з квітками – корич-
невий, а по ньому цвіти. Заносять ліжники, рядна, по-
душки, кожушанки, все, що дали у придане. У коморі 
засічки на хліб, в  тому жито, в тому пшениця, липі-
вочки – в тому гречка, в тому просо. Ото було таке в 
коморах. Курник – там і драбинка, там сидять, курник 

плетений, круглий, мазаний. Погреби були надворі 
влазні. Садки були – у кого були вишні, груші, сливи, 
а то стара груша, то стара яблуня. Узвар сушать у печі. 
Горшки череп’яні (посуд возили з Опішнього), оце на-
клали слив, поставили в гарячу піч, помили, склали, 
як треба. Були кришечки, щоб попіль туди не попав, 
тоді витягли, натрусили слив, наклали знов повен 
горщок і так, поки стане повен, вони посідають. Тоді 
скільки разів посунули в піч, воно засмагло, аж сухе. 
Криниця. Колодязі у дворі рублені з дуба, колодязі 
глибокі із зводом. І по нашій вулиці, ото в нашого діда 
колодязь був, і ще в [19]15 годі один зробили.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Батько Білик Марії Ан-
дріянівни «ходив у півчу». Андріян ходив. Була ж у нас 
на горі церква, Михайлівська церква, здорова церква. 
Я, було, біжу, молоді ж будуть вінчатися. «Куди ти бі-
жиш?».  – «Ма, піду подивлюсь на молодих». Церква 
була дерев’яна, шість хрестів золотих. Як ото пали-
ли ікони, виносили з церкви і палили, так я ото п’ять 
штук ухватила, а  тоді ж [Друга світова] війна була, 
і одна осталась жива, оддала онуці, Надя забрала.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Як зроблять хату, посеред хати сволок, тягнуть 
сволок, а тоді хазяйка виносила рушники і давала тим, 
що сволок тягли. На тім сволоці васильки кладуть, 
гвоздики кладуть, як хто вмре, кладуть васильки. На 
горищі, ще хата не вкрита, а вальки кладуть, під пер-
ший вальок кладе і жита, і колосочки, і вовну, і гроші. 
Мідні [гроші], поклали, і далі кладуть вальки, а тоді 
стараються на завтра стріху в’язать. Обв’язує стріху, 
а  тут уже солому мочать. Під підвалину, на покуті 
клали гроші, як на горищі кончили стелю, а  завтра 
будуть підмазувать стелю і зсередини вимазувать. На 
підвалину на покуті гроші і шкуратки, щоб черевички 
були. Було, кажуть: «Оце шкураточок, щоб дітки були, 
та щоб було на черевички», «Оце вовночка, щоб були 
овечки», «Оце ріжок з телятки, щоб телятка родили-
ся». Календарна та родинна обрядовість. На Кле-
чання долівку застеляли зеленим – васильки, чебрець, 
на стінах клечання; перед хатою – липа, кленок, берес-
тина. На воротях клечання, у хаті клечання, на кожній 
стіні рушники, на образах рушники. Оце перед клеча-
ними святками стирають, качають на столі. Оце як по-
стирали, покрохмалили, як начне качать, то воно аж 
блищить, оті скатерті на столах були ткані. Як глянеш, 
так мов окружкою... І як постираються, як викачають 
та як застелять, та воно аж блищить, і ніяких клейо-
нок не було. У кожній хаті глечик великий такий, як 
тиква, і там варена – кладуть і стрюк, перець і все, така 
чарочка. Ага, побули там, давали, ходімте до батька 
хрещеного, і  там таке саме. Давали яблучко, грушу 
варену ото дадуть, багаті купували баришні, коники – 
давали вечірникам. На Святвечір прийшли від хреще-
них і начинаєм вечерять. Пісненький борщ, юшечка, 
рибка, пиріжечки – повечеряли, лягайте спати. 

Записала С. Щербань 2006 р.  
у смт Шишаки Полтавської обл.  

від Леня Дмитра Карповича, 1921 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Все робив: чоботи шив, майстру-
вав, печі робив; а дід робив сундуки, скрині, хати. [Як 
вибирали місце для будівництва хати?] Місце виби-
рали, де вдобно було. А дерево – липа, осика, осоко-
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ри, верба, дуб. Закопували дубові стояни, було, шо їх 
пропалювали. Стіни. А те стругали з однієї сторони, 
це бруски були. Розпилювали, до вікон йшла дуби-
на, а вище м’яке дерево – з липи, верби, осики. Були 
хазяїни, що в них були ліси свої. Заготовляли дерево 
зимою, осінню. Стараються, щоб його обкорить, бо в 
корі буде воно пропадать. Ріжуть, обкорюють його і 
хранять пиляне дерево. Як товсте дерево, то дві оба-
поли візьмуть, а  для хати зсередини  – обробляється 
рубанком, треба, щоб гладеньке було. На тиблях крі-
пили. Як широкі бруси, (2,40–2,50), дійшли до вікна. 
Вікна на чотири шибки. Віконниці були. [Як назива-
лися стіни хати?] Передня стіна, причілкова і задня. 
Рублені хати  – клинчики забивали густенько, а  тоді 
мазали, а  всередині сіни білилися. Стеля. А  як ді-
йшли до верху, клали здоровий сволок, на нього сво-
лочки. На вході хати [чіпляли] підкову, а  в кутку у 
хаті клали гроші, а в перший вальок на горищі клали 
гроші. Сволок випускали трохи. Випускали сволок 
далеченько і ото ставили колонки (колоночки) – оце 
хата на піддашках. Дах. Вкривали хату – робили з око-
лоту стріху, а тоді оберемками соломою вкривали, до 
другої лати прив’язували парки. Кройщик вкривав, 
і парками вкривали. Більше соломою вкривали. Сис-
тема опалення. Откриті сіни і верх, у хаті піч, а там 
дірка туди, заткалом закривали. Верх називався ше 
бовдур – від самої долівки і догори. [Як будували піч?] 
Робили сирець, так робили, як і цеглу, тільки не випа-
лювали; кахлі з Опішнього привозили, вони всереди-
ні, як корито, залазе баба туди, сажу трусить, Як начне 
вишкрябувати, чи вона жива там, обидва комини з 
кахлів. Були на них узори, і колись вони не замазува-
лись. Печі були великі, батько казав, каже, що зимою 
мати з прядкою на печі, а я там лежу читаю, свічка го-
ріла або бликунчик. Сухарі на комині сушилися, а діти 
хрумають сухарі, рядом кіт спить. У шістьох ми спали 
на печі. Піч – колонки точені, пічурок багато було, ле-
жанок не було. Запічок і на піч лазили. Підпіччя було, 
тріски туди рогачом запихали. Щаблі були у бовдурі, 
обмазували глиною до самого верха. Інтер’єр. Піл – 
з верби, над полом, на хату більше – колиска. Ікони – 
Матір Божа, Ісус Христос, погоріло у нас. Вінчальні, 
дерев’яні на дощечках. У  нас долівки були. У  сінях 
драбина, липівки для борошна, у сінях кадужка була 
для води –діжечка така з кришечкою, і вода там сто-
яла. А коло води кухличок череп’яний (з Опішнього), 
а ступа – це під хатою стояла, отак стріха велика, і під 
хатою ступа – товкти пшоно. Пшоно було таке, мама, 
було, у печі як висуше таке, аж червоне, було, як стов-
чеш, а як звариш, то каша, аж розсипається, така до-
бра каша. У вітряках ступи були тоже. Ячмінь у ступах 
товкли на кутю, кутя була тільки з ячменю, яшна кутя 
сама настояща. На горищі на бантинах – тютюн, пран-
ня і оддихали на горищах – прохолодно, пахне сіном.

Записала С. Щербань 2006 р.  
у смт Шишаки Полтавської обл.  

від Шаруди Олександри Семенівни, 1928 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Село так і називалося Шишаки, колись було Мирго-
родського повіту, тут жило багато козаків. Я живу по 
вулиці «Яр», а звалося воно колись «Микити», а Поділ 
дальше, на Ракосічі. Кутки: Яр, Ракосіч, Поділ, Бере-
зівка, Луг.

ЖИТЛО Свекор мій був у церкві дзвонарем і палама-
рем, і  йому батюшка дав землі, і  оце тут построїли 
хату. Було й таке, шо старалися на дідівщині построї-
ти хату. Дерево на хату заготовлялося роками. Стіни. 
Хата у свекра була рублена, дубова, підвалина дубова. 
Хату рублену клинцювали, а тоді валькували. Гукали 
сусідів. І  пішли всі стіни мазать, валькують. Вальки 
робили з глини, соломи, а як вже гладили, то добав-
ляли кізяки, або полову. А якщо не миті стіни всере-
дині, то глиною примазували, а  тоді гладили, а  тоді 
щіткували – пісок і глина, і мазали крейдою. Стеля. 
А  сволоки вільхові. Дах. Хата з піддашками, вкрита 
оберемками, а  стріха парками. Інтер’єр. [Які руш-
ники всередині прикрашали хату?] Хрестиком шиті. 
Стіни були миті у хаті – від стелі і до вікна. І лави були 
з спинкою; ліжко дерев’яне з виточеними бильцями. 
Піл у нас був і ліжко було, лави без спинок. Лежанки 
не було. Мисник у нас був з кониками – там посуда. 
А хліб як спекли, на лаві складали, щоб остиг. 4 хліби-
ни та пироги складали у макітру, стояла у кутку біля 
мисника. На столі хліб, накритий рушником. Ночви 
дерев’яні, купали в ночвах. Лампа гасова була. Нічого 
вже не осталося, осталася скриня свекрушина стара. 
Були вінчані ікони, я їм [свекру і свекрусі] положила, 
як умерли – Матір Божа була і Ісус Христос, фотокар-
точок багато у хаті висіло. Килими були, висіли на сті-
нах, домоткані, як плахти, килимки вузенькі не зшиті. 
Верстат був, все ткали. Долівки ж помазані  – глина, 
кізяк, обводили червоною глиною. І знадвору кругом. 
Система опалення. Піч  – праворуч стояла, велика 
піч. Припічок, під піччю  – дрова, солома на розпал, 
щоб сухе було. Піч, комини були з кахлів. Ту піч пе-
реробили, а кахлинка була довго, а де вона, не знаю. 
Кахлинки були з візерунками, це я знаю. Хрестиком і 
по вуглах шось. Піч робив майстер, а як закінчать то 
обов’язково хрестять, писали хрестики на печі.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Піднімали сволоки на рушниках, або ж на по-
лотні витягають. Хто витягав, тому й рушники відда-
ють, найкращий рушник віддають майстрам. Як стро-
їли хату, то свекруха казала, що клали гроші на покут-
тя, дрібні гроші. Перший вальок в хату обов’язково 
жінка клала, і тоді ту жінку хусткою перев’язували. За-
міс місять, подавали вальок, клали гроші там, як хата 
вже зроблена, і вже до мазки приготовлена. З горища 
починали класти вальки. Та, шо перша клала на гори-
щі, подають її туди солому, і вона підпалює солому, як 
вже горище вимазане. Там їх багато жінок. Вже стелю 
загладили, і та жінка, шо сама перва і сама послідня, 
вона починала класти перший вальок і туди гроші 
клала, і вона підпалює там солому. Такий закон – по-
чинає вона і кончає. Подають її туди пиріжок, чарку, 
і вона як злізе, платком перев’яжуть. Входини. Входи-
ни робили, чоловік перший заходив. Календарна та 
родинна обрядовість. Великдень  – шоб обов’язково 
хата була помазана, білувать.

Записала С. Щербань 2006 р. 
 у смт Шишаки Полтавської обл.  

від Тимченко Марії Панасівни, 1936 р. н.

ЖИТЛО Дах. Ми коло Псла жили на Ракосічі. У нас була 
велика хата під соломою і піддашками на всю хату. 
І  колони стояли. А  віконниці тепер красят краскою, 
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а в нас жовтою глиною. Там ми жили під горою, у яр-
ках брали жовту глину, і отут, де піддашки, підмазу-
вали. Інтер’єр. Сволок був великий, товстий, хрест 
на сволоці. Ото, було, як натрут, приходять з Страс-
ти, випалюють хрест ото свічкою. О,  сволок такий 
великий. Система опалення. І верх був у сінях. Верх 
плетений, як тин, від самого долу і до кінця, широкий 
верх, плетений.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Під хатою, 
під піддашками був погріб  – драбина стояла, в  землі 
викопаний і все. Там діжки – ото помідори посолені, 
капуста – в одній діжці, в другій – огірки. Тоді сушили 
яблука, груші, багато слив було. Криниця. Тоді коло-
дязь був у нас, колодязь дерев’яний, глибокий-глибо-
кий, а коло колодязя – така велика висока верба, там 
сходилися дівки, парубки.

Записала С. Щербань 2006 р.  
у смт Шишаки Полтавської обл.  

від Сергієнко Ганни Аркадіївни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Дах. Хата з піддашками, галерея через усю хату, 
а ми йдемо на причілок, там сонечко якраз, і ми там 
сидимо. А  під піддашками, на піддашках  – поміст, 
було, постелимся, дивимся, як ляпає дощ. Під піддаш-
ками, під хатою кури сидять. Призьба. Там приспа і з 
другого причілка, і ззаду приспа.

с. Великий Перевіз
Записала С. Щербань 2006 р. у с. Великий Перевіз 

Шишацького р-ну Полтавської обл.  
від В’юн Марії Іванівни, 1923 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. У  нас у осадьбі навіть дуби були 
посаджені, на шо воно, креме, як на стройку, на хату. 
Оце як ми розробили стару хату, то підвалини дубові. 
Стіни. Хати рублені з піддашками. На піддашках до-
лівка помазана, а призьба – на причілках і ззаді хати. 
А на піддашках – помазано і підведено тоненько. Там 
цибулю сушили, перець висів. У хаті стіни, мов, поми-
ті, ну, ото як лаком скриті, от такі. Бачила такі стіни. 
Жовта хата, блискуча, оце у нас, у Говорунів хата була 
обмазана. Віконниці у старих хатах були сірі, а пізні-
ше красили. Стеля. Стеля була з сволоками. У сінях 
у нас був на горищі верх, у сінях стелі не було, куди 
хочеш, драбину можна поставить. Планування. Сіни 
великі були. Заходиш у сіни, в  одну сторону хатина, 
у другу хата, а посередині комірчина, і ото можна було 
перейти із хатини в комірчину, тоді в хату, а оце де тут 
живу, у свекрів – у хатині піч була і в хаті. У комірчині 
ставили примістки. Інтер’єр. Піч у хаті велика і оце 
два комини, мама сажу, як трусять в один тоді в дру-
гий полізуть, а ми подаємо глину. Два рази на рік тру-
сили сажу, перед Різдвяними святками трусять і перед 
Великоднем, перепираємо все, у  жлукто накладають 
прання, попересипають попелом тоді ж мама йдут 
прать до Псла, там біля ополонки – полотняні сороч-
ки, все полотняне. У нас червона була глина, комини у 
печі були білі, а там низом червоною глиною і около ж, 
кожна хата була около помазана і підведено червоною 
глиною, красиво було. А сволок був блискучий, хрес-
ти свічкою понамалюють на ньому. На Ордань дідусь 
намалював, як приходили з церкви, свічку запалював і 
ото хрести писали скрізь, у нас дідусь писав. За сволок 

мама шо-небудь ховають. За сволоком вся докумен-
тація, книжечки, туди діти не долізуть, гвоздики, ма-
теринка застромлена, чорнобривці. Образи на покуті 
вінчальні – Миколай і Матір Божа – на стіні, прямо, як 
зайдеш в хату, саме на дошках. І у бабусі у хаті стояв 
Миколай і Матір Божа. Рушники на іконах були, а шоб 
квіти – не бачила. На карнизику – блимкунець; скриня 
желізом обкована і помальована квіточками. Приби-
рали хату рушниками, вишивали їх у п’ялах, так і тут, 
і  в бабусиній хаті, маминої мами. Поли у хатах були 
великі, сім’ї ж великі, полягають упоперек, то рядна-
ми повкриваються, то ліжниками, кодрями. Ліжники 
були, може, в багатших, а як бідніші, то кодрі.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. Про хату, було, співаємо це 
на веселі, як йдемо: 

У нашого свата 
З верби лози хата, 
Сволоки з берези 
Ми йдемо тверезі.

Це, як ідемо від сватів, «гарячі», як ідуть. [У яких об-
рядах використовували хатню ікону?] Як бабуся вмер-
ла, то ту ікону [Матері Божої] положили у гроб, і ді-
дусь як умерли, то ото положили йому Миколая.

Записала С. Щербань 2006 р. 
 у с. Великий Перевіз Шишацького р-ну  

Полтавської обл.  
від Хвариги Євдокії Семенівни, 1915 р. н.

ЖИТЛО Планування. Та була у моєї бабусі така хата: 
«сіни, хата й хатина». У  хатину [вхід] зразу, а  тоді в 
хату. Дах. Хати вкривали соломою і очеретом, біль-
ше соломою. Були хати з піддашками. Комини з це-
гли були – «цеглові комини». Може, в кого й кахльові 
були, а у нас цеглові. Інтер’єр. Долівки були, помостів 
не було. Піч підводили рудою глиною, а хати підводи-
ли червоною глиною. Піл великий – сплять молодші, 
а старі на печі. Примістки – це літом у сараях, у сінях. 
Щосуботи примазували долівку, соломою застеляли 
зимою. У миснику – то ложки, то миски (привозили з 
Опішнього) й горшки.

Записала С. Щербань 2006 р.  
у с. Великий Перевіз Шишацького р-ну  

Полтавської обл.  
від Говорун Тетяни Петрівни, 1916 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Клали підвалину, і  на їй тоді ж 
рублене дерево кладуть і кладуть, поки викладуть. 
Стіни. Дуб до вікон, а  вище вікон тоді туполю кла-
ли. Дуб – тверде дерево, може стоять довго. Хати були 
миті, це я знаю, бо у нас не була, а по сусідському була 
хата мита. Було, миють тоді гарно, як оце ж святки, 
вимивають, беруть цеглину і витирають оті стіни, шоб 
вони таке аж блищали, а тоді начали обмазувать. Сті-
ни темніли, і людей вже тих не було, а то не хотять за-
ботиться. Хати рублені були теплі. Митої ж всередині 
не мазали, а знадвору клинцювали і обмазували. Дах. 
Вкривали хату житньою соломою. Стріху зв’язували 
парками, а  тоді житньою. Соломою більше вкрива-
ли. Система опалення. Піч велика, комини цегляні і 
кахлі були раньше, в  Опішньому брали ті кахлі. Піч 
перед празником там ото ж тоді сажу трусять, у  піч 
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лізуть витрушують і зокола ж помажуть хорошо, чер-
воною глиною підводили, десь припічок біля печі, 
і побіля стовпчиків, а карнизів не підводили. Дві за-
слінки було – одна залізна, та шо в печі, а одна скраю 
дерев’яна була. Пічник робив піч, а як черінь – жінка 
наб’є черепків, насипле глину, замісить, наложить той 
черінь, шоб він міцний був, тоді він постоє день – два, 
начне колоться, тоді залива ріденько глиною, він тоді 
рівний, нема ніде ні щілинки нічого. Тоді ото висохне, 
і  можна топить. Більше дровами топили. Інтер’єр. 
Були скрині невеликі, тоді пішло, сундуки робили ве-
ликі. А ше давно й давно, я знаю, у мене була бабуся, 
то була у бабусі скриня, така невелика, давня мальова-
на, півники разні на їй були і усе. Об’язательно у хаті, 
може, в кого комора така була, шо чисто то й там ото 
ж було. Як у хаті кісно, може, ніде було, раньше сімей-
ство було велике, то були в коморі. Сволоки великі 
були. Сволок великий у хаті, було, хрест напалюють 
на тім сволоці. Туди цвіти всякі наломляєм на зиму, 
воно пахне. На печі спали, колись багато дітей було, 
у  моєї свекрухи дев’ятеро було. Жердка, піл з осики 
чи туполі – упоперек було, лягаємо, самі ноги на край. 
На жердці висіла якась сорочка чи спідничка чистіша, 
а піл накривали рядном, гарним білим у свята, подуш-
ки – наволочки полотняні, у кутку на полу накривали. 
Приголовач був. Його положать, тоді на ньому подуш-
ки, і так спали, а на день десь клали, шоб він не мішав, 
а тоді ж на ніч клали. Лави були, ослони, були стільчи-
ки маленькі. Тоді ж, було, як їсти сідають не біля столу, 
а був стілець і в кожного стільчик був, ото обсядуть 
кругом того стільця. А вже як святки були, то лагодять 
стіл, празнували дуже. Рушники чіпляли на кілочки, 
у  п’ялах, більше червоні, чорні і зелені, жовтенькі 
нитки. Шили і білим в гладь. Образи на покуті. Він-
чані образи, на ці образи чіпляли найлуччі рушники. 
Вінчані образи Матір Божа і Миколай Угодник. Ікони 
ті не приймались, і рушник на них висів повсігда. На 
святки кращий.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Місце вибирали не грішне – шоб там не 
було бою ніколи, шоб чисте місце було. Жито, було, по 
всіх вуглах сипали, шоб ніяка нечисть не заводилась. 
Кладуть гроші на покуті. На горищі, на покуті, кла-
ли гроші. Зведення стелі. А як стягають сволоки, то, 
було, жінки рушники дають чоловікам отим, шо роби-
ли, отим, шо сволоки стягають. [Стягали не рушника-
ми?] Та куди! Це було таке, шо треба давать рушники, 
а як було багато людей, то й руками піднимали. А було 
таке, шо, може, й віжками, як товсте, здорове дерево.

Записала С. Щербань 2006 р. у с. Великий Перевіз 
Шишацького р-ну Полтавської обл.  
від Чуб Марти Олексіївни, 1946 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Хата Білик Марії Андріянівни стояла майже поруч з 
нашою хатою, цей куток називається Півнячий Яр. Тут 
проживало чотири сім’ї з прізвищами Півень. Жили 
тут Півні. Чогось так було, шо на нашому Яру родили-
ся самі дівчата. У нашій хаті було дві дівчат, і у Білик 
Марії Андріянівни було дві дівчат, вона заміжня не 
була, а прийняла до себе сім’ю, і ця сім’я була як одна.

ЖИТЛО Стіни. Хата ця була ше старіша від нашої хати, 
у нас була хата з верби, біля нас протікала маленька 

річечка і в нас кожний біля цієї річки садив дерево. 
Верби у нас росли. Цей Півнячий Яр був такий зеле-
ний і красивий, шо не можна передать. А  тоді люди 
після [Другої світової] війни почали їх рубать на 
стройку. А у Білик Марії була хата осикова, а у нас точ-
но з верби. Наша була десь 1910 року. У неї посеред 
двора стояла яблуня дуже велика, і як ми росли, фрук-
тових дерев майже не було, а в неї була, настільки вона 
була добра, ця жінка, всіх запрошувала: «Дівчата, за-
ходьте, збирайте яблука». Дуже людяна вона була. 
Планування. Заходимо [до неї] в хату – сіни без стелі, 
кімнатка була, там жила ця Марія, а на другу сторону 
жили ці люди, шо в неї жили. Інтер’єр. Мили хату 
всігда перед Паскою, а то бабуся нас заставляла мити 
хату, сволоки великі. А  стелю ж білили, попадала 
крейда на стіни, тоді треба вимить було, щоб, Боже 
спаси, повісити образ, і щоб десь шось було невимите. 
У нас у хаті рушники висіли біля образів. Білили сте-
лю, мили стіни і мазали долівку і обов’язково мили 
лави, мили мисник, повимивали. Був у нас стілець 
(столик), тоді бабуся витягала з печі хліб і складала на 
ньому хліб, а другий був стілець, біля якого ми сідали 
їсти всі. Круглий цей столик, і скільки було нас, стіль-
ки й стільчиків. Ото так ми жили. І обов’язково були 
череп’яні миски. У нас сім’я була велика, то одну мис-
ку у нас не ставили, а ставили дві миски, бо кожний 
вечір бабуся готувала гречані галушки. Скриня у нас 
стояла в хатині, там топки не було. З сіней на праву 
сторону у нас були двері в хату, де ми жили. Там стоя-
ла піч, там стояв піл у нас, лави, а та хата (хатина) була 
без топки, там у нас стояли примістки з дерева поро-
блені. І ото на літо нас туди відправляли, ми там спали 
у хатині, аж до самих морозів, а тут зимою, щоб менше 
топить, а топили соломою, сояшничинням і з лісу но-
сили дрова, шоб зиму прожить можна. Хата з верби, 
блискучі стіни були, я при каганці вчилася і закінчила 
на відмінно 10 класів. Лави тоже були такі гладенькі, 
забрали ж їх у Київ (вони зараз у Музеї [НМНАПУ], 
у хаті з смт Шишаки). А вгорі у нас була полиця, вона 
тягнулася від мисника і аж до другого вікна. На ці по-
лиці піднімали вгору ночви з мукою, шоб ніде нічого 
не влізло, не впало туди, посуда там стояла – череп’яні 
миски. Тоді на вуглі образи були з рушниками і над 
вікном образи – святий Миколай і Матір Божа, даль-
ше на причілку було вікно, це були образи. Піл стояв і 
вікно, на печі спали. І жердка, заразом вона робилася, 
як і хата, зроблена заразом оця жердка. І тоді на тій 
жердці чіпляли прання, ото як зимою, здебільшого чі-
плялось на печі. Нас було троє у бабусі, то ми спали на 
печі, а літом, як починаються жнива, нас переводили у 
хатину, а тоді дідусь на току молотив і нас ложили лі-
том спать на току, на отій соломі. Ми спали з дідом, 
спали на ряднах, а на печі кодря з валу, а поверх кодрі 
і подушки, а вкривалися ліжником. Ліжник був з ове-
чої вовни, раніше бабуся і дідусь держали вівці оце ж 
для того, шоб оце ж було чим укриватися, дітей було 
багато – десятеро дітей було. Так ото при мені уже ба-
буся ткала, зимою вносився ткацький станок, і ткала 
полотно і рядна при мені. А  ліжників уже не ткала, 
у нас їх було багато, і бабуся їх страшно берегла, все 
літо вони надворі висіли, під стріхою, щоб їх не по-
мочило, на піддашках. Піч з цегли помазані, а з кахли-
нок у багатших. Піч велика була, троє чи четверо дітей 
і дідусь з нами. Уроки вчили на печі, стою на колінах, 
на комині книжки, вчу уроки. Каганчик – бликунчик. 
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Ми ходили на [околицю] Ракосіч по жовту глину, те-
пер її занапастили, а тоді літом ми її у сінях в угольчи-
ку насипали її. Бабуся йде і нас бере двох, ми потрош-
ку принесем, і вона принесе, і ото отією червоною гли-
ною підводилося, і  припічок мазався отією глиною. 
Припічок так, як і долівка, мазався кожну суботу, 
в суботу ввечері. На долівці лежала солома, і ми ходи-
ли по соломі. Ото раз у тиждень її викидали і заноси-
ли другу. А  літом трусилося осокою, раз у тиждень. 
Йшли ми по осоку вдвох з Галиною (сестрою), нажи-
нали осоки, а  бабуся мазала долівку, піч. У  нас була 
сама піч, і лежанка. На ту лежанку ставила бабуся тіс-
то, як ото пекла хліб, макітру туди ставила, накривала 
рушником. Лежанку також змазували жовтою гли-
ною. Піч – підпіччя, заслінка і закривалося, під піччю 
порося, а тоді у хлів виряжали його. Підпіччя, а далі 
припічок і піч. Піч закривалась двома заслінками  – 
перва заслінка і друга заслінка, заслінка була залізна і 
дерев’яна. Як зарізали порося і вправилися з цим по-
росям, все зробили, і шоб не помазали припічок, тако-
го ніколи не було. Припічок обов’язково помазаний. 
Бабуся моя казала, що то не хазяйка, якщо у неї піч не 
помазана. Так само і долівку, кожну суботу мазали. 
Кожну суботу і припічок замазаний, і комини прима-
зували, особливо перед празником. Пічники робили 
печі. На сволоках хрести випалювали, як приходили з 
церкви, а день народження, все записували на вікові 
на сундукові. Все було всередині було списане, оце за-
писували все там, коли там хлопці пішли на війну, од-
разу, коли народились, коли в школу пішли, у нас ото 
все було записано на вікові. У  мого дідуся було два 
сини – Андрій і Антон, які пішли на війну і не верну-
лися з війни. Піч  – бабуся так гладенько той черінь 
змазувала. Тут ковганки, макітри, і  риночки, а  одна 
риночка стояла з олією і з перцем, лишнього нічого не 
було. Горшки  – великі, маленькі. У  маленькому гот-
цечку варили кашу, найбільше пшоняну. Дуже рано 
нас привчила місить, пекти. Піл у хаті – стояли дубові 
пеньки, вони ошкурені були, і положена була дубова 
дошка на ці дубові пеньки, а тоді положені дошки на 
цей піл. Другим кінцем клався піл на лаву, а під лаву 
тож підіслані пеньки. То ж на цьому полу спало у нас 
п’ять чоловік – хто вздовж, хто впоперек. Дідусь і ба-
буся спали, і біля їх спали діти. Був у нас і приголовач, 
на цей приголовач складали подушки, де лава йшла, 
там складали постіль і накривали все рядном, приго-
ловач там був. Піл накривали рядном, рядна у нас 
були білі і різнокольорові, то я знаю, шо вже в послід-
нє врем’я такими ряднами застеляли піл. Постіль на-
кривали тонкішим ряденцем, з двох половинок, «со-
сонкою» виткане. Жердка  – на жердці вдень висіла 
одежа, а в свята приймали все, а в свято бабуся вішала 
рушник. Рушники оті, шо вишиті були, таке, як глад-
дю, чорним і червоним, і ото вішала туди такі рушни-
ки. На голу жердку вішала. Бабуся якось їх парувала, 
як на свята, то до отих, що на образах і отут же такі 
висіли, вона знала їм толк. Висіли рушники і на кілках. 
На лавах нічого не було, у вуглу скриня, считай, на по-
куті, де лави сходилися. А  столу не було тут у хаті, 
а їли за маленьким столиком, круглий столик перено-
сився. А як гості – вносився великий стіл. На покуті 
на Різдво ставили кутю, озвар, пиріжків туди і паски 
на Паску, це було святе місце. А як ми робили уроки, 
то нам туди не дозволяли сідать, на покуті не дозволя-
ли книжок складать, а сюди ближче складали на лаві. 

Моєї мами брат був, то оце я сідаю за скриню, учу уро-
ки, він дальше, в нього під оцією лавою, що до мисни-
ка іде, інструмент, стільчик його, в нього там і лапка, 
шоб підошву прибивать, в нього ящик засувався під 
лаву. І він сідав біля цієї лави, і тут я вроки учу, а тут 
він шиє чоботи, сюди ближче до покуття, бо ж там 
біля мисника  – їжа, то він сидів недалеко від мене. 
А по другу сторону від скрині, то було Галинине місце. 
Кожен у хаті знав своє місце. А  зимою посеред хати 
стояв верстат. Після Різдва його заносили, великий 
верстат. Бабуся ткала рядна, полотно, ліжники, все ба-
буся моя вміла, заставляли і нас, і сукали цівки і мото-
вило було. Верстат перед Паскою виносили і складали 
його на горищі. Мисник – лава йшла до кінця, а там 
мисник, вироблений різьбою, закривався дверима; 
миски у миснику череп’яні, мальовані. Їх привозили 
на базар з Опішнього, у кожній хаті були такі миски. 
Ото ж глечики стояли у тому миснику, невеличкі там 
стояли. Були простіші мисники, полочки послані та й 
усе, но все рівно у кожного у цьому вуглі біля дверей, 
проти печі стояв мисничок; вода стояла тут у 
дерев’яному цеберку. Кухлі череп’яні, возили з Опіш-
ні, весь посуд возили з Опішні. Посуд був тут опіш-
нянський. Стояла мисочка під столиком і для кота, 
а помиї зливали у відро, а відро стояло під мисником 
у кутку. Все було дерев’яне. Біля мисника стояв сто-
лик. У сінях стояло жлукто. Я помню, як стірали зо-
лою, то оце жлукто ставили на ночви, тоді туди бабуся 
складала стірку, посипала все попелом і тоді зверху 
лила кип’ятком. Попіл пересіювала решетом надворі. 
А купалися кожну суботу – і нас купали, і самі милися, 
і  передівали нас кожну суботу. У  бабусі було багато 
сорочок полотняних.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Комора у нас 
була, літом ми у тій коморі спали, там були зроблені 
примістки, і ото ми туди ходили спать, а вона ж під 
соломою, знаєте, як гарно. Тоді комарів не чув. У нас у 
коморі стояло жлукто, стояли липівки, набирає бабу-
ся совочком борошна у липівку, внесла в хату, в підси-
ток насипає і сіє борошно в ночви. Сіряки там висіли, 
юпки, ця одежа всігда була накрита рядном. А хлів був 
хворостяний, але всередині зроблений був станок та-
кий для поросяти, а тоді зробили саж.

с. Яреськи
Записала С. Щербань 2006 р.  

у с. Яреськи Шишацького р-ну Полтавської обл.  
від Третяк Надії Михайлівни, 1914 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Моя мати сама із Шишаку, на Лузі жила, 
біля річки. Як мама йшла заміж, її батько подарував 
деревину таку, з однієї деревини робили клітку хати, 
з осики. У [19]21 році та хата роблена. Батько був сто-
ляр, був мисливець. Підвалини. Підвалину на землю 
ставили. Планування. Сіни, зараз велика хата, хатина 
і ше одна хатина. У нас було п’ять дівчат, то чиста [кім-
ната] була. У нас було 5 десятин землі.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли хату закладали?] Так само, як і на жнива їдуть, 
ніколи не їдуть у понеділок, їдуть у вівторок, у парний 
день. Так самісінько й строїли. Зведення стелі. Під-
німали сволоки рушниками, голими руками не брали, 
а стягали рушниками, дають тим, шо робили.

ШИШАЦЬКИЙ  РАЙОН
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Записала С. Щербань 2006 р.  
у с. Яреськи Шишацького р-ну Полтавської обл. 

 від Тищенка Івана Петровича, 1933 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хата прапрапрадіда стояла донедавна, 
хата з глини, соломою накрита. Рублену хату ледь-
ледь пам’ятаю. До вікон йшла дубина у рубленій хаті, 
а дальше м’яке дерево – осика, липа. Липа – дефіцит-
не дерево. Із неї діжечки робили для меду, рамки для 
вуликів – оце липа. Ліс колись був свій, і наша ж сім’я 
тоже мала свій ліс. У кожного були гроші, коли про-
йшла революція, всі гроші були пограбовані, так само, 
як оце тепер. І зразу каже, шо це буржуї, у простого 
народа не повинно буть грошей, пішло все... На хату 
дерево пиляли, пилка довга, ото вдвох одпилювали, 
а решту тупором стісували. Був такий дворянін Ме-
фодій Мефодійович Кулябко-Корецький, який, кстаті, 
при Хрущові помер з голоду. Був дуже міцний чоловік, 
грудна клітка – таких, як я треба два. Син його малю-
вав – у кінофільмах – Кулябко-Корецький. Активісти 
його будинок розвалили... Після [Другої світової] вой-
ни построїли одну рублену хату ше. Дерево треба, щоб 
воно рік постояло, хотя би рік, потом розпилюють, 
щоб не крутило ж його, а потом роблять замки. Хата 
з брусів, дві сторони затісується гладко, щоб лягало ж 
на одне. Митих хат я не застав. Стеля. Сволок по ла-
тах піднімали. Дах. Рублені хати були і з піддашками 
і без. Піддашки були з парадної сторони. Хати вкри-
вали тут соломою – парками більше, очеретом, рого-
зом вкривали. Черепицею – це багаті вкривали, хоча 
тоже наша сім’я не бідувала. Планування. Заходьте в 
хату, на одну сторону піч і збоку хатина, ото у тій ха-
тині ютилися старі, а в оцій здоровій хаті жила молода 
пара і дітвора, дві хати було. А комора рублена надво-
рі. Система опалення. Кахляні печі були в хатах. Ках-
лі привозили з Опішнього, виробляли горшки, цеглу 
відтиля везли. У своєму селі була давня цегельня, це-
гла йшла на підпечі. У сінях димар аж на землю, а тоді 

ж від печі до димаря і виходив [дим] наверх. Інтер’єр. 
Хрести на сволоках вирізьблено. Піл з осики, воно і 
легке, і міцне, і нехолодне. Піл клався на лаву з однієї 
сторони, а з другої на стовпчики клалася дошка, і ото 
клався піл. На жердці у празники оце жіноче і чолові-
че [висіло вбрання]. Якщо кожух, гарне таке, значить 
полотняна мішковина, нею обмотується і насипається 
у дві чи в три трубочки табак, особливо коло воріт-
ника, щоб міль не з’їла смушок. Періодично виносили 
на сонце, а зимою на мороз виносили, а тоді в хату... 
Щосуботи і перед кожним великим релігійним святом 
виміталося все у хаті, мазалася долівка, підсохла, за-
трусили соломою, це зимою, літом – осока, і шоб там 
були цвіточки, шоб пахло в хаті. Одежа, яка вона єсть, 
все витрушується, надвір і все витрусили. Щітка (шо 
чистити одежу) була саморобна з хвоста конячого. На 
іконах, на фотографіях, на портреті Шевченка висіли 
рушники. Дівчина заміж ішла, батьки її давали ікону – 
Матір Божу, а син – ікону Ісуса Христа. Оці ікони, шо 
дані, шлюбні, коли людина вмирала, ложать із нею.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Місце, як люди строїли, оце я знаю, зна-
чить, посіяли чи жито, чи пшеницю. В  більшості  – 
жито. Якщо зійшло, значить, можна строїть, а  якщо 
десь у якомусь місці погано зійшло – посувайся упра-
во чи вліво. А якщо була така яма, чи печище – ото на 
тому місці хату не ставили. Оце із хати, із стріхи капає 
вода – ото на тому місці, Боже сохрани, не можна, по-
двинься півметра і будуй. Закладини. Закладали хату 
на повному місяці, на молодику цих робіт не можна 
було робить колись. І дома ж, я знаю, строїли, поки ще 
живий був дідусь і бабуся, у вівторок, щоб не було ні-
якого релігійного празника, вже як тепло було. Кален-
дарна та родинна обрядовість. На Різдво у хаті на 
столі – сіно пахуще, чебрець шоб там був, кутя, узвар, 
горшки опішнянські, хлібина, пиріжки напечуть. Риб-
ка була на Святвечір, у куточку снопик невеличкий.
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с. Озеро
Записав М. Бех 6 жовтня 2011 р.  

у с. Озеро Володимирецького р-ну Рівненської обл.  
від Бондаря Анатолія Борисовича, 1925 р. н.

ЖИТЛО [Коли Ви побудували свою хату?] Коли я вже 
прийшов із [Другої світової] войни, ну, і через два-три 
роки ставив ету хату. А  була маленька [хата], там є 
старенька, і топіро стоїть – батькова. А цю я вже ста-
вив, як прийшов з войни. Я вибрав місце туда дальше 
понад озером. В нас став голова, як вже стали колхози, 
а то ж не було колхозов до войни в нас, воно до войни 
було, бо то ж ми були під Польщою, а потом вже якось 
там вже совети пришли, як ми кажем, перші совети. 
Ну, і вибираєш місце, як було примерно, я ще Польщу 
помню, самостоятєльне хазяйство, от твоя земля – до 
тебе нехто не чого не має, заплатиш податок і на другу 
землю ти не маєш право – только на свою маєш пра-
во. А посля войни, як стало розгром, тут були поля-
ки, поляки вже повтекали. Ну, то я там дальше скинув 
дерево метров дьвесті, а  став, ну, каже, тут зробимо 
курорт, коло озера, забирай дерево. То я з тим деревом 
сюди. Таке було. Планування. [Як називаються примі-
щення в хаті? Скільки тут житлових кімнат?] Тут оця 
кухня велика, а там надвоє перегород єно – спальня і 
зало. [А з іншої сторони?] Ну, кладовки дві там. [Чи не 
казали комора?] Ну, по-колишньому  – комора. Фун-
дамент. [З чого робили фундамент?] З камня. Тоді ще 
не було каменя, ще посля войни трудно було, то по-
том пудважував да пудливали каменю. Зразу дубови 
подвали положили. Ну, дубові паньки [пеньки] різали 
такиє-во. [Як вони називалися?] Фундамент, так і на-
зивалося. [А як казали на ці пеньки?] «Подвали» нази-
валиса. Стіни. [З якого дерева робили стіни?] Ну, де-
рево смолове. Хвойове. [Як скріплювалося між собою 
дерево?] Ну як, тибля вкрутили да забивали такий. [Як 
називався кілочок, який забивали?] Ну, колочок заби-
вав, і то не скрозь прамо, прамо ложили єдне на друге і 
всьо. [Воно-ж могло впасти?] Нє, така робили, шоб не 
впало. Стеля. [Оце у вас сволоки наверху?] «Бальки» 
називаюца. Дах. [Як кажуть на палиці, на які кладуть 
шифер?] Крокви. Крокви, а потом лати, то лати кла-
дуца под солому, а як вже бляха, то треба доски. [Що 
тримало солому зверху?] Ну, шо ш? Нечого, положив 
такиє колки, позбивав. [Як вони називалися?] Як й 
вони називалиса, на солому покласти, шоб вітьор не 
здув. [Як на них казали?] Забув, як називалися... Вже 
понятіє у мене такеє, дєвеносто літ поживеш і поба-
чиш. Система опалення. [Чим обігріваєте хату?] Там 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

вже в калідорі дров наносив, ото і обогріваю хату. [Чи 
є в хаті піч?] Ну, піч, а туда дальше – «груба» ми кажем. 
[Чи користуєтеся Ви піччю?] Нє. [З чого робили піч?] 
Де в яких месцах. Я багато знаю, бо я по селах ходив, 
то ми робили з глини. То з глини робили колись, шо не 
було цегли, а тепер всі роблять з цегли. Інтер’єр. [Під-
лога у вашій хаті дерев’яна?] Да. [Ви її зразу робили?] 
Зразу, то таке дерево.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як назива-
ється приміщення в якому тримають худобу?] Хлів. 
[Де тримали свиней?] І  свині там. [Як називають ту 
частину хліва, де перебувають свині?] Ну, це ж там 
загородиш кучку для свиней. [Як називають цю куч-
ку?] Свинарник. А там, у кучку, може ше теля вроди-
ца, оддєльно там кури, чи качки, чи ше шось, да все 
нагородиш там. [Де зберігають сіно?] Сіно там же-ж, 
по єдном конце сіно, а в другом – худоба. [Чи не за-
кидають на верх під кришу?] Под кришу, як нема міс-
ця, то закидають под кришу, як є місце – «вишки» на-
зиваюця. [Де зберігають знаряддя праці?] Ну, де? Там 
же тримають – ми кажем «клюна» [клуня], воза туда і 
всє туда в клюну, там зробляний залитий з глини тук, 
шоб молоти з ціпом. [Де зберігали овочі?] Аньо, по-
греб там. [Чи не кажуть льох?] Ми кажем «льох», а по 
руски – погреб. [Які є погріби? Надземні чи підземні?] 
Надворі в мене льох, і є один ще пока, того не зробив. 
Там у кладовци под землєю трицать мешков улазить 
картоплі. Криниця. [Під криницю як вибирали місце? 
Під колодязь?] А! Колодязь! Бо є криниця, а є коло-
дязь. Є криниця саморобна така. [Як вибирали місце 
під колодязь?] Колодєзя, як вибирали! Де вигодно, ко-
льо хати, чи де. Колись, то були, ми казали «губно», 
там худоба стояла, да й таке-сяке. Колись таке було. 
То вибирали, там же й треба колодязь, бо там худоба. 
[Як вибирали місце, де треба копати?] Ну, бачиш, як 
тут треба. Де й так, і вибирали. Вопще, вибирали, де 
зручні ходити. [Чи не перевіряли, де ближче вода до 
поверхні землі?] Нє. [Може вовну клали?] Нє. Прамо 
копали, да й і всьо. [Яке ставлення в селі до крини-
ці?] Ну, як ставляця! Накрили, шоб листя не летіло, 
чи ше шось там. [Може Ви якісь приказки знаєте про 
колодязь?] Ну, колодязь! Неякого прислів’я нема. [Чи 
не кажуть, не плюй у криницю, бо треба водиці на-
питися?] То така приказка є, шо то сусіда, чи якогось 
обвинувачує, а  посля сосід тобі помуг, то така при-
казка є  – не плюй у колодязь, бо може води напица 
придеца. Людська така приказка. [Якщо в колодязь 
попаде щось таке нечисте?] Ну, то виливати, очищати. 
Буває в мене тоже мишка попала, виливати воду тре-
ба, пока свєжа натече. [Як часто чистять колодязь?] 
Ну, примерно, я не чищу вже, я не в силах. А люди в 
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селі – раз в рік, раз в два роки. Буває так, шо, як так 
сухо, то й води бракує, де й таке чистять, як суша така. 
[Як не має засухи, то як часто чистять?] Як худоба, ви-
бираєш, воно і чистиця. Вибираєш там, напоюєш ко-
рови і коні, чи ше шось, вибираєш, вибираєш, і вона 
добавляєця потом. [Як копають яму на криницю, на 
колодязь?] Поставив битона – круга, заліз туда, зразу 
викопуєш, викопуєш і под того [круга], а воно соває-
ця дальше [до низу], ставиш другого битона на нього. 
І так копаєш, ти копаєш, а хтось витягає. Бо то-ж так 
сам не зробиш. Те й копаєш, копаєш, пока докопаєся 
до води, шоб вже потече вода. [Чи скликали толоку, 
коли копали колодязь?] Ну, як толоку – два чоловіки, 
три чоловіки.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи руйнували у вашому 
селі церкву?] Минаю загорож церковну, под’їджа ма-
шина, і треба оглянуца, я оглянувся, стає машина пе-
ред дверима церкви, і один чоловік виходить. Ну, шо 
ж, я йду, крикнув шось той чоловік, я і обращаю. А на 
мене кажуть «Чорний» по-вулічному. Як вон крикнув: 
«Чорний!» – ну, то мене касаєця. Вон [чоловік] у рай-
комі робит. Приходю я: «Добрий день, вашим услу-
гам», – вон вже мені руку подає. І  єто Бюро решило 
валити церкву: «Я приїхав оглядати, скуль начинати». 
Я,  шо ж, стуливса. Вон каже: «Але ходимо!» А  його 
вельми жінка гризе за цеє, шо, ну! Я йду за їм, вон – 
уперод, там вже – огорожи. Я остановивса, вон пошов 
кругом: «Ох, вона ж і крепка, скуль їє начинат?» А я 
кажу: «Вам крепкого нема, ви як решили, то ви того 
розвалите, але шо ш, то буде пуд Озером? Хоть як со-
вецка власть, хтось приїде з далека і то, і сьо, шо зава-
люха буде, хто його буде прибирать?». Тож махиня, не 
то, шо у Химичах валили її [церкву] зразу, вивозили. 
А йому кажу, шо у Бобруську Белорусії ми, як отого 
отходили, ше нємцов зорвали, то і в костьола двери 
махаюца, і через сошу, і в церкви двери махаюца, хай 
би й тут шось стояло, то буде завалюха, хай би вже 
вона і не робила. А  вон: «Ну, придумаю». А  не каже 
шо. Ну й вже поєхав вон, видумав музей зробит, бо 
тут озеро таке-сяке, вона така крепка і те, і  сє. Те й 
согласилиса і зробили музей. І  таким путьом остала 
церква, на волосині церква остала.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Як називався перший день будівництва?] Ну, як? 
Перший день того – заливаєш фундамент. [Чи не ка-
зали «закладчина»?] Ну, кажуть, шо «закладчина», шо 
то фундамент заливаєш. [Чи скликали толоку?] Ну, 
а чого? Сам нечого не зробиш. [Як скликали толоку?] 
Ну, як! Я, примерно, цю хату будував, там в мене ста-
ренька вже вона сама стоїть, там син живе, тоже по-
строїв хату, а та старенька [хата] ше й топіро стоїть. 
Ну, я робив, то наняв роботніков. [Що платили за ро-
боту?] Я вже забувся, коко вони сказали. [Гроші?] Ну, 
гроші платив, а стуль [дерево] вони сами перевозили 
сюди, бо я був на роботі, а вони вже построїли, треба 
це шарування робит. [Коли закладають фундамент, 
може, під кут щось кидають?] Таке, може. Я такого не 
робив нечого. [Як починають будувати житло, може, 
робили якогось хреста?] Хто тепер хреста робив за со-
ветов. [Може, раніше побутував такий звичай?] А до 
советов, то колись-колись, вас і на світі ще не було. 
Зведення даху. [Коли закінчують будівництво, чи 
прив’язують до крокви букет?] Прив’язують. [Як на-
зивається?] Букет. [З чого його роблять?] Та нарвут та-

кого зєлля, шо цвіте, та зв’язав, та прив’язав до крок-
ви, то таке. Входини. [Як називали переїзд до нового 
будинку? Чи не казали «новосілля», або «входчини»?] 
Тепер то так, а тоді, за советов, не як не було, не було і 
за шо, Господі. [Чи не пускали до нової хати кота або 
півня?] Господь його, забувса я, чи пускали, чи не пус-
кали, то вже давно було, то вже пійсять літь.

Записав О. Васянович 6 жовтня 2011 р.  
у с. Озеро Володимирецького р-ну Рівненської обл.  

від Дуліпи Варвари Орехтівни (Д. В.), 1925 р. н.,  
та Дуліпи Раїси Антонівни (Д. Р.), 1949 р. н. 

ЖИТЛО [Д.  В.] Допіру там [на місці старої хати] моя 
дочка живе, якби ви знали – така маленька біленька 
хатка. За гозером. Моя дочка приїхала з Лєнінграда, 
да нема, де подіться, то вона у ту хату. Вона там опо-
рядила, каби побачили як. Зробила, як картіну. І хату, 
і коло хати всє.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Д. В.] У церкви, то у нас 
було... Мене мати ще малою водила, носила. А бидно-
та була. Боси і ми діти, і мати прийде у церкву. Я ходи-
ла двадцять три роки у церкву – спивала. Престоль-
ний празник у нас  – Михайло. Закривали [церкву]. 
Ото ж біда, що була тридцять літ закрита. Як закрили 
на Варвару, то на Варвару в тридцять літ одкрили. Ох, 
то ми тосковали, тосковали… Церква стояла так. Ни-
чого не було, стояла. Хотіли зробити музея, а  люди 
геть усі обурилиса: «Зробите музею, та розкидаєте, та 
вже церкви не буде». Якось так, шо стояла. То було 
савєтске право. Приїде міліція з міста. Як приїде мі-
ліція з міста розкидати, то ми баби всі їдна другой 
передамо, передамо і окружимо церкву. Окружимо і 
кричом: «Ви злодеє, ви бандіти, шо ви робите! А не 
закривайте нашої церкви!» То вони навіть дьві баби 
зловили да в машину, да повезли до міста. Ну, та нечо. 
Повезли. Налякали, налякали, а  тиє повтекали да і 
знов так. Тридцять літ, знаєте, ох, було важко, а ми ві-
рували в церкву. Ми все ходили в Володимирец. Але 
в Володимирец, знаєте як, робота – багацко, норма. 
Отаке, як уже сьвато, Великдень, Троїца, Коляди, то 
ми вже так кілька баб беремся і пошли. Бо ж не ма-
шино, нічого не було, ногами ходили. Тридцять років 
закрита була [церква]. Вельми було недобре, вельми. 
Робимо шось на полі колгоспному  – ланка. Приїде 
хтось і скаже: «Вже приїхали церкву грабувати, роз-
кидати». Ми, знаєте, шо кидаємо всє і летимо, все село 
до церкви. Як прийдемо, окружимо вже, жінок тоді 
багато було. Тепер усі вже повмерли ́, нема вже нико-
го. То вже нас п’ять чи шість таких старих, а  то не-
має. Окружимо ту церкву, стоїмо. А був голова, такий 
розумний дядько  – голова. Каже: «Жинки, слухайте 
мене, як я не дам йому розписки, шоб вун церкву роз-
кидав, то вони без мене церкви не будуть чіпати ва-
шої. Ідіте робіте. Вун хоче, шоб ми робили!» Так же ж 
ми роботу кидаємо. Кажемо: «Глядіте ж!» Тіко забула, 
забула як вун по фамілії… Рижий Адам Сергійович. 
Кажем: «Адам Сергійович, глядіте, якшо церкву нашу 
розкидают, не пуйдем у колхоз ні одного дня. Гляді-
те, хай вона хоть стоїть. Уже не на те, шоб одкрили, 
хай хоть стоїть». І ви знаєте, шо він багато помагав. 
Багато помагав, не давав розкидати. Стояла церква. 
Якраз у тридцять літ на Варвару [відкрили]. Костел. 
[Чи був у селі костьол?] У селі не було. В Володимерці. 
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В нас їх [поляків] маленько і було, но їздили. Отам, 
за гозером, були поляки, з п’ять-шість було поляків. 
А ми на Благовіщення, сьватечко, подруга моя Мань-
ка, я: «Їдьмо до міста, покупляєм туфлі». Поїхали ми 
до міста, знаєте, покупляли туфлі. В  костьол люди 
йдут. А я і була така, знаєте, інтєрєсна, кажу: «Мань-
ко, зайдім у костьол. Ну, то ж святе місце. Хіба ж нас 
виженут? Нє». Ми, знаєте, зайшли в костьол – поляки 
всі сидят. Скамейки і всі сидят. Не багато поляк було, 
але сиділи, всі сиділи. Бо в нас у церкві не сиділи, всі 
стояли. Але тепера, як старі бабки, я покуля ходила, 
то сиділи попуд стінкою.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Д.  Р.] Ходили ми, 
знаєте, давно [до криниці]. Не було дощу в нас. Не 
було дощу, а в нас за селом криничка є. А я ту кринич-
ку знаю, бо я коло тей кринички товар пасла замужем. 
Там такий хрест був, обгородяна, ручники на юй чі-
пляли. Общем, ми єє гляділи. І  як нема дощу, каже-
мо батюшци: «Батюшка, ходім до криници с кресним 
ходом!» Виходимо з церкви, хористи, людей багацько, 
демо. Вийшли на поле…

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календар-
на та родинна обрядовість. [Д.  В.]  Вербна Неділя 
мало коли тепла, а все холодна Вербниця. На Вербни-
цю приказка: «Верба б’є, не я б’ю, за тиждень Велик-
день. Дай Боже, дождати красне яйко держати» Отаке. 
Б’ютца. Їдне другого б’ють, і  старих б’ють. Легенько 
били. Принесемо [освячену вербу] і на покуті поста-
вимо. Постоїть, постоїть трохи, а  доки скільки буде 
стояти, мажемо хату, мішає – у печі спалимо.

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Бугрин
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 8 липня 2009 р. у с. Бугрин  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  

від Крутія Івана Олександровича, 1923 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували оселі за пла-
ном «комора + сіни + хата». Жител, у яких два жит-
лові приміщення розташовувались по два боки сіней 
(«хата через сіни»), колись не було. У тому разі, коли 
збільшувалася сім’я, «то батько комору давав синові, 
і він там жив». Призьба. Навколо «хати» (житлового 
приміщення) робили «присьбу» («в  затилку хати її 
могло не бути»). Конструкція присьби: на незначній 
відстані від стіни у землю вбивали кілки, за них за-
кладали дошки. Простір між стіною і такою опалуб-
кою заповнювали глиною. Стіни. Будував хати май-
стер («плотнік»); вікна, двері робив столяр. Давні хати 
будували у зрубній техніці («на угла», «на замках»). 
Стіни, в  основному, зводили з «сосни, осокора, оси-
ки». «Дерево найкраще заготовляти взимку. Сосна сто 
років і більше – є кращою». Стіни складали з брусів 
(різаних або тесаних). [З  круглого дерева хат у селі 
респондент не запам’ятав]. У кутових врубках зрубів 
робили прихований «зубок» («хата в замках»). «Щоб 
так зробить – треба спеціаліста». Нижній вінець зру-
бу (підвалини) колись укладали безпосередньо на 
землю. Окрім зрубних у селі ще були хати «в стоянах» 
(каркасно-дильовані). Їх почали будувати в 30-х роках 

ХХ ст. «Стояни» (дубові стовпи) «задовбували в під-
валину». Відтак простір між стовпами заповнювали 
горизонтально деревом («закидали бруси»). Зверху 
по «стоянах» ішли поперечні та поздовжні платви. 
Для стін нежитлових приміщень (сіней, комори) ви-
користовували деревину гіршої якості («комору за-
кидали гіршим деревом»). Колись траплялись житла 
комбінованої конструкції: «Були старі хати: хата зруб-
на (в угли), комора – в стояни». Зрубні і каркасно-ди-
льовані хати зовні і всередині білили безпосередньо 
по дереву білою глиною. Вікно номінували лексемою 
«гокно». Тильні двері називали «затилки». Вікна у 
житловому приміщенні розташовували: два на «чолі», 
одне – на причілку (або два на «чолі» і два на причіл-
ку). Стосовно народних мір, респондент зазначає, що 
«колись були аршини та вершки». Аршин становив 
16  вершків, вершок  – 4  см. Колись міряли п’ядями 
(відстань між максимально розставленими великим 
і середнім пальцями). Міряли локтями (локоть із за-
тиснутим кулаком). Сажень  – це циркуль-землемір. 
Стеля. Стеля лежала на поперечних «бальках». У дав-
ніших оселях дошки стелі вкладали між собою у стик 
(«доски в стик»), у новіших (з 20-х рр. ХХ ст.) – в роз-
біжку («стеля на закладь»). Зверху для утеплення (та 
«від пожару») на стелю заливали суміш глини з поло-
вою (завтовшки п’ять сантиметрів). Поздовжні плат-
ви номінували лексемою «платви», поперечні  – на-
завали «бальки». Дах. Дахи робили чотирисхилими. 
Крокви зарубували в платву. По кроквах ішли гори-
зонтальні лати. Крили житла соломою («снопками»). 
На перший ряд (стріху) ішли китиці (сніпки, зв’язані 
при колоссі), решту поверхні вкривали «снопками» 
(сніпки, зв’язані при корені). Такий дах («стріха») міг 
стояти без ремонту 20–25 років. Респондент відзначає, 
що «в чеських селах хати більші і криті бляхою» (у че-
хів-колоністів). Система опалення. Курних та напів-
курних жител респондент не пам’ятає. Дим виходив 
крізь стелевий димоволок (через стелю) на горище 
(а в старих хатах – в сіни, крізь стіновий димоволок). 
В  сінях був «стоячий комин», який «починався від 
землі» (комин-стояк). У  тому разі, коли дим відво-
дили в стіну, «лежак був в хаті», коли ж у стелю – на 
горищі» [йдеться про горизонтальний димоволок]. 
Опалюваних лежанок у селі не було. Піч споруджува-
ли із цегли-«сирівки». Нижню частину печі (опічок) 
теж монтували із цегли-«сирівки». Тут влаштовували 
склепінчасту нішу («підпіч»), на зразок склепу самої 
печі («так, як барабан»). Порожнину між склепін-
частими стінками «підпечі» і зовнішніми стінками 
опічка, які теж складали з цегли-«сирівки», засипали 
піском. На основну робочу поверхню печі (черінь) на-
кладали «биті черепки, камінчики, а  зверху прачом 
вибивали глину». «Барабан» (склеп печі) споруджува-
ли теж з «сирівки», порожнину між стінками склепу і 
зовнішніми стінками теж засипали піском. Інтер’єр. 
За піччю розташовувався «запік» – лава, на яку става-
ли, вилазячи на піч. Далі містилась грубка (вертикаль-
на грубка-стояк), за нею – піл для спання. По другий 
бік дверей від печі  – «посудник» (мисник). Дві лави 
розташовували Г-подібно уздовж віконної та причіл-
кової стін. Кут, діагонально протилежний печі, нази-
вали «покуть». Біля покуті  – стіл. Долівку («земля») 
завжди робили глинобитною: засипали глину, збива-
ли прачами. Кожної суботи жінки її зверху змащували 
рідким глиняним розчином.

ГОЩАНСЬКИЙ  РАЙОН
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  кожному 
господарстві були клуні  – будівлі для зберігання та 
обмолоту зернових («клуні були в кожного»). У плані 
клуні робили тридільними: «засторонок  +  тік  +  за-
сторонок». Двоє двостулкових воріт («брама») вла-
штовували у довших стінах навиліт. Місцева термі-
нологія: двостулкова – «брама», одностулкові – «во-
рота». Конструкція стін клуні: по периметру будівлі 
в землю вкопували стовпи, простір між ними запо-
внювали плотом («стіни плели з лози»). Дах влашто-
вували на сохах: три сохи в один ряд вкопували у 
землю (по поздовжній осі клуні), «по них зверху – по-
ліно (кладка), за кладку зачіпали ключини (крокви з 
гаком)». По ключинах ішли горизонтальні лати. По-
шивали дах «снопками». Хліви будували «в  стояни» 
(стовпи, вкопані в землю). Стіни «закидали деревом 
і заліплювали глиною». Хлівчик – невеличка будівля 
на свині. У  хлівчику «над свинями було сідало для 
курей». Комору для зберігання зерна називали «ма-
ґазинчик». «Маґазинчик був у багачів; їх було дуже 
мало; вони були муровані з каменя; в них були засіки 
на зерно». Для зберігання коренеплодів робили по-
греби: викопували яму, над нею влаштовували стелю. 
В  стелі був отвір («окно»), який закривали. Зверху 
над погребом – «будка» або «будиночок» – погребник. 
Льохи будували з каменя, але їх було дуже мало (вони 
склепінчасті, муровані на глині). Опалюваних сте-
бок у селі не було. Криниця. Для забезпечення госпо-
дарства водою викопували «колодець». Розкопували 
квадратну у плані яму і поступово в неї «всували 
цебрині (зрубне) з дуба». Для витягування води ви-
користовували важільні пристрої («були «журавлі») 
або воду «тягнули валом». «Колодець робили спеці-
алісти. Вони і місце вибирали. Як колодець загаль-
ний, то його як зробили, то благословляли». Огоро-
жа. Двір городили лежачими плотами – «хворостом» 
(«плотом»). «Ще городили частокіл» (дубові плахи, 
вбиті в землю, зверху (30  см) їх заплітали плотом). 
«Найбільше частокіл давали від вулиці». В’їзні воро-
та у двір – брама, для проходу робили «фіртку», часто 
влаштовували і перелаз. Біля кожної хати росла вер-
ба. «Підварок» (замкнутий двір) був «у  поміщиків». 
Іноді його будували й багатші селяни. Селяни його 
називали «круглий тік» (до його складу входили клу-
ня, хлів, піддашшя, брама).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. «На перехресті не будували, де когось 
вбито  – не будували [хати]». Закладини. «На моло-
дику [місяць-серпик] не можна починать, не можна 
входить [в  новобудову]». Хату «старались закладати 
в суботу – закладчина». «Як закладали хату, майстри 
рекомендували на покуті під підвалину класти гро-
ші; клав гроші хазяїн або майстер; як заклали – гос-
тина (заклащина)». На закладщину збирались «сусі-
ди, рідня, майстри і в хаті гостились». «Майстер як 
клав гроші в угла, то благословив». Зведення даху. 
Як встановили крокви («зробили верха») – на крокви 
встановлювали хрестик («квітка»). Це символізувало 
«закінченє хати». Після цього робили «гостину». «Ко-
лись квітку ставили два рази»: на підвалини, коли їх 
заклали, а  також на крокви. Входини. Перед входи-
нами на ніч в новобудову «впускали чорного кота». 
Народні уявлення. «Казали, що майстри були зв’язані 
[з нечистою силою], вони чародії, мали силу». Кален-

дарна та родинна обрядовість. «На Страсний четвер 
господиня йшла з церкви з запаленою свічкою. Нею 
(кіптявою) в хаті кіптила три хрести на балькові, бо як 
розпинали Ісуса, було три хрести».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 8 липня 2009 р. у с. Бугрин  

Гощанського р-ну Рівненської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1920-х  років. Планування 
споруди здійснюється за схемою: «хата + хата + сіни / 
кухня  + комора». Стіни. Стіни житлової частини 
споруджені у зрубній техніці. Кутова врубка  – «за-
мок» типу «риб’ячий хвіст» (без випуску торців). Ко-
мора та сіни збудовані у каркасно-дильованій техніці: 
стовпи («арцаби») зачоповані у платви та підвалини. 
Стовпи каркаса навскісними риґлями до платв чи 
підвалин не прикріплені. Стеля. Сволоки поперечні. 
Дах. Дах двосхилий. У минулому споруда була вкрита 
соломою. 

с. Вільгір
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 9 липня 2009 р. у с. Вільгір  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  

від Кондратюка Володимира Михайловича, 1931 р. н., 
родом із с. Оженин Острозького р-ну Рівненської обл. 

ЖИТЛО Планування. У селі побутували оселі («давні 
хати») за планом: «сіни + хата» та «комора + сіни + 
хата». У сінях двері робили наскрізні («на вильот»). 
Тильні двері називали «затилки». Підвалини. Під-
валини робили дубові. Стіни. Дерево заготовляли 
тільки в зимі. Воно сохло впродовж трьох років. Ста-
рі хати будували у зрубній техніці («в замок»). Зрубні 
хати будували здебільшого з сосни. «В лісі сосна по-
казує смолу. В  сосні по кругу ідуть літа. Коли у со-
сни кора гладша – сосна крепша». Сосну брали після 
того, коли вона досягнула віку 20 років. «Дуби є різні. 
Впізнають [будівельну якість дуба] по корі». «Черво-
ний дуб – добрий для будівництва». Дерево, бите гро-
мом, у будівництві не використовували («в построй-
ку не брали»). Також не використовували дерево, 
вивалене бурею: «Раз викрутило його – воно не годя-
ще». Дерев з боковим відростком («вовком») не бра-
ли. Верби, граба, клена в будову не брали. Говорять: 
«Погнав «вовк». Для спорудження житла винаймали 
спеціального фахівця (його називали «майстер» або 
«плотнік»). Зрубні хати будували з «круглого дерева» 
і «тесаного на два боки дерева». «З круглого дерева за 
Польщі вже не будували – тільки з тесаного». У зру-
бах з тесаного дерева застосовували кутові врубки 
типу «риб’ячий хвіст без остатку», а також «риб’ячий 
хвіст» з випусками торців. Між вінцями прокладали 
мох. Суміжні деревини зрубу з’єднували дубові чопи 
(«тиблі»). Під підвалини вкопували «дубові штанда-
ри». «За Польщі» (новіші хати) почали будувати «в 
арцаби» – у каркасній техніці, при застосуванні якої 
стовпи каркаса задовбували у «підвали» (підвалини). 
Термінологія: «арцаби» – стовпи, зарубані у підвали-
ни; «стовпи» – стовпи, вкопані у землю. Були у селі 
давні хати будовані «в  стовпи» (вкопані у землю). 
В «стовпах» (чи «арцабах») у бокових площинах ви-
бирали поздовжній паз («бортовка на дилі»). Дилі по 
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краях затісували і «заводили в бортовку». «Стовпи» 
та «арцаби» виготовляли з дуба. Для виготовлен-
ня «арцаб» зрідка могли брати сосну. Заповнення 
(дилі) – з сосни, липи, осики, осокора тощо. «Вікно 
має коробку». Дошки, якими обрамлювали віконну 
коробку – «шалівки» (лиштви). Колись давніше при 
обмірах майстри-будівельники користувались арши-
нами та вершками. Використовували також п’ядь  – 
відстань між максимально розсунутими великим і 
середнім пальцями руки. Відстань між максимально 
розсунутими великим і вказівним пальцями руки 
називали «четверть». Стеля. Верхні поздовжні вінці 
зрубу, на які вкладали поперечні сволоки, – платви. 
По сволоках («бальках») вкладали поздовжні вінці, 
які теж називали «платви» (у них врубували крокви 
даху). Поперечні сволоки і платви називали «баль-
ки». Стелю підтримували сволоки («бальки»). В ста-
рих (зрубних) хатах давали тільки один (або два) 
поперечні «бальки». Стелю робили з дерева. Дошки 
стелі вкладали «в  стик» або «в  заклад» (в  розбіж-
ку). Зверху стелю утеплювали – валькували глиною 
з соломою і половою. Дах. В  старих хатах дахи за-
вжди робили чотирисхилими. Їх вкривали сніпка-
ми з житньої соломи. Сніпки до лат прив’язували 
солом’яними перевеслами. Гребінь даху («стріп») 
вимощували м’ятою соломою або «пирійом». Рес-
пондент вважає, що пирій для цього кращий від со-
ломи, «бо пирій не гниє». Говорили: «Мостити стро-
па». Горище над хатою називали «гора», над хлівом – 
«вишки». Інтер’єр. Долівку робили глинобитною. 
У  тому разі, коли влаштовували дерев’яну підлогу, 
її укладали на дубові ліґари («підвалки»). Система 
опалення. Давніше піч вибивали з глини. Спершу 
робили опріччя. В ньому влаштовували склепінчасту 
«підпіч» (глибоку нішу): клали на долівку тугий куль 
соломи, з двох боків встановлювали опалубку (стін-
ки з дощок) і  порожнину між пороговою, тильною 
стінами хати та стінками опалубки набивали гли-
ною. Таким самим способом робили й топочну каме-
ру («склепінь»). Відтак солому випалювали. «Підпіч» 
могли робити не склепінчастою, а з плоским верхом. 
У такому разі з глини вибивали дві паралельні стін-
ки, на них зверху укладали дошки («стелю з дерева»), 
а по цьому вбивали глину – робили черінь. Дим від-
водили через стіновий димоволок у сіни, звідси він 
попадав у комин-стояк каркасної конструкції (чоти-
ри вертикальні жердки, простір між якими запліта-
ли хворостом і з внутрішнього та зовнішнього боків 
обліплювали глиносоломою). Каглу – отвір у порого-
вій стіні, крізь який дим виходив у сіни, – закривали 
«заткалом» з онуч.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У селі буду-
вали клуні за планом: «засторонок  +  тік  +  засторо-
нок». У довгій передній стіні клуні влаштовували дво-
стулкову браму, у тильній стіні робили одностулкові 
ворота (часто ворота були тільки одні  – у  передній 
стіні). Клуні будували у каркасній техніці. Дубові 
стовпи вкопували у землю. Стіни робили з «плоту» – 
поміж вертикальні «тички» заплітали горизонталь-
но лозою. Дахи у клунях колись підтримували сохи. 
По поздовжній осі будівлі в землю «закопували три 
високі сохи в один ряд», на них укладали поздовжню 
колоду (платву). За цю платву зачіпали крокви. По-
давньому крокви називали «ключини». Сіно збері-

гали в стожках. Стайня – будівля (приміщення) для 
утримання коней (її ще називали «конюшня»). Будів-
ля (приміщення) для утримання корів – хлів. Хліви 
та стайні будували «в  стовпи», стіни заповнювали 
плотом та «ліпили глиною з двох боків». Дахи робили 
чотирисхилими (на кроквах; без сох), їх крили соло-
мою. Прибудова до хліва (на реманент тощо) – при-
чепа. Для утримання свиней був свинарник. Курят-
ник для курей робили над свинями або споруджу-
вали окреме приміщення. У заможніших селян були 
окремі комори на зерно («маґазин»). Їх будували 
«в стовпи» або у зрубній техніці («в замок»). Нижній 
вінець  – підвалини «піднімали на штандартах, щоб 
вітер проходив». У «маґазині» завжди влаштовували 
дерев’яну підлогу. Для зберігання коренеплодів ро-
били погреб: прямокутна яма, стінки якої нічим не 
укріплювали, зверху стеля з дерева, по ній – земля. 
Над погребом встановлювали «будку» (погребник). 
Насіннєву картоплю закопували в «копці». Насип 
картоплі зверху застеляли шаром соломи і присипа-
ли землею. Криниця. «Колодязь» – яма обкладена ка-
менем, «криниця» – з кругів». Важільних пристроїв 
для витягування води («журавлів») не було. «Цебри-
ни» (частина колодязя над землею) робили «з дубо-
вого дерева в замок». Підземну частину колодязної 
ями обкладали каменем, який «мурували на глині». 
Дно робили з каменю  – «клином». Огорожа. У  селі 
були огорожі: горизонтально заплетений «пліт» по 
вертикальних «палях»; «частокіл»  – колені дубові 
палі, вбиті у землю (у  верхній частині їх заплітали 
соломою).

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Пастухи 
робили «будки», щоб ховатись від дощу. Встановлю-
вали три пари крокв, по них – горизонтальні лати. По-
кривали очеретом або «плющайом» (довга трава, що 
росте у воді). При потребі вогонь розкладали перед 
входом у «будку».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Не можна будувати хату там, «де могили», 
на межі. Закладини. Як закладали підвалини, між 
підвалинами у місцях кутової врубки майстер (у всіх 
чотирьох кутах) вирізав косий хрест, хазяїн вкладав 
туди гроші і кропив свяченою водою. «Майстер міг за-
класти хату на щось погане». «Жінка при будові могла 
зробити щось погане: вилити якусь воду під підвали-
ну чи поріг, щось косу кинути чи щось». Як затягнули 
підвалини на «закладчину» – пили чарку («гостина»). 
У  с.  Дорогобуж, як починали хату, в  землю втикали 
дерев’яний хрестик, потім (після завершення будів-
ництва) його спалювали. Зведення даху. Як змонту-
вали крокви – «квітка». Майстер на верхівку східної 
чи південної пари крокв встановлював будівельне де-
ревце – «квітку». У цьому селі «квітку» ставили тільки 
один раз на крокви. «Як кінчали хату, майстер при-
бивав хрестика на фациятові [причілку даху] або над 
дверима. Це  – символ, що скінчили хату». Входини. 
«Як хату поставили, кликали священика, який її по-
свячував». Урочистий вхід у новобудову – «вхідщина». 
Першим в хату входив господар, вносив хліб-сіль на 
рушнику. Як входять в хату – «вхідщина», як кудись 
переїжджають  – «новосілля». Вибір місця для кри-
ниці. Місце на криницю вибирали таким способом: 
«Сковороду ставили на ніч, як зранку роса, то місце 
добре – буде вода».
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З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 9 липня 2009 р. у с. Вільгір  

Гощанського р-ну Рівненської обл.  
від Галатюка Петра Йосиповича, 1938 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. «Підвали» виготовляли з дуба. 
Стіни. Багатші хати будували з сосни. Могли буду-
вати й з осики. «За царя» сосна була «не доєна» (з неї 
не стягували смоли) – вона дуже міцна. Заготовляли 
деревину тільки зимою. Заготовляли тільки на «но-
вий місяць». Хати будували у каркасно-дильованій та 
зрубній техніках. Виведені стіни «в  квадрат» (не за-
лежно від конструкції) називали «зруб». Зрубні хати – 
хати «в  замки». Суміжні вінці додатково скріплюва-
ли тиблями. На тиблі у вінцях вертіли круглі «дюри». 
Каркасні хати  – встановлювали дубові «підвали», 
в них запускали вертикальні дубові стовпи («арцаби», 
«стояни»). Простір між стовпами заповнювали со-
сновим деревом. Коли стовп вкопували у землю, його 
називали «стовп». Батько інформатора був стельмах – 
робив меблі. «Плотнік» будував хати; колісник – ро-
бив колеса до воза. Столяр робив вікна, двері, меблі. 
Дах. Крили житніми сніпками. Жито жали серпом, 
обмолочували, в’язали в кулі. З  того робили сніпки 
для покриття. Сніпок був подвійним, його прокручу-
вали. «Лати на даху – на відстані одна п’ядь». На гре-
бінь («стріп») вкладали горизонтально в’язки соло-
ми. Закріплювали «стріп» перехрещеними «кізлами». 
Така стріха з сніпків стояла без ремонту 30–40 років.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуні буду-
вали за планом: «засторонок + тік + засторонок». Дах 
підтримували дві сохи, вкопані у землю по поздовжній 
осі будівлі. На них укладали поздовжню платву, за 
платву зачіпали «ключиці» (крокви). Льох – заглибле-
ний у землю, над ним споруджували «прильошинє». 

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 9 липня 2009 р. у с. Вільгір  

Гощанського р-ну Рівненської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Стіни. Хата 1910–1920-х років. Будівля каркас-
но-дильованої конструкції («в арцаби»). Стовпи карка-
су зачоповані у платви і підвалини. Таким же способом 
закріплені бокові стовпи вікон та одвірки. Простір між 
стовпами заповнено нетовстими (6  см) різаними до-
шками заввишки, в  середньому, 40  см. Стеля. Стеля 
лежить на поперечних сволоках. Дошки стелі вкладені 
«у стик». Поздовжні платви подвійні. Ще одна поздо-
вжня (додаткова) платва, завширшки 30  см, винесена 
поза обріз стіни на власну ширину. Її підтримують ви-
носи поперечних платв і сволоків. Дах. Дах двосхилий, 
колись був вкритий соломою. Крокви нижнім краєм 
опираються на винесену платву. Планування. Плану-
вання споруди здійснюється за схемою: «хата + хата + 
сіни  /  кухня  +  комора». Комора певний період вико-
ристовувалася як додаткове житлове приміщення, про 
що свідчить вікно (прорубане пізніше) у  її головному 
фасаді. У сіни двері ведуть з головного фасаду. З сіней – 
двері у кухню, розташовану при їх тильній стіні. Другі 
двері – ведуть із кухні у першу «хату». Із сіней у перше 
житлове приміщення ведуть двері, навпроти них – вхід 
у друге житлове приміщення. Це приміщення вико-
ристовувалось як повсякденне. Інтер’єр. У  першому 
житловому приміщенні  – піч (у  традиційному місці), 

у другому (парадному) – грубка, яка вмонтована у по-
перечну стіну (при глухій стіні хати). У першому жит-
ловому приміщенні два вікна (одне у головному, дру-
ге  – у  тильному фасадах); у  другому житловому при-
міщенні три вікна (по одному в головному, тильному 
фасадах та на причілку). Долівка глинобитна. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Будівля 
1910–1920-х  років двокамерна: «хлів  +  клуня». Спо-
руда каркасної конструкції. Стовпи каркаса вкопані 
у землю. Стіни заповнені горизонтальним плотом з 
лози. У хліві пліт закріплений між стовпами каркасу 
та з двох боків обмащений глиною. У клуні пліт закрі-
плений зі внутрішнього боку стовпів. У хліві влашто-
вана стеля, плетена з лози, у  клуні  – стеля відсутня. 
Дах чотирисхилий, солом’яний. Його підтримують дві 
сохи, вкопані по поздовжній осі споруди.

с. Дорогобуж
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 13 липня 2009 р. у с. Дорогобуж  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  

від Попенка Володимира, 1949 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували давні хати за 
планом: «комора + сіни + хата». У сінях були наскрізні 
двері (на виліт). Підвалини. Під підвалини через кож-
них два метри вкопували дубові «штандарі» у землю 
на глибину 0,5 м, «щоб не просіла хата». «Подвали» ви-
готовляли з дуба. Фундамент. У 1950-х роках почали 
робити фундамент з цементу. Стіни. «Царські хати» 
(ХІХ – початку ХХ ст.) будували з «кругляків в замки». 
Між кругляками прокладали «зелений болотній мох». 
[У с. Рясники Гощанського р-ну до сьогодні збереглися 
хати з колод]. Стіни споруджували з соснового дерева. 
Дуб на стіни не використовували, оскільки «дубова сті-
на не може бути, бо в мороз дуб тягне влагу». На верх-
ні вінці давали осикове дерево. «Осика в сухому місці 
краща від сосни: вона як висохне – в неї цвяха не за-
б’єш (вона стоїть довше, ніж сосна)». Для виготовлення 
меблів «дуб ложили в воду» на 10–15  років, тоді «він 
робиться чорний – дуже міцний; дуб, чим довше в воді, 
тим моцніший». «Дерево рубали весною, бо в літі воно 
не годне». «Липу та осику сушать в корі, бо коли сохне 
без кори, то потріскає». Суміжні вінці між собою додат-
ково скріплювали тиблями. Стеля. Попереч ні платви 
називають «бальки». Їх разом із поперечними сволока-
ми мало бути дев’ять – «щоб непарне число». Подовжня 
платва над «бальками»  – «платва», у  неї зарубували 
крокви. Крокви до «платви» кріпили тиблями. «Плат-
ви і бальки робили з осики». Дах. Дахи колись робили 
чотирисхилими, їх вкривали соломою. У  новіші часи 
почали влаштовувати двосхилі дахи. Причілок двосхи-
лого даху називали «чолопок». Гребінь даху – «стріп».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У клуні роби-
ли дах на сохах. На сохи укладали поздовжню дереви-
ну («кладь»), за неї зачіпали крокви. Хлів – приміщен-
ня (будівля) для утримання корів та коней. Картоплю 
зберігали в ямі. Розкопували прямокутну у плані яму, 
в неї вів навскісний «прильошник» – «шия», зверху на-
кривали деревом, присипали землею. Стінки деревом 
ніколи не обкладали. Були «льохи, видовбані в валах». 
Вони були склепінчасті, не обкладені нічим. В льох вів 
навскісний «прильошник». [У цьому селі тугі, глинис-
ті ґрунти, що дозволяло споруджувати такі будівлі].
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Перед тим, як починати будувати хату, «в  вуглі ро-
блять столик»  – там майстри обідають. «Хату почи-
нають робити не зранку, а  з обіда». «Як ложать дру-
гого бруса  – ложать копійки» [тобто, на підвалини]. 
Зведення даху. Як звели крокви, на крокви – «квітка» 
(з трьох квіток). Доброю ознакою вважали, коли май-
стер відходив після завершення будівництва і казав: 
«Щоб вам хата зігнила». [Тобто, майстер бажав, щоб 
хата природно зістарилась, щоб не було пожеж тощо]. 
Входини. Перед тим, як входити в новобудову, «перше 
на ніч в хату кидають кота, а потім заходять».

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 13 липня 2009 р. у с. Дорогобуж  

Гощанського р-ну Рівненської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. Планування 
будівлі в первісному вигляді здійснювалося за схе-
мою: «комора + сіни + хата» (зараз комора втрачена). 
Фундамент. Фундамент високий, складений з каме-
ня. Стіни. Стіни житлового приміщення складені у 
зрубній техніці з різаного соснового бруса (36×13 см). 
Кутова врубка типу «риб’ячий хвіст» з незначним 
(3 см) випуском торців. У місці врубки вбиті тиблі. Ти-
блі у перекрої квадратні (3×3 см). Отвори під тиблі – 
круглі. Між вінцями прокладено мох. У хаті п’ять ві-
кон: два на головному фасаді, два на причілку та одне 
у тильній стіні (ближче до спального місця). Стеля. 
Стелю в житловому приміщенні підтримують три по-
перечні «бальки».

с. Рясники
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 14 липня 2009 р. у с. Рясники  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  

від Ковальчука Григорія Пилиповича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували давні хати за 
планом «комора  +  сіни  +  хата». Колись хат з двома 
житловими приміщеннями не було. Підвалини. Ду-
бові «підвали» укладали на дубові «штандарі». Стіни. 
Колись у селі будували зрубні хати («в замок»). Стіни 
монтували з соснового «бруса» (бруси різані або ко-
лоті). Давні хати – з «кругляка» або колотих півколод 
(«лупанок»). Колись були зрубні хати з круглого де-
рева  – колоди зарубували «в  чашку» (одностороння 
верхня врубка). Суміжні вінці стін додатково скрі-
плювали тиблями («стіни на тиблях»). Хату, збудова-
ну з бруса без випуску торців, називали «хата в зам-
ках». Врубки з випусками торців – «в чашку». Поздо-
вжні стіни називали «бокові стіни», дві причілкові – 
«причілкові стіни». На вікна вставляли «коробки». 
У вінцях зрубу робили «чіп» (виступ), а у боковинах 
віконних «коробок»  – «паз». Бокові стояки двер-
ної коробки називали «одвірки». Стеля. Поздовжні 
платви називали «платви», поперечні платви і сво-
локи – «бальки». Разом «бальків» (поперечних платв 
і сволоків) мало бути 9, 11 – «щоб непарно». Поздо-
вжні платви виносили поза обріз зрубу. Стелю монту-
вали з дошок «в розбіжку». Зверху стелю валькували 
сумішшю глини з половою. Дах. На крокви набивали 
горизонтальні лати. З осики виготовляли лати на дах. 
«Осику так не їсть шашіль». Дахи колись були чотири-

схилими, новіші дахи – двосхилі («дах з причілком»). 
Дах крили солом’яними «снопками», зв’язаними при 
корені. На нижній ряд ішли китиці, зв’язані при коло-
сі. Верх даху – «гребінь». В новіших хатах власне знизу 
під окап даху підбивали «підсобойку». Солом’яне по-
криття без ремонту могло стояти до тридцяти років. 
Система опалення. «Піч була на ногах». В землю вко-
пували чотири «штандарі», на них укладали дві гори-
зонтальні «поперечки», а по цьому настеляли настил з 
«лупанок» (колотого дерева). По «лупанках» виклада-
ли «черін» із цегли. Склеп («склепінь») теж мурували 
з цегли. Порожнину під настилом називали «підпіч-
чя». Дим з комина-димозбірника над припічком через 
стіновий димоволок виходив у сіни. «Диру» у стіні за-
кривали «заткалом». У сінях споруджували підвісний 
комин. У тому разі, коли дим із комина-димозбірника 
над припічком виводили у стелю, на горищі («горі») 
робили горизонтальний «лежак».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуні буду-
вали за планом «засторонок + тік + засторонок». У їх 
поздовжніх стінах влаштовували двоє наскрізних 
двостулкових воріт. Стіни споруджували у каркасній 
техніці: дубові стовпи вкопували в землю, простір 
між ними заплітали «лісою». Дахи робили на сохах. 
По поздовжній осі вкопували три високі сохи, у  їх 
розвилки вкладали поліно («кладь»), за яке зачіпали 
крокви даху. Корови, коні, свині, вівці утримували у 
хліві. Хлів будували «в  стовпи»: стовпи вкопували у 
землю, зверзу по них ішли платви. Стіни заплітали 
«ліскою» і ліпили з двох боків глиною. Вкривали хлі-
ви чотирисхилими дахами на кроквах (на сохах дахів 
не робили). Горище над хатою називали «гора», над 
хлівом  – «вишки». Для зберігання коренеплодів ко-
пали погреб. Розкопували прямокутну яму, над нею 
влаштовували стелю, яку присипали землею. У  стелі 
прорізали «люк»  – лаз. Над погребом споруджували 
«будку». Огорожа. Огорожа («загородь»)  – дубовий 
частокіл (дубові «лупанки», убиті в землю). У  верх-
ній частині (30 см) частокіл заплітали «лісою з лози». 
В огорожах влаштовували перелаз.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Початок будівництва житла називали «заклащина». 
Як закладали, на «штандару» хазяїн клав гроші. Як 
зав’язали підвалини – «пили по чарці». Зведення даху. 
Як вже зробили зруб, поставили крокви – на кроквах 
ставлять «квітку». Тоді за «квітку» знову могорич. 
Входини. Коли перший раз входили в новобудову, пе-
ред собою впускали кота, потім входили самі хазяї.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 14 липня 2009 р. у с. Рясники  

Гощанського р-ну Рівненської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. Планування бу-
дівлі здійснюється за схемою «комора + сіни + хата». 
У сінях двоє дверей на виліт. У житловому приміщен-
ні п’ять вікон: два на головному фасаді, два на при-
чілку та одне в тильній стіні (ближче до спального 
місця). Підвалини. Підвалини дубові. Стіни. Стіни 
житлового приміщення складені у зрубній техніці з 
різаного соснового бруса. Кутова врубка  – «простий 
замок» із двосторонньою прямокутною врубкою та 
випусками торців. Сіни та комора будовані у каркас-
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но-дильованій техніці. Стеля. Поздовжні платви ви-
несені поза обріз стін. Стелю підтримують три попе-
речні сволоки.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 14 липня 2009 р. у с. Рясники  

Гощанського р-ну Рівненської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ ст. Планування 
будівлі здійснюється за схемою «хата + сіни + хата». 
У  сінях двоє дверей на виліт. У  більшому житлово-
му приміщенні п’ять вікон: два на головному фасаді, 
два на причілку та одне у тильній стіні (ближче до 
спального місця); у меншому – одне вікно на головно-
му фасаді, одне – на причілку. Підвалини. Підвалини 
дубові. Стіни. Стіни складені у зрубній техніці з різа-
ного соснового бруса (28×14 см). Кутова врубка типу 
«риб’ячий хвіст» з незначним (3 см) випуском торців. 
Стеля. Стелю підтримують три поперечні сволоки.

с. Синів
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 2009 р. у с. Синів  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  

від респондента (не назвався)

ЖИТЛО Стіни. У  село часто приїжджали майстри з 
Полісся будувати хати. Дерево різали пилою. Для цьо-
го копали траншею. Хати будували у зрубній техніці 
(«на замках»). З  дерева колись «не витягали смоли», 
таке дерево довго стояло в будові. Дах. Дах називали 
«верх».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були клуні на 
сохах. У багачів біля хати був «маґазинчик» – окрема 
комора на зерно. Криниця. У  дворах були криниці 
(«колодець»).

с. Угільці
З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 10 липня 2009 р. у с. Угільці  

Гощанського р-ну Рівненської обл.  
від Вороб’я В’ячеслава, 1948 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували давні хати за 
планом: «комора + сіни + хата». У сінях були наскрізні 
двері (на виліт). Стіни. Хати зрубні («в замок») буду-
вали «за царя». Стіни складали з «бруса». Також були 
зрубні хати, будовані з круглого дерева («колодок»). 
Зруб монтували з соснового дерева. Будували й хати 
каркасно-дильованої конструкції. «Подвали», «стоя-
ни» (стовпи каркаса) робили з дуба. «Було так, що з 
води діставали дуба», тобто в будівництві використо-
вували морений дуб, який знаходили у ріці. «Закида-
ли» простір між «стоянами» брусами. Різали дерево 
(«бруси») на «козлах». У с. Завизів Острозького райо-
ну була одна хата з плоту, закидана глиною. Стеля. 
Стелю робили з дощок «в заклад» (у розбіжку). Зверху 
на неї накладали глину з половою – валькували. Сте-
лю підтримували сволоки («бальки»). «Бальки» ішли 
впоперек хати. Дах. В  старих хатах дахи робили чо-
тирисхилими, на кроквах. Їх покривали солом’яними 
сніпками. Пізніше в моду увійшла «хата з фаціятами», 
тобто з двосхилим дахом. Інтер’єр. Долівку («земля») 

завжди робили глинобитною: засипали глину, збива-
ли прачами. Кожної суботи жінки її зверху змащували 
рідким глиняним розчином. Система опалення. Піч 
складали з цегли-«сирівки». Топочну камеру називали 
«склепіння», основну робочу поверхню – «черінь». Че-
рінь вибивали з глини. Грубки робили з каменю. Для 
цього використовували спеціальний камінь (камінь-
«зубко») – специфічні плоскі камені. Від печі до груб-
ки у житловому приміщенні йшов «лежак» – комин-
димоволок, змонтований з дерева та обмащений з 
двох боків глиною. Давні комини (виводи) «збивали з 
дощок і ліпили глиною». Комин у сінях ішов від землі 
(комин-стояк).

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір – місце 
(частина садиби), де розташовані хата та господарські 
будівлі. Замкнутих дворів у селі не було. Клуні робили 
високі. Стіни споруджували у каркасній техніці, їх за-
повнювали плотом з лози. Стіни мастили глиносоло-
мою або залишали відкритими. Дах споруджували на 
сохах. По поздовжній осі в землю вкопували дві висо-
кі сохи, на них вкладали бантину. За бантину зачіпали 
крокви. Хлів – приміщення (будівля) для утримання 
корів та коней. Свині і кури були у хліві у спеціальних 
загородах. Стіни хлівів будували у каркасній техні-
ці, заповнювали плотом, який з двох боків закидали 
глиносоломою або деревом (горизонтальними «диля-
ми»). Як корова отелилась, то теля брали в хату. Для 
зберігання коренеплодів споруджували «дерев’яні 
льохи» (прямокутна у плані яма, над нею – стеля з до-
щок, яку зверху присипали землею). Над ямою спо-
руджували «будку». Огорожа. Огорожі в основному – 
лежачі «плоти».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як закладали хату, на «вугло» між підвалини клали 
гроші. Зведення стін, даху. «Квітку» під час будівни-
цтва хати встановлювали три рази: як затягнули під-
валини; як спорудили стіни; як встановили крокви 
(«квітку зробить на крокви»). «Три рази пили чарку», 
тобто кожне встановлення «квітки» відзначали неве-
ликим могоричем. Входини. У високосний рік в хату 
не входили.

З польового щоденника Р. Радовича,  
записано 10 липня 2009 р. у с. Угільці  

Гощанського р-ну Рівненської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. Плану-
вання будівлі здійснюється за схемою: «комора  + 
сіни  +  хата». У  сінях  – льох. У  сінях двоє дверей на 
виліт. Пізніше «хата» розділена по довжині на два 
приміщення. Стіни. Стіни житлової частини спору-
джені у зрубній техніці з соснових протесаних півко-
лод. Кутова врубка  – «замок» типу «риб’ячий хвіст» 
із незначними (2–3  см) випусками торців. Сіни та 
комора  – каркасно-дильовані. Стеля. У  житловому 
приміщенні три поперечні сволоки (середній – більш 
масивний). Стеля споруджена з дощок, вкладених у 
розбіжку («стеля на заклад»). Подовжні платви вине-
сені. Дах. У минулому хата була вкрита солом’яним 
чотирисхилим дахом. Інтер’єр. У житловому примі-
щенні три вікна: два на головному фасаді, одне – на 
причілку. У  житловому приміщенні піч з грубкою. 
Долівка глинобитна.
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ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН

с. Княгинин
Записав М. Бех 8 жовтня 2011 р.  

у с. Княгинин Дубенського р-ну Рівненської обл.  
від Новосадюка Миколи Михайловича, 1920 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Чи самі будували хату?] Да. [Із 
скількох кімнат вона складається?] Три. [Як вони на-
зиваються?] Кухня, кімната одна і друга. Оце кухня 
і кімнатка, і ше одна кімнатка. Комора он там. [Чи є 
сіни?] А сінці ж, як уходиш, коридорчик такий. [Як на-
зивають прибудову – «веранда»?] Кажуть і «веренда», 
та й «сіни» говорили, заре – «веранда». [Раніше нази-
вали «сіни», а зараз кажуть «веранда»?] Да. [У якому 
Ви році будували хату?] В  сорок сьомому [1947  р.]. 
Підвалини. [З  якого дерева робили підвали?] Дуб. 
[Що потім клали на підвали?] То називається «слупи», 
називається дубове разане. Бо в нас ліс близько, то я 
найшов таких, такого хлопця, шо свої коні, свої сані і 
все, то зімою, росли дуби, дуба оземка одріжеш, шти-
ри слупи на четверо. Ходили [хлопці на прізвизько] 
Бразки з такою пилкою, єден зверху, другий знизу, 
і так різали. А ці дуби вівіз з свого ліса. Фундамент. 
[Спочатку клали підвалини чи робили фундамент?] 
Нє. Фундамент копали. Стіни. [З  чого робили сті-
ни?] Слупи. [Що це?] Дубові, ну, квадратики отакиє, 
там двацать. [Як їх з’єднували, щоб вони трималися?] 
А задовбувалось в підвал і платву, і ніде не розійдеця, 
там дирка. [Дирка через усі слупи?] Ні, там і там, під-
вала внизу, а латва оцьо, больки на ній лежать, то слуп 
під платву держить всі. [«У зруб» робили хату?] Не в 
зруб, а «в слупи». Називається «в слупи», бо зруб, то 
без слупів. Слупи всюди є, ми сорок два слупи виріза-
ли. [Стіни не виступають?] Ніде. Рівненько. Ото ж ві-
кно, все в слупи. [Чи прикрашали вікна ззовні?] Ні, ні-
чого, отак є вікна, о! Зробив майстер, покрасив їх вже, 
і всьо. Вікна – даєця вата, і подвійні, шоб теліше було. 
[Чи оздоблювали стіни?] А так, як я купляв верха і два 
цих сосенки разом в дядька, ті сосни я розпустив пу-
полам, то «дильовка» називаєця, під слупах, буртуюця 
слуп з двох боків і в цю диру заганяєця та дильовка. 
О, і так я тею дваціть сосну обдилював, всю хату, фа-
тило мені. Зовні кругом. Найняв дядька, ну, майстрів, 
задилювали мені і зробили все, після уже цього всьо-
го. О, вже пару років пройшло, тут шалюють знаружи, 
бо то я круглим деревом середину взяв, а середина за-
паковувалася соломою простою, і  прибивав, а  посля 
дравницю і щекатурив, то середина. А знаружи чисто 
було, але ж шоб в теплі і цікаві було, я  купив після 
того досок і ошалював кругом хату. Так само собою. 
[На що Ви клали глину?] А на ції, шо оббив ці сосни за 
драницю, і клєтку зробив, і затьоркой, і всьо. [З чого 
робили затірку?] Пісок і глина. [Солому не додавали?] 
Нє. Накидка, до добавлялася полова, шоб луче держа-
лося. [Чи білили колись у вашому селі хати?] Білили. 
Але в нас було таке село, хата на хаті. До комісації 
це було. Хата на хаті, то було село не пройти, і старе 
таке, валющиє стоять. Ну, моя хата була, там сестра 
живе, але її нема тої хати. [Як у вас називають стіни у 
хаті?] Ото полуднева стіна. Пулуднева, східня, захід-
ня, – отак. Дах. [З чого робили дах?] Крокви і бальки, 
і платва. Верха [дерево на дах] купив в сусідньому селі. 
От, я за корову взяв тону хліба, верха я купив. Стуно 

називаєця тут село, за п’ять метрів лісу. Так же за ко-
рову мені вийшло, купив верха, і за те построїли мені. 
От і все. Мені Бог дав, шо мені добре вишло. Верх – то 
називається «крокви», «платви» і «бальки». На платви 
крокви кладуть. На крокви кладуть лати. І зразу по-
крив бляхою. Бляха вийшла, так вона ше й осталась, 
та блях. Чорнобляха, я її малював-малював, але вона 
іржавіє. Десь вийшов шифер, шо вже шифер є, то я ку-
пив шиферу, перекрив по блясі шифером. Крили все 
соломою за Польщі, все соломою сплошною було кри-
то, тико в богатирів де-не-де хата була бляхою, тож в 
богатирів там. Система опалення. [Чи є у Вашій хаті 
піч?] Була піч. Оце плита, а піч оце заре наліво – тут 
була піч. Ше комен був, оно потекло, вже як я не то-
пив, а  лежак був ізвідци туди. [Чи використовували 
грубу для обігріву хати?] Була і є. [Грубу та піч разом 
поставили?] Да. Але грубу переробив на газ уже.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Де зберігали 
овочі?] Льох. Є мене, я построїв. [Підземний?] Так. [Де 
тримали худобу?] Хлів. Я  построїв хліва і зараз сто-
їть. [Свиней де тримали?] Там. [Можливо, для свиней 
було окреме місце?] Обизатєльно. [Як називали таке 
місце?] Ну, хлів, місце для свиней, там квартирки такі, 
де свиняку тримають. [Де зберігали сіно?] Дерев’яний 
хлівчик там в мене є. То я його вже обрізав, він задо-
вгий був, мо’, метрів десять. Я  мав шійсят сотих бе-
рега, двацять копиць сіна виходило, бо коні були. Ну, 
в тому хліві сіно. [Де зберігали зерно, обмолочували 
снопи?] Клуня. [Не було такого, що клуня і хлів були 
під одним дахом?] Воно окремо було в мене. Туди, де 
входимо тудою, там була така шопа. [Що це?] Заєзд. 
Критая тоже, верх все, на два боки. Діди, жиди на яр-
марок їхали, заїджають, переночувати просяця. Дві 
пари коней з того боку і з того боку, ночують і поїха-
ли. [Що тримали у шопі?] Нічого, токо заєзд – шопа. 
А клуня – то [там] зерно, ну, жито, пшениця, ну, все 
в клуню звозили, і лежить, поки аж молотити. Отаке 
діло. [Що таке «тік»?] То клуня, «тік» називався, там 
спеціально [місце в клуні виділене], як молотить ціп-
ком. Зроблєно з такої глини хорошої, вбитий [майдан-
чик], як то підлога, рівненько втрамбовано, і замісти, 
і все.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Що робили, як починали будували хату?] Хату спо-
чатку – заклащина. О, дають гроші під підвалки отим, 
шо майстрам. [Що кидали під фундамент?] Гроші. 
[Куди їх кидали?] На вугли, на всі, там по пару копі-
йочок. [Чи освячували фундамент?] Чого ж нє. Зро-
били, пришов посвятив. Зведення стін. [Чи робили 
хрест, коли зводили стіни?] Робили. [Що потім роби-
ли з хрестом?] Прибили його до стінки. [До якої стіни 
його прибивали?] Я  вже й сам не скажу. Маленький 
був, десь отакий [близько 1  метра] хрестик. З  хрес-
тиком було законно. [Лили воду свячену?] Святи-
ли, аякже. Хату вже батюшка святив. Зведення даху. 
[Коли поставили крокви, можливо, зверху кріпили 
щось?] А  всяко там «квітку» зв’яжуть, і  це майстри 
робят могорич. Обрядові та розважальні аспекти 
толоки. [Чи скликали толоку, коли будували хату?] 
Аякже. [Кого кликали?] Ну, якихось знайомих таких. 
[Що платили?] Ну, вже там, як воно тоді, то й тобі по-
може, то й поможе, могорич. Могорич да й все... Бо 
люди бідненько жили. Входини. [Чи впускали до хати 
спочатку півня або кота?] Нічого, ні. «Перехищина» 
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тільки називаєця  – людей попросили, все, зробили 
вечірку такую. [Освячували хату?] Батюшка посвятив 
вперед все, а посля цього я «перехищенцю» робив, не 
тоді разом. [Що приносили на новосілля?] Ну, хто йде, 
то те возьме, то те возьме. Візьме якогось рушничка, 
то пару гривнів, таке, отак. Люди бідно жили тоді, але 
слава Богу, я вибрався і все проробив той вік. Народні 
уявлення. [Куди дівали сміття від будівництва хати?] 
Ну, якшо підходить, то й спалять його.

ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Великі Озера
Записав О. Васянович 7 жовтня 2011 р.  

у с. Великі Озера Дубровицького р-ну Рівненської обл.  
від Рябої (Новоселецької) Ганни Іванівни (Р. Г.), 1929 р. н.,  

та Новоселецької Агафії Іванівни (Н. А.), 1942 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Яка підлога була в хаті?] [Р.  Г.] 
Пол був з дощок на колках – спалі. Покріті дирки да 
дерев’яниє. Пол – нізкій був. Дивітєса: з одной сторо-
ни планки прибитиє, з  другой сторони планки при-
битиє і ложаниє доски. [Показує, на висоті приблиз-
но 120 см]. То й горох сушілі і по-під бок його слалі, 
і всі в радок [спали]. Двє хаточки було. А у нас одна 
була. І  всє тако на полах спалі подрад. А  як уже хо-
лодно, то збіраємся на ту пєч, на тує каменую. На той 
печи. Пєч вєліка. У нас батько був вєлікій. Полягають 
всє на пече, а вон скраю – загородіть. Система опа-
лення. [Як опалювали хату?] Душіліса ми. Коміна не 
було. Стояло таке жлухто продовбане, з чого, Вам ска-
зать, з осіни чи з сосни, і там воно було на лежаку. Та 
ж загорєлоса, і ми ж погоріли. І ото батько затопіть, 
а чім, за шо зробіть. А пєчка була зробляна із каменя. 
З камня була пєчка зробляна. Як Вам сказать, колодки 
такиє. Там кругом колодки, а  потом песок посипля-
ни, а потом гліна була покладєна. А по гліні вже тей 
камень. Дим ішов у трубу. А з чого ту трубу зробіть? 
Цегли нєт, з  камня не зроблять. Поставілі теє жлух-
то, там той дим, давімса. Вєтьор, як даст, нам мєста 
нема. І  я помню, [лави] булі. Так лава  – доска. Така 
бі «сороковка», холера його знає. Вєльмі товстиє. Ще 
була в нас валяласа батькова [лава]. [Чи широка вона 
була?] Така, шоб не падалі. Або ослона примощувалі. 
[Чи були в хаті полиці?] Поліца, як хто хоче, то зробіть 
собє. І тут перегородіть, і тут перегородіть досточка-
ми. Чи трі чи штирі [полички], хто схоче. А  як хто 
схоче, то так ще поприбиває, шоб закрите було. [Як 
буфет?] Да-да-да. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи була в селі церква?] 
[Н. А.] Була. Згоріла. Ето девять год, як вона згоріла. 
Бачте, отоплєніє там – печкі еті желєзниє. А батюшка 
наш, покойник, брат, помер перед Михайлом. Помер 
брат. А вон затопів. А такіє дєті там у його служилі. 
А вон того огня нє затушів, покійного похоронів, по-
шли люді за покойніком додому, а  вон собє пошов 
додому. Вечорню не правів. Ввечері полум’я страш-
не. Віхожу, кажу: «Горить… хата». Добєгаєм до той 
хати, нє – не горить. Кажем: «Магазін горить». – «Нє». 
А батюшка вийшов, став і стоїть. А була вона [церква] 
дошками обшальована. Тиє дошки только лупають. 
Такий огонь, шо страшно. Нехто не мог нечого. По-
жарних тут нема. Тут нечого нема. І так вона ляскає. 

Алє, Слава Богу, люді собралиса добриє і построїлі хо-
рошу церкву. Аби вони ходілі да Господа Бога вєрува-
лі. Ми нє знаєм, якого вона года построєна [була]. На 
Покрову [престольний празник]. Вона «Покровка» і є. 
«Покровка» тая була і гета. Приїжджають батюшки. 
Приходять [люди з інших сіл]. Тепер мало приходять. 
Колісь було. У каждом селє є церква. А тодє ж не було. 
Тут була одна церква да була з Дубровічі, да в Сельце 
була церква, да в Перебродах була церква. А  тут же 
сьол було багато. У Красні вже є. А тоди вже, як Всю-
ночна або Свята Покрова, не можна пробитца. І авто-
бусами, і  машинками, мотоциклами, хто як мог, так 
добирався. Пешака... Придорожні хрести. [Чи є в селі 
придорожні хрести?] [Р. Г.] У нас є «фіґура», там ікона. 
Мо’, будете єхать, там бачілі? Там і хвартушки в’яжуть. 
От ми хочем оброк. Обрекаласа занести лєнточки. 
От я понесла, повєсіла. Обрекалася ручніка туда по-
вєсить на «фіґуру» – ручніка, фартушка. Хреста вде-
ваєм сами. Це хреста вдеваємо. І ві, як там близенько 
живете, воно там падає, то забралі да спалілі. На все 
[обрекаються]: на сем’ю і на себе, і на здоров’є. Ето об-
рок такий. Ісуса Христа прикривать. «Господі, поможи 
менє, шоб зробить те і те, шоб була і я здорова, і моя 
худобка здоров’юсенька, і  булі родниє здоровиє». 
Я завжди даю оброк. І у церкву ручники несем. Тепер 
у нас церква помальована і нема, де вєшать, то на Ісуса 
Христа вєшаєм і на престолі, на іконостасі. Тепер тих 
ікон мало.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. [Н.  А.] Польска [шко-
ла] так само там в конце [села] була. Вона і тепер є. 
Там, де заре школа, там була польска. Не гета здоро-
ва, а там другенька. Там нізєнька. То гета була школа. 
А я так хотєла в школу, алє слава Богу, як стало право, 
як [Друга світова] война кончилась, мене заставіли. 
Я кажу: «Я нє научуся, я взросла». Алє все понімаю. 
І гроші понімаю, і так понімаю, і людей попітаю, і так 
знаю. Так з собою голова дєйствує. Дєті сталі в школу 
ходіть. Я  їх «Буквара» почитаю. Старшенька дєвчіна 
ходіла в школу: «Мамочко, треба ж подучіть». – «А я 
ж, дочечко…». Два, трі, штирі, п’ять… там таке йой 
покажу. Вона там до одноє дєвчіни, та йой показала. 
Я і рада показать, но не можу.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Р. Г.] [Чи прибирали хату 
на Чистий Четвер?] Як Чістий Четвер, то ранєсенько 
встають до сход сонца – обмітца, хату вімєсті кругом, 
пойті по своїх хоромінах [господарських будівлях] ві-
мєсті кругом. Кругом хлєвов вімєсті. Шоб гада, шоб 
вужакі не було. То таке перед Паскою. [Чи ставлять 
клечання на воротях на Трійцю?] Ставляють, да. І  у 
хлєвє затикаєм. На окнах, де ікони стоять, до ставимо.

с. Залужжя
Записав О. Васянович 7 жовтня 2011 р.  

у с. Залужжя Дубровицького р-ну Рівненської обл.  
від Котяш Євдокії Макарівни, 1923 р. н.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи була в селі церква?] 
Нє, не було, ми ходілі у друге село. Ми у Бережки хо-
ділі. Там наша була церква. А тепер, дякавать Богу, каб 
[коли б] ано ноги нєслі. Так як раз нє пойдєш, то вже, 
як хто зна, як хто тебе побів. Придорожні хрести. [Чи 
були придорожні хрести?] «Хвіґури». Як не було дощу, 
то наш батюшка ходив, де колісь булі «хвіґури», бо по-
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зрізувалі. До як скажем, шо во була тая «хвіґура», то 
там помолімса і дальше. Ходів, ходів батюшка. В конці 
була села [«фігура»] і так по селі, каля нас була одна, 
дьві, три… П’ять «хвіґур» було на село.

с. Осова
Записав М. Бех 6 жовтня 2011 р.  

у с. Осова Дубровицького р-ну Рівненської обл.  
від Воксюка Дем’яна Юрійовича  

та Бондаря Анатолія Борисовича, 1934 р. н.

ЖИТЛО [Скільки Ви побудували будинків?] Трицать 
три. [З  якого матеріалу робили хати?] Я  всі робив 
дерев’яни, тики одну в Каноничах кирпичну [хату]. 
[Як будували?] Ну, як  – в  штирох ми обично роби-
ли. Тодє ж не було, а  все тодє в ручну робили, даже 
вручну дерево чистили. [Як у Вас робили хату?] Ну, 
ми обично, як робили, то зрубимо – зруба зробимо, 
крокви поставим, ну, щити, вже як ставиш, то зразу 
щита забиват, ну то є такий, шо як упросит, то на-
криємо ще, а якшо нє, то вони вже самиє там зроблят. 
[Будинки будували толокою чи наймали майстрів?] 
Нас наймали, штири чолов’єки ми, в основному. [Що 
вам за це платили?] Так. Платили тодє сначала по сє-
мисят рублів за хату, ну тиє гроши були, рускиє вони 
були, а послє вже, шо раз, то трохи по більше, вже по 
триста, по тищі. [Їсти давали?] Було таке, шо даже на 
своїх харчах. У Сарнах як робили, до сказали, більш не 
будем на своїх харчах робити. Я то приєжаю у суботу, 
в понедєлок набираю сала, мняса, да єдь, да плати за 
автобуса. І мусиш пойти хоч раз у столову в городи, бо 
не буде ж тиждень на сухом пайку. А так, то кормили. 
Ми тиждень робим, як на другом, на чужом селє, там і 
ночуєм, да в суботу єдем до хати, а в понедєлок – назад. 
Планування. [Із скількох кімнат складається Ваш бу-
динок?] Чотири комнати, сєни і комора, як ми кажем. 
[Чотири кімнати житлові?] Ну, колись комора, така у 
моєї дочки, то вона вже коморі зробила комнату, ну, 
то в їх душ шесть, то сем’я, а я сам. [Скільки вікон у 
вашій хаті?] В мене в цій хатє п’ять вікон, стуля одне 
є [у тильній стіні], і оде – дві [у фасадній стіні], і од 
дороги – дві [у причілковій стіні]. Підвалини. [Чи не 
застали Ви такого, що підвалину клали на землю?] За-
став. То моя стара хата одо стояла, оту, шо я продав, як 
ету построїв, то була не на фундаменту, а з дуба такий, 
ну, в нас казалі «штемпали» – отакі колодки [до 0,5 м.]. 
[Що означає «штемпали»?] В нас казали «штемпали», 
да закопувалі, а на його уже подвалу ложили так, як 
ото на фундамент. Застав, да чого-ж то, єту хату я 
робив, єто брата мого, тоже була на штемпалах. [До 
яких років були хати на штемпалах?] В пісят сьомому, 
я  їє робилі, чи шостому. Наверно, в  пійсят сьомому 
[1957 р.]. То ставили на штемпала, а послє вже, вони 
гниють же у землє, повикидалі, да вже залілі – каменя, 
цемент – да й фундамент. [З якого дерева робили під-
валину?] Єто дуб. Фундамент. [Що кладуть під фун-
дамент?] Прамо камєнь да роствор цементовий, а як 
в’яжут пудвали, то з центральноє сторони, он стуль 
на хати з єтого боку, видовбують таку дирочку до-
лотом, ну, та кладут хто. Хто сики [скільки] хоче, хто 
копійок, хто-то рублів наложить. В ету-во, а етой при-
чавлять уже, да й так. Стіни. [З якого дерева робили 
стіни?] Із сосни. [Як її називають?] Брусі по-нашому. 
Єто на пилорами режуть їє, а колись, як не було, до 
даже тесалі, да було тесане. [Сокирою тесали?] Да. Ну, 

то в нас циркулярка зразу була. Построїв в шейсят 
дев’ятому роци [1969 р.], а вже послє пилорама в нас 
була, а тодє ми мигом ту сосну. [Як бруси з’єднували 
між собою?] Заре я скажу. Є  такий тибель, винт, ну, 
тако дирку робиш [у брусі], ну, тепер то електричний 
є, один тяне, а то вже винт тягає. А послє етого да ро-
биш з дерева такиє, ну, колки, якиє туди нада забивать 
в одного і другого бруся, чи дубового чи смолового. 
[Як називають плашки, що перекладаються поздовж 
і поперек?] Єто шо, тако, то кажуть, подовжня, а  це 
по-нашому, кажуть, поторочна оця-я. Ну, як тако хата 
довша, то подовжня називаєца, а ето, шо вже потороч-
на. Я знаю, по-нашому так, по-сєльському. Стеля. [На 
що кладуть стелю?] На балки, якшо. Ну от, у мене на 
хате, та як ото по-колішньму – на балки, і знизу тепе-
ра не так, як колись подбиваєца, щикотурим. В мене 
отако подбитий знизу под балки доски, посля дранка 
защакотурена, а  я сюда ложив стєкловату, а  на верх 
я положив доски, шоб мені ходити мона було. Дах. 
[Як у вас називають дошки збоку даху?] Отиє достки. 
У нас кажуть «щит». [Як називають палки, на які кла-
дуть шифер?] В  нас кажуть «лати». [На що кладуть 
лати?] На крокви. Крокви отако [трикутником] стоят, 
а послє б’юца. «Лати» кажуть – ну, таки рейки, три чи 
скики штуки на шифер. Інтер’єр. [На що кладуть під-
логу?] Ну, в нас кажут, ето «лаги». Лаги – ну, ето тако 
з дуба, одну сторону обрізуєш чи отешеш. От, у мене 
одо один, два, оде третій, на три лаги, та й прибиваєца 
воно. З лагами пудлога. [До чого кріплять двері?] Ну, 
ето коробка, а ето «шальовка» в нас кажуть. Система 
опалення. [Чим обігріваєте житло?] Ну, раньше була 
там у мене п’єч, ну, і обогреватєль був, і електродухов-
ка. Ну, до син приєхав, то розкидав, то дьве груби там, 
ну, та топлю так. [Дві груби?] Да, дьве груби, а от би 
шо в комори зробив комнату, то ще мусив би ще грубу 
або дьве. [На чому варите їсти?] А тоді-то, ну, в печі 
варив, а топеро – то я там не живу, оно-то в мене он 
є п’єч, плита, газ є. [Чи робили печі?] Нє, печи я не 
робив. Зять – то вмеє робить печи. [Як часто готують 
їжу у печі?] Ну, якшо вару свиням, да холодно зімою, 
а топер я оно-одо-о, на [газовій] плітє.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [У якому при-
міщені зберігаєте овочі?] А он в погребі. [Де тримали 
корів?] А ото там є, в нас кажуть, хлів. [Де тримають 
свиней?] Тоже там. [Чи не говорять, що свиней три-
мали в сажі?] Нема такого. В нас кажуть «хлєв», а там, 
например, тік, як колись молотили вручну, а  там 
сторона, а там кажуть хлєв. [Що тримали в стороні?] 
Сіно. [Чи не було такого, що сіно закладали наверх?] 
На вишки, де стоїт корова і свині, закидали, а в сто-
ронє не було вишок, там до самого верху. [Як назива-
ють вертикальну стійку?] В нас кажуть «стовпи». [По 
кутах також стовпи?] Ну, ето всє, а ето плати [гори-
зонтальні щільно лежать між стовпами], а ето балки 
[тримають стелю], а ето, як якиє лати [перегородки із 
тонкого дерева між різними секціями у хліві]. [З якого 
дерева роблять стовпи?] Дубові. Криниця. [Як виби-
рали місце під колодязь?] Я просто так, я хотів отамо 
копати, але викопав де й… [Чи не шукали таке місце, 
де вологіше?] Є  такі, де низька месность, то там два 
чи три круги, то там і вода негодяща, оде глібоко, ві-
сім кругів в мене, то вода добра. [Ще як буває?] Ну, 
другий раз таке, шо копають-копають даліно, то там 
і води, глубше копають, і глубше. Ну, в нас отако пес-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



616 РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСТЬ

кова земля. [Як часто чистять колодязь?] Ну, раньше, 
то я вилівав ведром, один туда влазить. [Як часто, раз 
в рік, раз в два роки?] Я вже років три не вилівав, он 
глибокий такий. [Якщо щось туди попаде, то що ро-
блять?] Треба вилівать отиє. З тей сторони не закрив 
сусід етих-во дверци, то десь чи собака, чи шо, напер 
та кіт вскочив, то втопивса. Як я води брати вже, о-о, 
то я вже не брав да ходив он до сусіднього колодезя, 
да вже послє вилівалє да й ето [чистили так колодязь].

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Чи не було у вашому 
селі громадських колодязів?] При моєй паметє, то едо-
во на ету вулицу, то було п’ять чи шесть хат, то оно 
тамо один колодезь був. [Як його чистили?] Ну, тоже 
вилівалі. [Хто за це відповідав?] Ну, ходилі які сусіди 
туда в один. Да був [колодязь] не таки, шо з етіг кругів, 
а такий – ну, стовпи, дерев’яний, оде і оде [по кутах] 
і там за деревом був обруб’яний. Тоді ж не було етіх 
цементних кругов. [Як такого колодязя копали?] Я то 
вже не знаю, бо то не при мойой пам’ятє копалі, то так, 
як мій батько і сусєда був, батько копав.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Як називався перший день будівництва?] Ну, по-
нашому казалі «закладчина». [Чи не лили свячену 
воду, коли робили фундамент?] Я  знаю, може льяє, 
може. Я  не бачив. Зведення даху. А  вже, як ставим 
крокви, то «вено» називалось. [Як?] «Вено». Поставим 
крокви да вже кветку приб’ют на передні крокви, ну, 
де щит. [Що за така квітка?] Ну, нарвут якого-небудь 
чи куплят, в  Раннях робили. Вона на Федося каже: 
«То треба, шоб ви купили кветок». А  Федось каже: 
«Заре, небожко! Пошов да нарвав якого-небудь, да 
поцепив. [Тільки квіти, чи може дерево якесь?] Нє, 
квєтки. Ми – то квєтки всю дорогу, ну, отко-во, як на 
окраїну [крокви почепимо], он де. Входини. [Як у вас 
називають переселення у новий будинок?] Ну, в  нас 
кажуть, так кажуть «ухищина». [Чи пускали якихось 
тварин перед тим, коли заселитися?] Ну, я знаю, було 
шось таке. [Яких тварин?] Вот ето, я Вам не скажу. [Як 
святкували «ухищину»?] Ну, як зберуця своє. [Чи за-
ходили до хати з іконою або хлібом?] Заходили, аякже 
ж. [Хто ніс ікону?] Я забувса. Ну, та шо там, посєдам, 
да поєдять, да по чарци, да й вишли. [Що дарували на 
«ухищину»?] Може, хто і даровав, я не помню. Шось 
же приносять, як ідут, ну, канєшно.

Записав О. Васянович 6 жовтня 2011 р.  
у с. Осова Дубровицького р-ну Рівненської обл.  

від Ляшко Ганни Сильвестрівни (Л. Г.), 1927 р. н.,  
та Антонюк Ганни Лавримівни (А. Г.), 1939 р. н. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи руйнували у вас 
церкву в селі?] [Л. Г.] [Церкву] спалілі полякі… [А. Г.] 
В  тридцять дев’ятому [1939]  році. [Л.  Г.] Спалілі да 
пострілі одо. [А.  Г.] Десь до вісімнадцять років буде 
[новій церкві]. Я заболіла. Десь сповна не буде, а ро-
ків п’ятнадцять точно буде. [Л.  Г.] Нє, більше, шес-
нанцять, може. [А.  Г.] Ну, може, шеснадцять. Бо я 
в дев’яносто третьому [1993]  році заболіла. То вже 
тоді начиналі робити єї. А пока пробілі, то сюда-туда. 
[Л. Г.] Єї скоро зробілі. [Престольний празник] на Ми-
хайла. [А. Г.] І вона Міхайловска церква. [Л. Г.] Ето Мі-
хайловска церква в нас називаєтца. Пріходят з церкві, 
збіраютца родні. [А. Г.] Родина збіраєтца. З чужих сіл 
наїжджают. [Л. Г.] Дочки до матерей, сини. [А. Г.] Да 

й справляют. Приєжджают [священики]. То батюш-
кам особенно… [Л. Г.] У батюшки у хаті робет. У нас 
у хату, а  по чужих людях і тепер стола накривають 
у хаті у батюшки. [А. Г.] А у чужих селах каля церк-
ви. [Л. Г.] Мало чужих людей, але ведут до батюшки. 
[А. Г.] Тепер пошті в каждому селі церква. [Які у селі є 
ще релігійні споруди, крім церкви?] Дома [молитовні] 
построїлі. Буде більший [за церкву]. Більший буде. То 
були спершу напісалі «церква», а послі шось взялі на-
пісалі «молітвенний дом».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Що Вам відомо про домовиків?] [Л. Г.] До-
мовик у кожний хаті є. [А.  Г.] Як його побачиш, ка-
жут, як зробят хату, мене учили колісь, баба покойна 
Тетянка, то треба домовика кликать у хату. Як пере-
бираєшся в хату, то треба казати: «Домовік, домовік, 
ходи за мною, ти будеш іти дорогою, а я стороною». 
Бувало, Матронка казала, шо колісь вони на дві сем-
ні пробілі хату, не було йому як там, то бушував за-
вше, пока не пробілі… Одо роб’ят окенце, шоб був 
ход його. У причілку треба, шоб оконце у кожній хаті 
було. Зайти і війти. Ніхто не бачив [домовика]. [Л. Г.] 
А ми Бога бачим. І сповают у церкві, шо Бога не можна 
бачити. А хто знає, як йому нема ходу, то стукає. [А. Г.] 
Хто ж йому їсти дає? [Л. Г.] В кожній хати є домовик. 
В кожний хаті. Я ж кажу, мене колись баба Тетяна, як 
я переходила в хату, вчила, шоб я казала. Календарна 
та родинна обрядовість. [Чи окроплюєте освяченою 
водою хату?] [Л. Г.] Кропимо, кропимо. В нас батюшка 
тоже ходит, одправит. Приходит у хату, звоночком по-
звоніт, просимо в хату, заходіт, молітца, Вангеліє дає 
цолувать. [Чи пишете хрестики крейдою?] Ну, скрізь. 
І знадвору по дверах. А як уже на остатню Вілію йдем 
з хлібом розписуватися з колядьми, наокола будинку 
обходимо, а тоді вже хрещики робимо. Обведем крей-
дою клуню, як ми кажемо, хлева. Да знов на хлєвє хре-
щики поробим, надворе, на всіх дверах поробимо хре-
щики. [Хату так само обводите?] Нє, нє. Сватять воду 
на Терпуху. «Терпуха» називається – завтра Крещеніє. 
Вже не єдят, поки воду не посвятять – терп’ят. [Чи ста-
вите десь вербу освячену у хаті?] За образ. Кожного 
року сьватим. Корові віганяєм на пашу – тею вербою 
б’єм. Корові віженем, хто в хлів, затикаєм та в хліві. 
[А.  Г.] Хто спалює. [Л.  Г.] Од грому [свячена верба]. 
[А. Г.] В хати. [Л. Г.] У мене там у калідорі таке – «сіни» 
називається. Не веранда. Таке, там і образ у мене ві-
сить. За образом заткну. [Чи несуть запалену свічку 
додому у Чистий Четвер?] Да-да. Пляшки вирізуют ка-
пронові. Як тихенько [безвітряно на вулиці], то я прі-
ношу завше. Рукою отак придержую да й принесу. Да 
принести, треба випалювати хрещика ускризь. У хати. 
В хати ж балька, та на бальци [біля покуті]. Я входю, на 
всіх дверах я пороблю, надворі, уверху, знову у калідо-
рі. На дверах – до крейдою на Крещеніє розписуємося 
вже з Колядьми. Хліб под руку і кругом клуні робити 
хрещики. [Чи кажуть, що треба, аби цілий день горів 
вогонь в хаті на Великдень?] Палят кіля церкви. Ската 
запалят чи шо, да горит. [Раніше] тоже клали тако ко-
стра. Всє позбірают таке ломачче да палят. Як сьватят, 
да тоді палят. У хати оно сьвет горит целу ноч. Да весь 
час [горить], цілу нич. [Чи прикрашають хату зіллям 
на Трійцю?] Троєцка субота. Правитца у церкві. [А. Г.] 
То ж треба на неділю прибрати [в хаті]. Не то, шо Тро-
іца. Прикрашают [зеленню]. Клена ламнют. Такі пани, 
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кажут «татарка» на їх, кідают по хаті. [Л. Г.] По берези 
їдут. [А. Г.] Берези ставляют коло хатей. [Л. Г.] І біля 
церкви. Таке, як уходит. Кідают по подвір’ї деревину 
усяку. В хати ставляют. [А. Г.] За образи. [Л. Г.] Над-
ворі [біля вікон] затикают.

c. Сварицевичі
Записав М. Бех 17 серпня 2017 р.  

у с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівненської обл.  
від Холодька Івана Степановича (Х. І.), 1936 р. н.,  

Холодько Віри Петрівни (Х. В.), 1942 р. н.,  
та Крупка Павла Ілліча (К. П.), 1972 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Коли Ви побудували свою хату?] 
[Х. І.] То ше я халастяком був. [Х. В.] Хату строїли десь 
у підісят, може, восьмому, в  підісят сьомому  – таких 
годах десь він строїв. Бо вже ми в шісдесятому году 
були жонати, і вже в нас шійсят першого дочка старша. 
[Звідки брали проект на будівництво хати?] Давали 
план. Робили таку. [Х. І.] Вулицю робили. [Х. В.] Потом 
вулицю зробили. Як ми ше сідали (селились), то ше не 
було гет вулиці. [Х. І.] Ото, он, дє батькова хата була. 
[Ваша хата схожа була на батькову хату?] [Х. В.] Була 
така геть похожа. Воно гето сів небож, ну, сестрини тоє 
син, то він її розкидав. І все зробив нову, а тую розки-
дав. Така сама була, воно була. От, щитайте, гето воно 
в їх було дві [кімнати], і  така-во щитай… В  нас три 
комнати. То одна і гето, і  ето кухня в мене. Ну, ондо 
гарно й газ стоїть, і  стил гарний. [Х.  І.] То «сіни» ми 
називаєм. [Х. В.] Ми називаєм «сіни», або «виранда», 
як гінчі кажуть. А ми називаєм «сіни» – то он, де гарно 
тоже, і  стоїть гето морозілка яка то… Прошлий год 
свини так пропадали, то ми купили морозілку таку ве-
ликую, да вже ж побили свиней. А де ж ти їх, треба за-
ховати… [Яка площа вашої хати?] Бог її знає, як вона. 
Зайдите да побачите. [Х. І.] Чотири комнати єсть. Під-
валини. [К.  П.] І  насипали підрубу, пісок підсипали. 
[Це перший вінець?] [Х. В.] Да перший, дубове воно… 
[Подруби клали на вертикальні колодки?] Да. Назива-
лися вони «штримпалє». Хата на штримпалях, а  вже 
потом, вже вона стояла довго, я кажу, вона вже трохи 
потрухла, ми на постайки підняли її ж. [Це пісок із це-
ментом?] Да-да, пісок із цементом робили. Фунда-
мент. Ну, і ту хату – піднимали його. [К. П.] То це не 
шлакові, це не шлак, це отсєв добавляли, а то був, чи-
сто набивалось, суміш така робилась – пісок і цемент, 
воно мочилось дуже мало. [Х. В.] Мало, бо як богато, 
то ж вода виходить, да він розпадаєца, як різки. [К. П.] 
Ото складаєш і, мабуть, за хвилин десять-п’ятнацять 
ту форму знімаєш, і він залишає ту форму, яку натрам-
бували. То тоді більшість таких будівництв оцих в зем-
лі робили з цих постайків. От, і  хата поставлена на 
фундамент. [Х.  В.] Ну, хату підняли на постайки, бо 
вже ж тиє, як ми казали, дубовиє тиє, вже вони по-
трухли трохи, ми підняли їх. [К.  П.] Більшість буді-
вель, коли цих постайок не робилося, вони, як кажуть, 
робилися на деревяних штемпалях. [Х. В.] Дубові такі 
були. [К. П.] Такі були підставочки… [Так, як сваї за-
бивались у землю?] Ну, вони невеличкі були, мабуть, 
до метра, трошки в землі. [Х. В.] Та нє, короччиє. Ко-
роччиє подставляли. Там на вугла, саме на вугла стави-
ли такі здорові. [Х. І.] Підісят, до шістидесяти сантиме-
трів. [Х. В.] Підставки такі були, але вже вони потрух-
ли. Щільно ставили. [К.  П.] Один до одного. [Х.  І.] 
Так-о трохи виямка, і  таких дві палки, щоб вони не 

розпадалися. [К. П.] Ну, їх ставили пізніше. Спочатку 
під угли ставили зразу, а потім уже підставляли. [Х. В.] 
Ну, а потом подганяли. Потом. Стіни. [Це дерево на 
хату Ви сокирою розтісували?] [Х.  І.] Нє [Х.  В.] Нє. 
[Так рівно тесали сокирою?] [Х. І.] Так. [Х. В.] Шнуром 
одбивали. Шнуровали дерево. [Х.  І.] Ріжеш колоди і 
шнуром одбиваєш, і  тешеш уже по шнуру, шоб вона 
була рівненька, не туди і не сюди. [Чи багато потрібно 
було тесати?] Ну, да. Міра вже такая, міру отакую при-
мерно, товщина в одном конце із другого, і шнуруєш, 
і вже тешеш по тому шнуру, вже не сюди і не туди бо ж. 
[Х. В.] Вже ми як робили гето, вже ми із їм удвох там. 
Сарая – до вже така є мірка, яка деревина. Вже поло-
жить і натягне він шнура, там назначить у себе, мені 
дасть, я вже. Натягуємо з двох сторон шнуром оцю де-
ревину з двох боків, шнуром натягуєм, і вона вже те-
шеця по тому шнуру. Шнур був. Який шнур? Шнур – 
головеньку таку, як ми кажем, поліно у піч, оппалили, 
і шо крохи були, вона тверда, і шурує шнура того вже 
такого, тоненький він був, шнур той, сплетений такий 
з ниток. Намаже да кору обоб’є, бо по корі ж не видно 
буде шнура, треба кору обстругати, шоб було біле. 
І потому шнура отбив отак на дві сторони і тоди теше 
він вже собі. [Х.  І.] Колись був такий хазяїн, таки й 
хату робив бабі, да деревину, да виправліти треба ж, 
шоб перерізати її. А він криву одну поклав такую ду-
гою, да другу та третю… Тай каже: «Та й йдіть, бабо, по 
криву деревину». А  лесничий подивився да й каже: 
«Бабо, вигонь його, бо він наший всьой лис кривий по-
вірізує». [Х. В.] Сміюца, шо він набирав дурня, шо він 
не вмів. [Х. І.] Треба ж її перерізувати, да так клиночок, 
да виправляти, шоб вона вже лягала рівно. А він криву 
поклав одну, другу, трейтю, а  вже потом треба пра-
вельно, да вже кривити треба ж. Каже: «Бабо, – каже, – 
вигонь…». [Як називали протесане дерево, яке готува-
ли для зведення стін?] [Х. В.] Дерево. [Можливо, гово-
рили «плашка» або «колода»?] У нас називали «дере-
во» да й во. [Х. І.] Ріжеш сосну да тешеш їє, шнуруєш 
шнуром да тешеш, шоб вона рівненька була. [Хату 
тільки із сосни робили?] [Х. В.] Тоди з сосни робили, 
ту [цегли] в нас не було, а  то стали робити в нас, як 
став кирпичний завод, в нас і заре’ вже він є. [З дереви-
ни тільки сосну використовували?] Ну, більшість з со-
сни. Якшо треба, то може дехто й ялину яку, а в нас – із 
сосни. [А з дуба?] З дуба робили гети перші «подруби», 
як ми називаєм, а все робили із сосни. [Як скріплюва-
ли деревину на стінах, коли будували хату?] Її соєдіня-
ли. Кладе, вона ж не пристає зразу, ше ш такий був, 
тоже ш такий, звали «драч». [Х.  І.] Отакий, гвоздіки 
забивали, і вже ж проводиш за кінчика. [Х. В.] Отак-во 
і отак пуддирали, вотако і вже ведеш. І там такого паз-
ка вирубувли, виймали отако-во ше серцевину таку, 
якби-то з цеї сторони. Тако видовбували і сюда клали 
ж мох, і його туди клали для утеплєнія. Ото таке висі-
кали, драчиком тако придере, повирубає тако пазочка, 
як ми кажемо. І ето він тоді кладе мох, і кладе і же її. 
Отаке висікали, шоб воно одне на одне прилягало, шоб 
холод не йшо – і туда мох. Мохі із болота, мох сушили 
і сухий мох клали. [Чи скріплювали деревину між со-
бою вертикальними кілками?] Ні-ні. Гето робили хати, 
як вони тиє шо вони? Діду? Шо гиблували вони, тиє 
такиє-во. До то крутили такими, ну, великими тебля-
ми да прикручували, забивали. [Х. І.] Туди, шоб воно 
не викручувалось. [Х.  В.] Єк воно називаласа, я  не 
знаю. А гети, як то гети воно називалоса? Шо ото кий, 
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якось воно тоже звалоса, шо забивали… Викрутять 
його такими, воно бильший тебель, і туди. А забивали 
туди такиє колки, шоб не виходило. А гети – нє. Гети 
прості так робили хати, а то вже як робили в «гладкий 
вугол». [Це коли в «гладкий угол» робили?] [Х. І.] Ну, 
до ж тоже тиблювали. [Х. В.] Там тиблювали між окна-
ми, де вугла нема. Отам тиблювали. А гетиє вугла не 
тиблювали, самі збивалиса. Нє, от, міжду окнами там, 
до там. [Коли довга деревина?] [Х.  І.] Теблювалась. 
Один чи два теблі там крутили і соєдіняли. [Х.  В.] 
А найбільше тей, шо в «гладкий вугол», до тиє в кажну 
деревину тую. А тиє... [Х. І.] Вугол держить. [Як надій-
ніше – у «гладкий вугол» чи такий?] [Х. В.] Ну, та хоро-
шая. А гета уже ж, а гетую шоб заре’, єслі живут, шоб 
такі шоб молодші, да взяв її вагонки, яке обоклав, так 
було і гарно. А так, то вже ми старі. А чи хто буде тут, 
чи не буде, Бог його знає, з етих уже внуков, а діти вже 
поженяниє, вже нема. Тепер якшо, до роблять, а гета 
всередини да обкладають кирпичом. Вже багато є та-
ких у нас, шо кирпичом обкладе, а всередини шоб було 
і теплий. І воно якось, кажут, коли якого гвоздя забити 
чи шо, то вже деревляна хата всередини. А кругом кир-
пичом багато в нас пообкладало вже. Зробить, ше й 
приробить бока, да вже буде виходити така великая 
хата. Стеля. [Стеля у Вас на чому тримається?] [Х. І.] 
Бальки. [Чи був у вас сволок?] В  нас не було такого. 
[У вас на зруб клали бальки?] Да. А на бальки прогони. 
[Що на прогони?] Крокви. Вершуть і криють. Дах. [Як 
робили дах на хаті?] То вже міряли ширину, яка шири-
на примерно хати, чи хати, чи хлева, чи чого. Ширина 
мераєца, примерно така ширина, і трейтя часть окида-
єца. Откидаєца примерно трейтя часть і ставляца 
стропила, одна і друга ставляца і соєдіняюця там. 
[У  вас кажуть «стропила»?] Ага. [Чи не говорили 
«крокви»?] То крови – тото та, етиє уже крити крокви. 
Крити то вже, шо забиваєца, вже риштовка робица, да 
вже крити по тих стропилах, то воно «крокви» назива-
єца. Прокручуєця дирка, а в неї палиця, то вже так за-
гониш туди… [Чим колись крили хату?] Соломою. 
[Х. В.] Соломою. Коли жито оббивали, да жито – тею 
крили. [Х.  І.] «Околот» називаєця. [Х.  В.] «Околот» 
звали. [Х. І.] Вже солому витрибушували. [Х. В.] Зреза-
ли коло верхушок да витрибушували дрібне, а те скла-
дали в снопи і крили околотом. А  потом трохи, вже 
наша крита хата, ліс да різали тріску такую. [Х.  І.] 
«Дранка» називаєця. [Ваша хата була накрита дран-
кою?] [Х.  В.] Вона ето крита дранкою. [Чим краще  – 
дранкою чи соломою?] Ну, а гетим скоріше, да й трош-
ки було культурніше тоди, чим соломою. Ген наша не 
було соломою крита. [Як дерли дранку?] То треба, вей-
ми ходили, попоходимо з дідом, підемо по лісу, шоб ще 
й лесник не зловив, бо ж треба зразати ве’ми такую, 
шоб вона була й права і такая дерласа право, і гнутка 
була, би не тріщила, не лящіла, вона була заламувала-
са. Треба шукати, а кажна сосна не такая. [Х. І.] Треба 
зарубати їє. [Х. В.] Вейми старую, шоб стара була ліси-
на тая, шоб не молодняк. [Х. І.] Шоб вона права була і 
густая. Інтер’єр. [Як робили у вас підлогу?] [Х.  В.] 
Пудлогу ми з дідом робили двох – такий як би геблик, 
да звеца «баран», да чистили вручную. [Х. І.] Одна сто-
рона чистица тики. [Х. В.] Не було ж тих, шо чистили 
доски, да сідемо, одне между ноги возьмеш, оту доску, 
да і тягаєш отого, він такий примерно. [Х. І.] «Баран» 
називаєца. [Х. В.] Називаєца «баран». Але, щитайте, он 
дьве ручки і тута дьве, до один собе, а другий собе дер-

жить, бо сам один не погиблуєш. Як доски, то він та-
ким малим сам гиблує. [Чи була раніше дощана підло-
га в хаті?] [Х. І.] Була. [Х. В.] Колись де в кого була пуд-
лога. Де в кого був, як кажуть, «тік»  – такая, як тіпа 
глина. [Х. І.] Де хто бідний. [Х. В.] Бідний – да не було. 
Така би глина да глей, да його били, заливали тади, як 
в сараях колись молотили зерно, то ж заливали, шоб 
був тік. Молотили ціпом, оббивали об бочку вони ж 
ото, ще-но стали комбайни. Система опалення. [Чи є 
у Вашій хаті піч?] Є в нас піч. Тре’ под Спаса трошки 
подбелити, помити подлоги ще до вечора.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Х. В.] Був він [один 
чоловік] бригадиром, чи тим, він не був зразу брига-
діром, був тим, доставав, як упав, до його поставили, 
він має той армейскою стаж повара, в армії він пробув 
і вчивса на повара. До він як упав, то йому дали об-
снаждати, онда в нас була розкорчовка. [К. П.] Це мі-
ліорація. [Х. В.] Да міліорація та. То він доставав про-
дукти. [Х. І.] Снабженцем був. [Х. В.] Доставав. Телята 
звозив, ну, комбижир який купляв, крупу, все – все він 
купляв. Тут були вагончики, і варили. Ну, і він, стали 
в нас одделяти гетую вулицу. Вулицу зробили в нас, 
ну, і в нас було три доньки, от, гета, шо з їм, сама мен-
ча, одна в Ровному живе. І він взяв сфатив на свойому 
городові, бо ми пахали, не пахали, але просто сестра 
його пахала там. А  одбивали вулицу, і  ми сфатили 
протя, вже й пахали трохи ми вже. Вже викорчували 
корчовательом, тоди були корчи, викорчував, бо вже 
робив у той, ка то вже ж були знакомиє і друзья, схо-
чуть хлопци сто грам випити, приїхали ввечері, корчі 
повтягали. Зробили ми города здорового тут. Ну, ві-
рішили взєти план да зробити хату дочкам, которась 
то ж буде. Та вже так зробили ту хату, вона стояла, не 
було нечого, в  її нехто не кончав, воно зробили, на-
крили і «столярку» зробили. Вікна, двері – стояло все, 
там було гете. Жениласа дочка та старша, ми подари-
ли зятьові тому, той зять не схотів, в його була мати, 
в його сьостри то по світу живуть, десь в Черкасах да в 
Донєцку, та вон не схотев свою матера кидати, шоб іти 
сюда жити, а матеру там кидати. Він коло матера зро-
бив сам собі хату, да й не схотів. А так та хата стояла, 
вже був і Чернобіль той, вже я робила в ланки. Жінки 
зберуца: «Продавай да продавай…». Бо гета дочка ву-
чиласа в Тернополі, ну, на вчительку, хіба вона прийде 
сюди, хіба вона буде тута жити? «Вона десь, ти про-
давай!». А, я кажу: «Я не продам, якшо не буде гета до-
чка, то в мене внуки ростуть». В теї дочки вже внуки 
були. Воно то нехай стоїт, в мене город гарний, я буду 
пахати, коло хати, о, де ж гора, он, де висока. А в їх 
туда було низько – гарно, я й капусти, я й гурків, я все 
ото там, всю городіну мала коло хати. А ото, як то й 
кажу, все обернулося, от, і кончили вони хату да й жи-
вуть собі. А казали: «Продай да продай...». Господар-
ські будівлі. [К. П.] От, там стояв у них, де зараз стоїть 
льох цеглою обложений, і стояв дерев’яний, тоже тесть 
його сам зрубав, сам поставив. Ми їм користувались, 
всередині ми нічого не міняли, тики змінили кришу і 
обложили цеглою. Навіть те дерево, яке було зовні, ми 
його всередині залишили. [Х. В.] Тоже сам, сам. Сам 
з пустаків, тоже такого здорового, там казали. Хтось 
йшов до казали: «То хату він робить із шлаку – хіба 
то льох?!». [Ви льох із шлаку робили?] Нє. З цементу. 
[К. П.] В нас такі були на той час по селам форми, які 
забивали піщано-цементним сумішой.
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи не знаєте звичаїв, пов’язаних із закладкою під-
руби?] [Х. В.] Нє. [К. П.] Чого ж не було… [Х. В.] Та 
тоді ще не були. [Х. І.] Кого? [Х. В.] Закладини. Як були 
закладини, хто туди, то потом уже приходили. [Х. І.] 
Було таки малиє закладини. Ну, то свої там роднє: 
батько, брати там. [Х. В.] Бо вони робили. В його було 
два брати, батько і він – вчотирьох. І вони вчотирох і 
робили більше. Брат ото в тей деревляной хати жив, 
він з войни інвалідом був, тото він, а в його один син, 
і він ото вже сину зробили хату кирпичну, а то тоже 
брат його жив. [К. П.] Ну, а тут батько жив, на цьому 
городі, зараз живе внук. [Чи не було такого, що клали 
гроші?] [Х. В.] Нє, тоди не клали грошей, а то потом, 
як ми вже робили ту хату кирпичну, то клали. [К. П.] 
Ну, але ця традиція (туда ложить гроші) перейшла від 
того, шо тут було, хто мав якісь гроші… [Х. В.] Але ми 
тоди нечого не клали, не знаю я, бо я ше не була з їм, за 
їм тоди, як він ше-но робив хату. Але я знаю, шо вони 
робили самі, батько і два брати, вони робили самі, 
чужих не наймали і некого так. Зведення даху. [Чи 
чіпляли «квітку» у вас?] «Квітку» – тото як кончать, 
як накриють. В нас – як накриють. [Х. І.] Як уже кон-
чать. [Х. В.] Як кончать і накриють, тоди в нас «квітку» 
ставлять. А як крокви – то нє.

с. Соломіївка
Записав М. Бех 16 серпня 2017 р.  

у с. Соломіївка Дубровицького р-ну Рівненської обл.  
від Стельмаха Петра Хомича, 1944 р. н.

ЖИТЛО [Чи пам’ятаєте, як робили стару хату?] А  цю 
хату маленьку я пам’ятаю, вже такий великоватий був, 
як робили тоді. [Ваш батько сам будував хату?] Нє. Ро-
били, два було майстри, одін сусід там на хуторі жив, 
а один з [сусіднього села] Кураша. Ну, там батько шось 
платив йому. [Більше людей не наймали?] Нє, фатіло. 
[Тільки удвох вони робили хату?] Да. Батько трейтій. 
[Утрьох склали хату?] Да. Єто проходілі в круг, ето 
хароший майстер, якшо таку хату робилі тодє, нази-
валоса два бруси, колок зроблєний, називалоса «два 
венки», якшо два венки положат, то вже хароший. Ну, 
там протісали. Планування. [Одна кімната у цій хаті?] 
Дві. Отам между окнами перегорожено, между тими. 
[Чи є там сіни?] Перегорожено, стінка, двери, все як 
треба було. [Чи була у хаті комора?] В  хаті не було, 
туди дальше ш так називаліся, за тим углом, о, де там 
ше була пристройка, назіваліся «сєні», то вже там була 
комора тоже зроблена з дерева такого харошого. Там 
так: пагановате таке дерево було, тиє сєні зроблено, ца 
сторона добра. А ети, робили ізаду – називаласа «ві-
стьобка» в нас. З  дерева робилі, вона така нізька, де 
ростом мене, мо’ чуть више, десь до два метра при-
мерно вона була, метер восімісят, там потолок. Всьо 
і засипалоса песком, і там не вікон, одно двері були і 
все. Там хранілі, вже хліба напечуть, там держать хліб, 
там плотно двері було. Двері плотно так закриваліса, 
ну, там холодно, хліб там хранівса прекрасно. Я,  он, 
інший раз для сестри говору: «Чого ви не напечете 
хліба, як оно мати пекла?». Такі булки великі напече, 
ше так вони заворочаліса, та тіпа млинец такий, по-
том так раз заложица, і так пальцем попридавлєний в 
трох месцях, шоб тіпа склєєний, то той хлє’ – ніколи 
вон не черствів. Смачний, такого хлєбі заре’ не напе-
чут. Стіни. [У якому році побудували оцю хату?] В пі-

дісят сьомому, наверно. [Вона з бруса зроблена?] Да. 
Там в нас була така яма викопана, і там різали на той 
ями еті бруси, подовжня пила, батько там ше з одним, 
батько тяг на нізу, а інчий раз удвох, там сусід прийде 
чи шо. А той шо, чия пила була, заробляв гроші, вон 
на верху стояв, вон до верху поднімав, а тиє до низу 
тягли. Шнуром поб’ють на колоді рівненько і по ето-
му шнурові ранче обріжуть на чотири вугла, а потом 
ріжуть там на скіки – на шеснацать чи на восімнацать 
[сантиметрів] брус такий. [Із якого дерева робили бру-
си?] Соснові. [А нижній венок?] Дуб. Продольний дуб, 
а ето була сосна тоже. А колись дерево було не таке, як 
тепер. Ну, вопше, то дерево – були «стародревици», на-
зиваєца, були такиє дирки побитиє, і вона стоїт довго. 
Дах. [Стару хату тут робили чи перевезли із хутора?] 
Нє, тут робили. І вона була накрита соломою. І я ще з 
дідом соломою крив їє, потом накрив їє, послє соломи 
крив жестю, а потом крив шифером. По шифер їздів 
аж у Пензу куплять, а заїхав у Пензу – наш здолбунов-
ский шифер там був. [Це із Пензи здолбунівський ши-
фер везли?] Да. Інтер’єр. [Чи було підлога у хаті?] Да. 
[А коли жили на хуторі?] Не було. Ток забитий з гліни і 
всьо. І там раз у мєсяц чи скики там мазали, подровняє 
там мама, розведе таку саму розтвор, гліни жовтоє, по-
маже, воно висохне, і всьо і тодє. [Ну хуторі така сама 
хата була?] Нє. Менча. Система опалення. [Піч була в 
хаті?] І тут зразу була печ. А тут уже нема нечого, тут 
тики швагро не робить нечого, лодар, п’янюга.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Куди звози-
ли снопи з поля?] А  потом звозіли додому, така на-
зивалася клуня – сарай такий великий і високій, там 
потолка не було, нічого. І там вже молотілі зімою, час 
є, батько пойде молотіт.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Коли закривали вашу 
церкву?] Церкву як закривали, яке то була дата, я не 
скажу точно. І  це жінки зобрались, старички і хотє-
ли зробить, отпразнувать, а еті не далі, з району при-
йшлі, всьо ето закрилі, всьо. А  вони хотєлі, попа не 
було, вона була закрита, і ети всі начальники: «Не ро-
біте такого, бо закриють церкву полностю». Короче, 
забралі Кураське село, завезли в Орвяницю на роботу, 
а всє ети «культура» [працівники культурної сфери], 
еті все, шо був воєнкомат, хто там поліція, звезли лю-
дей і розбіралі церкву. Ободралі то всьо і завезлі туда 
картоплю в церкву, і закрилі. Сказалі: «Хто откриє, ви 
залєзлі в склад, і будєм судіть!». Всьо отак було. А по-
тім помалу-помалу вже рух начався все, те й открили 
ту церкву. Це мій двоєрідній брат поїха’, привіз оцього 
батюшку. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Чи клали гроші, коли починали будувати хату?] 
Гроши ложили в подрубу. Подруба  – перший вінець 
дубовий. Оце подруба. Отуди ложилі гроші, особен-
но, як кажуть, на покуті, де образ. [Тільки гроші чи 
може ще щось клали?] Ну, гроші, а больше не знаю та-
кого. Зведення даху. [Коли поставили крокви, щось, 
може, прив’язували до них?] Ну чого ж зроблять… 
Ото майстру було дєло поставить крокви і поробить 
фронтони. Ну, вот ето уже всьо погнило отам… То ето 
їхнє дєло було зробить. І  вже ставлять, прив’язують 
«квітку», і вже хазяїн могорич ставить. [З чого робили 
«квітку»?] Ну, з цветов, мабуть, яких. На першу крок-
ву прив’язують.
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с. Уїздці
Записав М. Бех 12 жовтня 2011 р.  

у с. Уїздці Здолбунівського р-ну Рівненської обл.  
від Ковальчука Филимона Григоровича

ЖИТЛО Планування. [Розкажіть про свою хату]. Була з 
шлаку. Я мурував хату, то робив хату шість на чотир-
надцять [метрів за розмірами]. Такий був звичай тут, 
по цій вулиці всі такі хати були, шо вони шість метрів 
мурували ширини, а довжину, обично, двенацать ро-
били. Я  зробив чотирнацать [метрів], довшу [хату] 
зробив, якраз зробив собі ше одну кімнату для себе, 
так тепер пригодилася на старості, бо я так собі спла-
нував. До чого я веду, шо тоді не мурували таких ха-
тей, як заре’ – вісім на десять [метрів] і ше більше, такі 
всякі, через те, шо тоді було дифіцит дерева. На верха 
тре’ дерево (балки, крокви), то вони були такі шести-
метрові, різали стандартні, із вагонів купляли там 
десь на желізній дорозі, на рампі. То купляли шести-
метрові, а  вже як шось мурує і хоче мурувати хату 
собі, робити хату якусь, там десять на двенацать [ме-
трів], то вже треба заготовляти самому, десятиметрові 
балькі різати, та таке. [Скільки кімнат було у Вашій 
хаті?] Було коридор посередині, дальше була прихожа 
і спальня, і дальше була комната, і на цю сторону ко-
ридора тоже зробив комнату, то моя вже буде. А  як 
хто там, якшо більшу хату, то й більше комнат зро-
биш. [Комора або сіни були?] То це посередині вход, 
«коридор» називаєця – коридор і комора там. От, за-
раз там у мене була комора, називалася, то там у мене 
заре’ кочегарка  – стоїть котел, і  стіральна машина, 
і таке. Фундамент. [З чого зроблений фундамент Ва-
шої хати?] Фундамент з каменю, звичайно, мурую. 
Стіни. А далі стіни робили з шлаку. Робили, є з цегли, 
шо робили, а є, шо робили із шлаку, як хто. Шлак тоді 
дешевий був, бо то шлак брали, купляли на железній 
дорозі. О, і добавляли до його цемент і вапно, і робили 
з дощок такі щити, ставили і засипали, і так. [Кути теж 
були шлакові, чи, можливо, робили із цегли?] Кругом 
шлак. То ця була хата, в мене тут хата була із шлаку, із 
цегли. [Чи будували у вас хати із дерева?] З дерева не 
будували, бо в наших місцях ліс такий був листяної 
породи, то не був соснової чи хвойної породи. А  от 
для будівництва, матеріал будівельний, то був завжди 
сосна – щитаєця будівельною. Доски та й все із його, 
балки, – то сосна. І воно виходило дуже дорого. До-
роге було, то люди мурували. [Як робили хату Ваш 
батько або дід?] В мене батько робив хату з глини, так 
само, як я робив із шляку. Значить, мурував фунда-
мент з каменю, дальше такі самі робив щити, з дощок 
ставив і копав яму там, де близько хата була. Глину, 
там дальше чорнозем, а дальше вже глина йде, то гли-
на  – будівельний матеріал тоже щитаєця. От, брали 
солому обо січку різали, солому різали на січку і сипа-
ли туди, в тую глину перекопану, і лляли воду. І вімі-
шували конем, хто як – хто руками, хто ногами, хто 
конем. Коня заганяли і ходили по йому [по замісу], 
ляли воду, і кінь місив. А потім вибирали його лопата-
ми і закидали в ту саму опалубку, воно сохло. То са-
мий дешевший [матеріал] було. А  було, шо робили, 
казали «лєпки», називали, то так само брали жито ви-
рощували, бо жито сама більша солома, житня довша, 

пшениця, то воно меньша солома. Робили ше хати з 
«лєпки» – оця солома, шо робили ми постоли. Брали 
солому (вирощують жито заре’, то косять комбайна-
ми, перемелюють усю солому), а  то косили косою, 
в’язали снопи, вимолочували ціпом зерно, а цьой око-
лот  – це є сама солома. То так ложать шар соломи, 
вона довга така, накидають наверх глину цю виміша-
ну, мокру, потім беруть заломують цю солому і знов 
накидають глину. Якшо вона ше є, довжина, залом-
лють ше раз, бо стіна хати робили, наприклад, робили 
сорок сантіметрів, а як та солома буде, півтора метри 
буває солома, саме менче, то мо’на три рази загнути 
його. І знов заложать соломи такої і знов накидають 
глини, накидали, знов заложили соломи. Такі робили 
«лєпки»  – «батіни» називають. Бо як з самої глини 
[хату будують], то бувало, шо ше закидають опалубку, 
вона сохне, і  піднімають знов, тоді дальше роблять. 
А буває, шо з глини робили батін – таку величини, як 
дві цеглини (заре’ цегла двацять п’ять на двенацать 
[сантиметрів]). То робили таку батіну. Називаєця «ба-
тіна» – вона з глини. Така форма дерев’яна – двацять 
сантиметрів вишини, і  двацять сантіметрів ширини, 
і  трицять п’ять чи сорок сантиметрів довжини. Така 
форма з дощок збита, цеї глини накидав туди, загла-
див рівно і раз  – виняв, положив, земля вировняна 
рівно вже для цього, шоб вона сохла, ця батіна. Раз – 
положив, підняв, це все злізло, а ця батіна осталася. 
І так знов у ту форму накидали. Такі робили як би це-
глини, ну, більші такі, як шлакоблоки, тіки трошки 
менші, така батіна. То з теї батіни мурували хати тоже, 
от. То хто багатший, то були кар’єри, шо копали ка-
мінь, то знадвору мурують камень, а зсередини баті-
ною, шоб менше йшло і каменю, і менше і батіни. То 
знадвору камінь, то вона не розмиває дощ нечого, от, 
стіна крепка, а зсередини батіна засохла, і вже тепло. 
То більшість робили хати з цеї глини і потім робили 
вже з шлаку, із желізной дороги возили, купляли шлак 
і мішали, й робили, от. А  дерев’яне [житло] робили 
рідко. Вони дерев’яни дуже теплі хати, але шо в нас 
дуже дорого виходило. [Ця батіна була дешевша?] То 
це все своє робили. Мій батько мав три гектари землі, 
то сіяв жито цілий гектар, наприклад, то вже було, 
а люди були багатші, шо по двенацать гектарів землі 
мали, то було з чого сіяти. Да й такий був свій матер’ял, 
через те так робили. А заре’, бачите, все пошло з цегли, 
заре’ цеглу, хоч вона і тисячу рублів уже тисяча штук. 
Я як строївся, ше достроював хату з цегли, то вже тоді 
цегла була по двацать шість рублів тисяча. [Які стіни 
зовні робили?] Ну, як хто, якшо мурували хату з це-
гли, то мурували, шо не тре’ щекатурити. З глини – то 
щекатурили глиною і вапном білили. І всередині так 
само. [Штукатурка трималася?] До цеї батіни чи до 
цегли, чи до чого воно закидаєш і загаджуєш, щекату-
риш і тримаєця. [Скільки робили вікон, коли будува-
ли хату?] Це робиця по вкусу господаря. Як будують 
хати у нас, то каждий стараєця будувати, шоб було од 
сонця, од сходу, од півдня вікна ставить, а од тильної 
сторони, од півночі, стараєця, ну, якшо там плануєш, 
шо буде якась комната, мусить вікно хоч єдно бути, 
а так тото. [Як називаються стіни хати?] Ці перегород-
ки, шо між кімнатами, то простєнки називаються. Пе-
редня – фасадна сторона. [На бокові стіни, можливо, 
кажуть «причілникові»?] То причілник. Якшо хата, 
наприклад, має прямокутну форму, то вужчі сторони 
називаються «причілник». Так само, як зводиться 
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верх, то оце буде причілок, вже як там змуруєш і крок-
ви поставиш, то там вже мурують [фронтон], і назива-
єця «фальціят». [У Вашій хаті причілникова стіна має 
два вікна, так завжди будували?] Ну, бо широка стіна, 
наприклад, штири метри, шість метрів саме гуще хати 
мурували, то на шість метрів чи робити одну кімнату 
велику, хоче робити, то така стіна велика, одного ві-
кна мало, дві робили, шоб світло було. І  так само, 
якшо робили менші хати, всередині вже перемурують 
простєнок, то тре’, шоб відти з хати було вікно, і в цій 
світло, то робили обично по дві вікні, а по довжині – 
скільки там треба. Стеля. [На що у вас клали стелю?] 
Стелю клали на бальки. Оце мурували хату, напри-
клад, шість метрів ширини, то й балки різали [довжи-
ною] шість метрів, а якшо хоч хату мурувати ширшу, 
то вже муруєш так, шоб посередині простєнок був, 
шоб бальки можуть бути коротші, шоб на простєнко-
ві лягали. Бо на велику довжину єдного балька поло-
жиш, то він згодом прогне. То на простєнках бальки 
клали, на основних стєнах і на простєнках клали баль-
ки. На бальки  – доски, а  тоді підбивали драницями, 
порізані дранки, били такими щитами квадратними, 
підбивали і накидали щекатурку, а зверху зліплювали. 
Називаєця «зверху зліпили глиною». Дах. [Як потім 
робили дах?] Ложили, на бальки ставили крокви. 
В мене, наприклад, стара хата батькова була крита со-
ломою. Рідко хто де, шоб було, черепицю робили тоді 
з цементу вже, то черепицою крили. Інтер’єр. [Яка 
підлога у Вашій хаті?] Зараз дерев’яна. [Як називали 
балки, на які клали дошки?] Лігари, або подвали. 
[Якою була підлога у старій хаті?] У мене, наприклад, 
не було підлоги, була земля втрамбована глиною. 
О, і кажного [тижня] в суботу мати, перед святом, пе-
ред неділою, колотить глину. Глину в льосі копає, бо 
зімою замерзне, неде нема. Там ямку собі зробить і 
квача, розведе глину, і помазала землю глиною. І вона 
там через час, ну, там вона, то земля сухая, глиною по-
мазав, і вона висохла там завжди. Наприклад, в субо-
ту вже на ноч лягагаєм спати, мати змазала хату, вона 
до ранку просохла і вже вона освіжена, чиста земля 
така. А як холодно, то ще, бувало, на зіму наносили з 
клуні чистої такої пшеничної чи житньої соломи, по-
стелєм потому-го, шоб було тепліше в ноги. [Де спа-
ли?] На полу. Обично він стояв між печою і міжи гру-
бою. Робили так. У кутку завжди робили од дверей, як 
заходити в хату, завжди в кутку в одному, ну, напри-
клад, в західному кутку робили піч. Робили більшість 
печі до півночі і до заходу, а до сходу і до півдня роби-
ли парадну сторону – ставили у конці (углі) стола, ві-
шали образи (ікони називалися) по углах, то це роби-
ли од східної і південної сторони. Далі коло печі роби-
ли тоже стовпчики і жердини, на їх клали дошки, 
а тоді плели мати з такої соломи, отакі пучки соломи 
[товщиною 10 см], ну, в двох чи трох місцях, як там 
ширини піл, то так зробить, соломи положить і зв’яже 
у трох місцях, і  знов положить пучок соломи, і  знов 
зв’яже. І так таку мату ложили на той піл, на дошки 
мату, а  тоді радном [вкривалися], бо колись не було 
неяких ковдр, нечого, то радна. А радна – сіяли коно-
плі, вимочували, оббивали їх, до клоччя терли і пряли 
нитку, і  на верстатах [ткали]. Дерев’яни верстати 
люди мали свої, ткали полотно, білили і робили всякі 
радна, рабили всякі «рябчуни», кажуть, або килими. 
То з грубшої нитки пряли, називалися «вал». І купля-
ли краску, різними кольорами цюю нитки красили, 

а на ткацьких верстатах робили вже всякі узори. «Раб-
чуни» – ну, це такий килим отой, його робили з оцього 
валу, з цього крашеного, з оцих ниток. Називали «раб-
чуни». «Кілім» казали, як уже зроблений святково з 
того, з усяких кольорів. Кілім був святковий, да засте-
ляти зверху ліжко. То по тій маті стелили тими радна-
ми і вкривалися раднами, бо ж холодно, бо ж не було 
неякого одіяла, нечого. Отак жили. І всі спали на од-
ному ліжку [тобто, полу]. [Де стояла лава?] Лавки сто-
яли обично, де стоїсть стіл, в углі. І ото стіл так стояв 
од стіни, тако, як є стіна, то стіл стояв, шоб тут мо’на 
лавку поставити за столом [між фасадною стіною і 
столом] і тут тако дальше. То завжди на тій лавці за 
столом в углі ставили зімою коляду. [Уздовж південної 
і східної стіни були лави?] Ну, да. Ну, як хто робив. Але 
традиція була робити стола, ставити на покуті стола, 
то робили завжди з південної і східної [стін хати]. [Де 
зберігали одяг?] В нас, наприклад, була жердка, нази-
валася. Стругали отаку дерев’яну палку, там два ме-
три, три метри, як там у хаті позволяє, і  од балька 
[жердку кріпили]. А  бальки були по метрові в хаті 
[відстань між ними], ну, як стеля, то ложили балька, 
а  зверху дошки, а  бальки зсередини хати, так вони 
були. То до теї бальки дротом чи чим там, чи яким 
шнурком добрим прив’язували, і отако од стелі [35–
50 см] та жердина вісила. От, і роздівся –і на тую жерт-
ку. [Чи були якісь шафки для посуду?] А були, робили 
самі такі посудники – то на посуду. Там без дверей, не 
закривалося, а  просто зробили дошками, і  там вже 
ставили посуду, то вже ставили біля печі близько. 
А вже в комнатах десь там, то тоже робили такі шафи, 
самі вже робили такі, як би ящик. [Скрині були?] 
А таке всяке, як то кажуть, одежу, святкове зберігали 
в скринях. Робили скрині – ящики такі, десь півтора 
метра довжини і вишини там тако [80 см], і віко на-
зивалося, шо одкриваєця. І тут усередині, в тому ящи-
ку, коло боку робили такого ящичка, прибивали  – 
тоже откривався на цілу ширину скрині, називався 
«прискриньок». Вже туди там ховали, там хто грошей, 
там усякий і дорогоціності, то в тому прискріньку збе-
рігалося. А основне [майно] – то скриня була. І скриня 
мусила бути у кажному тому хазяйстві. Бо було заве-
дєно ше так, шо вже пізніше, як я знаю, то вже там 
десь іде дівчина замуж, то шафу купляють їй да дають, 
уже як вона йде з шафою, а ранче, – то з скринями. За-
бирають скриню, чи вона там єдна є, чи потим собі ще 
робят, як цею одадут, не знаю, як воно там було. Але 
молода завжди бере скриню, і  дають їй подушки, то 
завжди подушки, там годежу всю в скриню, подушки 
на скриню положили і вже виносять на хуру там, чи 
чим вони їдуть, і перевозять молоду з скринєю. А по-
тім стали з шафою. Система опалення. [Як робили 
піч?] Піч я сам робив, то я знаю, як робили. Ранче ро-
били печі, то на новому місці, ну, завжди, як я кажу, од 
західної і північної сторони в кажній хаті – там стара-
лися робити піч. То яким та піч має бути розмером, 
наприклад, метер ширини і півтора метра довжини, 
то мурували восімісят сантіметров, замуровували 
оцю всю площу, от. Дальше робили, ставили такі кру-
ги дерев’яне, і теї круги ставили на таких колодочках, 
на тиє круги ложили дощинки такі тонкі, як на ящики 
оті, на яблука роблять, такі тонкі дощинки. І мурува-
ли з цегли склепіння. Змурував склепіння, дальше за-
ровнюєш тут, шоб на печі вже вроді рівна була площа, 
і  тут ровняєш, щекатуриш. Дальше виводиш комена 
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тута, перед печу ще підісят сантіметров робиш при-
пічка. То колись теї печі били черінь так само, я  на 
току в клуні глину, і  робили такиє прачи з дошки з 
ручкою, і б’єш, поливаєш і б’єш, і воно просихає, і ше 
кажний день потроху підбиваєш. Воно засохне, то та-
кий той пляц буде – не видереця нечого. І на йому пе-
кли хліб просто, просто пекли не в яких не в дечках, 
не чого, а просто на черені саджали. [За часів Польщі 
як робили склепіння? Теж із цегли? От, черінь вбили, 
а далі?] Черінь вбивають тоді, як уже зробиця піч, то 
всередині тоді засипають, і  навспид давали стікло 
вроді, шоб температура трималася добре, потім по 
тому стіклі висипали глину і мочили, і били, робили 
пляц такий. А тепер, як мурують печі, то з цегли ро-
блять усе, і склепіння. А огніупорну цеглу вибирають 
таку, шоб не пообивана кантова була, шоб не було ди-
рок, виложують черінь так акуратно, шоб єдна до дру-
гої, шоб де, ну, метер ширини і півтора метра довжи-
ни. [Під піччю щось було?] Колись робили дирки, як 
то кажуть. Там зберігали цибулю, і принесеш обере-
мок дров, там в печі топиш, там не згоріло, то туди 
закину все, і занавеска була – називалося «під печою». 
То там в кажний хаті під печою дирки робили для збе-
рігання всякого. [Чи роблять зараз таке?] Як хто хоче, 
так і робить. Заре’, наприклад, як я, от, уже мурував і 
досих пір тако – де-то заре’ навіть не роблять, там ни-
зом не замуровують, бо то лишній груз наложують, 
потом обдумався в другому місці хоч зробити, да й 
винось це все. То заре’ тики мурують такий простєно-
чок і роблять перекритіє, прути якісь, а потом бляху 
чи шось якесь, дальше той черінь роблять, а там пус-
тотєло. [Грубу теж робили?] Ну, грубку робили – вже 
довжину півтора метра. [Коли Ви жили із батьками, 
чи була груба у хаті?] Обов’язково була. Печі для того, 
шоб пекти хліб і там їсти варити, чи шо. А ше перед 
печой робили плити. [Коли почали робити плити?] 
Ну, за Польщі вже робили. Ну, там такий тей-го, плита 
з фаєрками ціми. То чугунни були такі, бо метал був 
дорогий. От, то вже плиту [чавунну пластину із про-
різами] купив десь, то вже й зробив плиту там на єд-
ного, чи на [два прорізи]. Ну, плита обично на дві фо-
єрки бувала. Якшо хоч більшу плиту, то дві плити ку-
пляєш, на чотири робиш там. То перед печчю робили 
ще плити, або кольо печі десь близько, так оддєльно. 
А  грубу робили з другої сторони, ну, простєнку. За-
вжди груби робили, якшо, наприклад, комната, а осьо 
друга комната, то завжди грубу робили в стіні, шоб 
гріло у дві комнаті, або ше й у трейтю, якшо звітті. Тут 
звітті топиш, а там чисто, спальня, то там не топиш, то 
там стіна грієця, і  зайдеш у комнату, і  з теї сторони 
стіна грієця. Завжди грубки робили у стінах, а якшо 
багато комнаток – дві грубки треба робити. [Чи вико-
ристовують зараз піч і грубу?] Їсти варимо на плиті, на 
газові, а піч для того, шоб десь паску спекти чи якісь, 
на коляди шось спекти, якісь пирожки. Яблуко он тре’ 
висушити чи грушку, то топлю піч, воно нагрієця, да 
жар вигорнув, да дечки з яблуками, нарізав, поставив, 
закрив, да й на другий день вони вже посохли. Да й 
печі є, але в печі не топлять, тіки, я ж кажу, два рази, 
може, на рік, все на газові. А колись, то спеціально в 
печі пекли хліб, то ж не купляли, а  свій молотили. 
І були горшки череп’яне з глини, гончарі робили, то 
куп’яли тиє горшки, і  в горшках варили юшку, там 
борщ, то все в печі. Туди накидав дров, горать, а звіцці 
засунув горшка да поставив, накрив, кришки спеці-

альні, де й кипить, там витягнув. Рогачі були такі, шоб 
горшка достати. І в печі зберігаєця, піч гарача буде ці-
лий день, і в печі буде обід гарячий стояти. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Де у вас збе-
рігають овочі і фрукти?] У льосі. Льохи, як хто робив, 
як хто, була вожможность. Ну, більшість робили льо-
хи отдєльно, копали так, як-от я зробив бесітку от-
дєльно, то так робили льохи, копали і туди зберігали. 
А потім стали копати льохи під будівництвом, напри-
клад, під лєтньою кутньою, під хлєвом [комплексною 
господарською спорудою, де під одним дахом знахо-
дилися хлів, клуня, кухня, комора, шопа], через те, 
шо шоби не займали площі із-за того, шо вроді і в 
приміщенні не тре’ робити цеї шиї, шо двері заходи-
ти, а  вже воно там зробив перекритіє, да й двері 
откриваєш там десь. От, в мене льох зроблений в літ-
ній кухні. І тут обично, тут ось в цього сусіда льох на 
дворі оддєльний. Ну, воно на дворі лучче тим, шо 
якось глубже їх копало, вони глубше, і холодніше лі-
том, і зимой зберігають луче овочі. [Де у вас тримали 
худобу, корів та іншу велику рогату худобу?] Хліви 
мурували. [Де колись тримали овець або кіз?] В хлєві. 
[Свиней там теж утримували?] Тоже. Ну, от я змуру-
вав хліва, називаєця, п’ять метрів на десять, то я три 
метри отділив на літню кухню, і там в мене низом і 
льох, а дальше п’ять метрів на п’ять, оцьо двері, то на 
хліва, то я там посередині проход зробив напротів 
дверей, із теї сторони дверці вставлені, шоб викидати 
новоз, гний викидати з-під свиней на цю сторону [лі-
воруч]. Зробив станки, бітон і все  – свині тримаю, 
а на цю сторону – корова. [Загороди, де утримуються 
свині, то станки?] Ну, да. [Де у вас тримали домашню 
птицю – курей, гусей, качок?] В хліві, ну, робили от-
дєльно. Ну, наприклад, у мене проход, то звідци стан-
ки два на свині, а звітци корова була, а тут зразу, де 
вход, то місця трошки, то там зробив сідало таке, шо 
курам. Ну, сідало тоже таке там робиця. І там кури, 
вони вже привикли, і знають туди лазити по драбин-
ці. [Де зберігали снопи?] В клуні, робили клуню. Ну, 
сарай отакий-го, то робили колись, за Польщі, скіль-
ки я знаю, де є клуні, то робили. Заре’, то всякі ро-
блять і мурують. От, у  мене мурована, а  та сторона 
забита дошками, шоб проходив воздух, бо в клуні 
треба, шоб зернові, чи солома, чи шось таке, з поля 
таке, ну, шоб було вентіляція. То колись робили, як 
хто робили. Мій батько, то стіни очеретом обставляв, 
лати прибивав – жердини. І очерет високий сухий на 
річці на зіму накошував, і другу лату прибивав, і між 
ними прив’язував очеретіни. Більшість робили із 
того, ну, всякі дерев’яни кусочки і два стовпи, між 
стовпами заложували так, як ото кажуть, дилювали. 
А більшість робили дошки, шукали в лісі дерево, ку-
пляли і різали на пилорамах, із дощок шалювали. 
І всяко. І плели забори, всяко було разне. То, як буду-
вали клуню, то зразу ставили, «соха» називалася – ви-
сокі стовпи, в лісі такі, як хата, аж доверху, так само і 
ці ставили, ну, як довжини клуні, яку хазяїн робив 
для себе. Скіки в його поля, землі, стільки треба, шоб 
улізло отуди снопів там, чи соломи, чи шо, то таку ро-
бив клуню велику. То ставили ці сохи, а соху, як різа-
ли дерево, то в конці мусять бути розкарака з самого 
верху, то одрізали і тако, як є, а тут розкарака. І так 
дві сохи ставили ось ціми розкараками, потим між їх 
ложили платву, зверху – таку вже тончу, а тоді кругом 
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знов ставили стовпи, на ті стовпи тоже ложили плат-
ву. От, як тако отута стіна і тута стіна [передня і за-
дня], то тут платви, а тут посередині – сохи, тут звер-
ху платва. А тоді на цю платву, шо стіни і на ту банти-
ну, шо на сохах лежить, і  звітти [від стін] робили 
крокви, і били лати, і пошивали. То були клуні, дахи 
були солом’яни, з  житньої соломи робили снопки і 
пошивали. [Де у вас зберігали сіно?] У  клуні. Клуні 
робили великі, шо туди влазило все. Робили зверху 
вишки такі, тоже робили бальки, і на ті бальки ложи-
ли всякі дручки, і якшо тут низом зернові складали, 
а  наверх складали сіно. [Чи робили вишки там, де 
хлів?] На хлєві – да. На хлєві в мене. От, наприклад, 
там, то тоже, наприклад, стеля на цілий хлів зроблена, 
то наверх мо’на шось наложувати тоже  – солому і 
можна сіно. [Чи був тік?] Ну, в кого була клуня і бага-
то землі, шо треба молотити, то завжди робили двери 
у клуні посередині, звітци двері такі двойні отчиняю-
ця, шо цілою хурою заїжали, і тиє двері напротів – на 
виїзд, шоб через тую клуню можна було проїджати. 
То на цьому місці на цій ширині був тік. Тока вбива-
ли тоже глиною і трамбували такими трамбовками, 
робили так, як асвальт оцьо – ступають, і він сухий 
завжди там. Молотять ціпом. Як молотили, то на току 
завжди молотили в клуні снопи, то там снопа б’ють 
на цьому ціпом, воно не вилущуєця нечого, воно таке 
вже там, то токи були завжди в клуні. [Де зберігали 
зерно?] Як хто. В мішках. А були з такої самої соломи, 
робили такі бочки. Тоже так, як мати плели, та такі, 
тіки вже тончі. Той-го робили, мату робили таку гру-
бу, шоб тепло спати було, а вже робили цей, та такі 
тончі [солом’яні бочки були]. І  тоже з лозини було, 
шо лозину на двоє розколювали, то такі робили боч-
ки діаметром, як оцьо стіл, і більше робили, й тако ж, 
шо туди тона влізла зерна. І тиє бочки ставили в клу-
ні. Де хто, хати крепкі, і на горі [на горищі] ставили, 
і там в тих бочка зберігали зерно. А більшість, то ро-
били засіки всякі, тоже одгорожували, в  кого зерна 
багато було, тоже в клуні. Ну, більшість на гору носи-
ли. Але на гору носиш, заре’ миши заводяця, там усе, 
то більшість той-го. І колись такий був звичай, шо на 
хаті чи на хліві, де тіки є гора [під дахом] ця, як ка-
жуть, свободне місце, то завжди запаковували чи-
мось  – чи соломою, чи конюшиною там, кормами. 
А потом вже стали, ну, робити порадок вроді, то вже 
на хаті не робили того, шоб чиста гора там була. [Що 
таке шопа?] Шопа – це була те саме, шо і клуня, таку 
функцію виконувала, але, наприклад, якшо вже в ве-
ликих [господарів], там циє шопи вже мало хто мав, 
хто вже там через десять десятин чи гектар землі, то 
вже тримав і шопу. У клунях зберігалося зерно осно-
вне, ну, маєця в веду, не обмолочене  – снопи і сіно 
там, і солома. А якшо багато соломи, то вже як обмо-
лотиш, то солому зберігаєш у скирді, на дворі десь 
там коло клуні складаєш, як у клуню не влазить, сто-
жок. А шопи – вже в шопах зберігався всяке там. Січ-
ку ріжеш, наріжеш, як колись там хазяї тримали і 
коні, по пару коней і по дві корови, і всяко, то в шопі 
зберігали там запас кормів, січки там нарізаєш. І вся-
кий інвентар там: віялка, млинок, шо віяти, віялки, 
шо зерно перечищати, і  ще всякий там інвентар, 
і плужок, там борони, інвентар, таке всяке. От, то це 
все зберігалося в шопі. Криниця. [Як у вас кажуть – 
«криниця» чи «колодязь»?] Як хто, але в нас, в осно-
вному, кажуть «колодязь». Криниця кажуть, ну, ко-

лись, я так знаю, то колись казали «криниця». Але в 
нас – то колодязь: «Іди, там колодязя закрий», чи шо 
там таке. [Як копають криницю?] Вручную. Ну, от, на-
чинають копати круг – метер діаметр. І копає вручну 
чоловік, поки мо’на наверх викинути землю, тут 
зверху одкидають і відносять землю на другу сторону 
там. Ну, до трох метрів мо’на викинути землю, а далі 
ставляють дві стойки, і «баран» називаєця – каток із 
колбою. Стойки мають опори з боків, шоб не шатали-
ся над цею ямою, і кругом кладуть дошки, шоб не об-
валилося, шоб не влетів туди, шоб стояти на дошках. 
І чепляють до цього «барана» линву чи ланцюга, хто 
там шо, і чіпляють відро, і впускають. Той стоїть, на-
копав відро, вчепив, витягнув, висипав, і так поки до 
води. [Потім кільця опускають?] Так. [Якщо колись 
не було кілець, то чим їх заміняли?] То й і в мене нема 
колєц, то кольця ті круглі, називаєця, ті, шо робили – 
«кадки». То де грунт слабий, шо тей-го, шо не даєця 
копати, бо буде обсипати чи обвалюватися, то там 
мусять бути вже заготовлені круги, і опускаюця кру-
ги, поки аж до води, шоб не завалило. А  де грунт, 
обично тут скрізь, ну, то це кольо берега може бути 
слабий грунт, а так то… То копають до самої води. Ко-
пають криницю – начинають, метер копають до крей-
ди, тут зразу йде чорна земля, потим глина, може 
бути громиш з каменем, такі всякі, а  дальше буде 
крейда, зразу таке біле, як вапно, то воно називаєця 
ше «глина», бо ше воно не тверде, а дальше вже таке, 
шо треба довбати ломом таким, крейда там. То там, де 
крейда, колодязь викопаний, то там не робили нечо-
го, там воно вік буде і не обвалиця, то наприклад, 
у мене і в нашій месності осьдо, то половину до води. 
От, в мене [глибина колодязя] двацять два метри, то 
десять метрів в мене бетон там, де до крейди не дой-
шов. То тут робиця, ставлять дерев’яного такого кру-
га, опускають і кругом засипають, таке місце оставля-
єця, засипають, роблять із отсєву і цементу розтвор, 
і засипають, трамбують кругом. А круг той дерев’яний, 
зроблений на винти, шо як він так розшириця, шоб 
десять сантіметрів було кругом. Засипав повністю, 
побуло час, береш зсередини, там на скамейці на та-
кій в тому кругові ше там чоловік стоїть, а  круг 
прив’язаний до «барана» і на ланцюгу, і люди трима-
ють, як уже затрамбував вокруг. Круг буває до метра 
і восімдесят сантіметров, то затрамбував кругом, то 
береш скручуєш, затягуєш вінтами, і цьой круг чуть 
зійшовся, там освободилося од того, і його раз і під-
няв на свіже місце, поки тей, а тей уже тримаєця, вже 
воно застигло. І знов розжав, у цьому низовому місці 
воно вперлося в ці стінки, і знов засипаєш, і так до-
верху. То в мене, наприклад, двенацать метрів крей-
ди, то не робив нечого, неякого не бетону, а вже де-
сять метрів доверху, то битон, і так кажний колодязь 
роблять. А якшо є круги, то на те місце, де вже конча-
єця цеє, а начинаєця глина тая, крейда, то є, шо опус-
кають круги, як хто під цей розмер уже, і ставлять аж 
доверху круги. Але саме скоріш, то робити бітон, за 
день зробив – і все, і  воно вечне. [Як часто чистять 
колодязь?] Як вода, якшо викопав колодязя, шо води 
десь буде, вдасця вкопатись з півтора метра, то його 
мо’на й не копати [чистити] вік. А є, шо, от, як у нас. 
Наприклад, не було става колись, зробили става, 
і вже восені спускаєш става, півметра води сяде в ко-
лодязях, вже воно зберігає цей уровень, хоч ми і одал-
лі будем, але все єдно воно вже дає, значить. От, то в 
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кого води було там мало, десь вода, як то кажуть, ді-
лася, вже черпаєш, і води мало, то в той момент, як 
става підкопають, і вода сяде, то в той момент дуже 
добре підкопати [почистити криницю], бо вдасця 
підкопати більше. То я не підкопував, в мене… Я тут 
живу пійсят років. [Якщо щось потрапить у колодязь, 
тварина якась впаде, то що тоді роблять?] Дістають, 
буває, гаками там чи відром. Як відро втопиця, то 
тоже ж достають, чіпляєш гаки до ланцюга і там шу-
каєш його. [Чи не виливали воду після того?] Вилива-
ють воду відром. Але заре’ у кажном колодязі насос 
стоїть. Літня кухня. [Як побудована Ваша літня кух-
ня?] Ну, на льосі, щитай. Оце в мене «хлів» називаєця, 
то отиє двери, то там літня кухня. Там в мене піч му-
рована і в льох ход, і  там свиням вару, і  там так, як 
кормоцех, бо там так. В мене є кухня в хаті, то тут ва-
рять їсти. Огорожа. [Раніше, за Польщі були плетені 
огорожі?] Як у кого. В кого було змога – і дощок на-
ріже, робить і штахети. А  так, в  основному, робили 
палі і городили, колись такі ліси [плетені тини] були.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кошара. 
[Чи були за селом якісь загороди, коли влітку пасли 
худобу?] Кошари. Ну, то просто загорожа. Я такого не 
помню, шоб люди самі, тики вже, як стали колгоспи, 
то вже колгоспи тримали по багато худоби, то вже на 
випас на літо виганяли в кошари, там городили дале-
ко, да шоб не гнати кажний раз.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для хати?] Ну, то це 
залежить не то, шо де дадєне місце для стройки, то 
там мусиш строїтись, якшо тобі понравилось, то ти 
там береш. То кажний місце собі не вибирає. А  ко-
лись, за Польщі, то строїли там, де маєш землю, ну, 
і вулиці тоже ж звичайно, на полі не дуже там строї-
лись треба, шоб воно підходило до вулиці. То хто там 
мав своє поле, то кажний на своїм полі строїв хату 
десь біля дороги. [Чи були такі місця, де не бажано 
будувати хату?] То таке, я не знаю. [Чи можна будува-
ти нову хату на місці старої?] Хто будуєця, то хтів би 
мурувати на новому місці. Але були такі случаї в нас 
за радянських часів, наприклад, от, тут я живу на цій 
вулиці, на цьому хуторі і я хочу тут побудувати нову 
хату собі, не дають строїтись, зносять, бо це щитаєця 
хутор, іди в село, шоб не займати лишньої землі. То 
не давали строїтись, то люди прихитрялись, робили 
так – ремонт хати робили: «Ремонтую стару, не стро-
юсь я». А кругом хати цеї робить фундамент, а стара 
стоїть маленька, а  кругом хати викопує фундамент 
більший і мурує, а теє повиносить. Такі були, то вже 
не тре’ йому план брати, бо він на тому самому міс-
ці, вроді в його план є на стару хату, то таке. Закла-
дини. В нас хреста ставили, якшо начинаєш строїти, 
десь заміряли тобі місце, отут ти хочеш строїти. І я 
собі одміряв прямокутну форму на хату, чи яку хто 
буде строїти, чи квадратну яку, то так завжди на схо-
ді до південної сторони завжди робили отакі палики, 
і заб’ють хрестика, і всередині ставлять хрестика. Той 
хрестик стоїть, вже тре’ приймати його, шо там уже 
висипаєш, уже робиш. [Що потім робили із хрести-
ком?] Спалювали. [Чи кидали гроші під фундамент?] 
Кидали гроші, як викопали ровчака, то в угла кидали 
металічні гроші, а потим, як уже по цьому фундамен-
ті начинали мурувати вже стіни, то під каждий угол 
тоже ложили гроші. То такий звичай був. Зведення 

фундаменту, стін та даху. [Чи ставили «квітку» по 
завершенню якогось етапу будівництва?] Я так, зро-
бив фундамент, кончив фундамент, він там мусить 
постояти рік чи зіму, шоб дав осодку, не мурують 
зразу. Зробив фундамент, поставив на вуглі там, чи 
де, «квітку» ту – могорич, кончив фундамент. Зроби-
ли стіни, ставили «квітку» на стіні, як кончили стіну. 
Поставили верха – роблять «квітку», ставлять. Кінець 
кажной роботи називаєця «квітка». Ну, то це називає-
ця «квітка». Як кончать якусь роботу, то обезатєльно 
робили «квітки», могорич  – уже завершують. Обря-
дові та розважальні аспекти толоки. [Чи робили у 
вас хату толокою?] Ну, я, наприклад, робив з толокою, 
бо наняти майстрів, були ше бригади ходили, шо ро-
били там, то тре’ гроші мати. А я, як робив в колгоспі 
на електростанції, то мені платили у місяць шійсят 
трудоднів [на рік], а на трудодні давали раз у рік гро-
ші й зерно, не получав кажний місяць зарплату такої, 
шо я мав гроші. От, а продати, шо продаси ж, корову 
тримаєш для себе, шоб їсти молоко, запаси, свиняку 
якусь тоже, рідко так, шо якесь теля продаси ж, чи 
шо, ну, там десь вторгуєш якусь тисячу рублів, то тоді 
купиш вапна або цегли, шоб тіки дальше вже строї-
тись. То наприклад, я робив хату з шлаку, то я робив 
сутки на електростанції, а теї сутки, шо я вдома, то я 
заказую своїй родні. А, я сам керував роботою, як хто 
не опитний, то хтось такий, шо хоче, то були люди, 
яких наймали, от чоловікові йому платять, і він тобі 
встановлює опалубку і верха, і  там все керує брига-
дою [толокою]. То хто багатший, то наймав, а я – то 
кликав. От, я хату збудував, в зрубі накрив усе, то мені 
поміч була родня. Я об’їхав, кажу: «Шоб завтра мені 
те і те робити, прийдіть, поможіть!». І все. [Щось пла-
тили за допомогу?] Помогають так, відробляєш, ну, 
і обід. Вони приходять рано вже з дому, працюють до 
обіда, пообідали, посля обіда знов там попрацювали 
деякий там часок, поки там конець робочого дня, да й 
і все, давали вечерю часом. Вибір місця для криниці. 
[Як шукали воду, вдале місце для криниці?] Вдома в 
себе там, наприклад, кажний вибирає, де йому удо-
бне місце, шоб йому було близько, не ходити далеко, 
і  шоб не займало лишнього десь місця тако, шо за-
єзду чи шо, то в такому місці робиш. Ну, а колись, то 
всякі легенди були. Казали, шо там десь мають копа-
ти криницю, то ставляють стакана, на тому місці, де 
хочуть копати криницю, і на ноч ставляють стакана, 
перевертають на землю його, і рано встаєш, як в ста-
кані в тому-во роса, то значить, тут вода. Ну, то роса 
ж, як стакан буде холодний, а звітти землі чуть тепло 
йде, то в стакані кажний раз роса мусить бути. Ну, 
так казали.

КОРЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Стовпин
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 15 липня 2009 р. у с. Стовпин  
Корецького р-ну Рівненської обл.  

від Бурбелюка Олексія Климовича, 1929 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували давні хати за 
планом «хата + сіни + комора». Новіші хати будували 
з двома житловими приміщеннями, розташованими 
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підряд: «комора  +  сіни  +  хата  +  хата». Перегородку 
між житловими камерами називали «перестінок». 
Стіни. У  селі в  основному будували каркасно-ди-
льовані хати («дильована хата»). Зрубних хат («на 
замок») було мало. «Дильовану хату» будували так. 
Спершу влаштовували стрічковий фундамент з ка-
меня: копали траншею, в  траншею закидали розчин 
(щебінь, цемент). Частину фундаменту над землею 
(«головки») викладали з каменю. Потім укладали 
«підвали». У «підвали» чопували вертикальні стовпи 
(«арцаби»). Зверху «арцаби» зв’язували по периметру 
платвами, у  платви зарубували крокви. Відтак стіну 
«дилювали»  – у  пази, вибрані у боковинах «арцаб», 
запускали бруси. Дилі виготовляли з сосни чи осики 
(«хати дилювали ще осикою»), «підвалини», «стовпи», 
«арцаби» – з дуба, «бальки», «платви» – з сосни. Со-
сни для будівництва спеціально вибирали. Слідкува-
ли, щоб вони були «не доєні» (смолисті), тобто такі, 
з  яких не стягували смолу. Коли зрізали сосну, з  неї 
зразу знімали кору, натомість осика «сохла в корі, щоб 
дерево не лопалось». Найкращий час для заготівлі 
дерева – пізня осінь. Стеля. Поздовжні платви нази-
вали «платви», поперечні платви та сволоки – «баль-
ки». «Бальки» встановлювали на відстані приблизно 
один метр один від одного. Крокви врубували у верх-
ню площину випусків «бальків». Дах. Дахи робили 
чотири- та двосхилими (останні новіші) на кроквах. 
Крили дахи соломою. Усю поверхню даху крили «сно-
пками», зв’язаними при корені. На нижній ряд ішли 
«китиці», зв’язані при колосі. Верх даху  – «гребінь». 
«Гребінь» робили зі «снопків» колоссям донизу. Їх по-
парно зв’язували. Багатші селяни у міжвоєнний пері-
од могли покривати дахи металом. Довжина крокви 
при покритті бляхою дорівнювала ¾  ширини хати. 
Інтер’єр. В хаті – глинобитна «земля»: вбивали глину 
і зверху змазували розчином рідкої глини («червоною 
глиною робили карнизи»). Система опалення. Піч 
споруджували так. Опіччя (до «череня»): вимурову-
вали коробку з цегли (стінки), внутрішню порожни-
ну засипали землею і її втовкали. «Черінь» виклада-
ли з «вогнетривкого кірпіча». «Колись били черепки 
і черінь набивали черепками. Черепки  – шар глини. 
Застеляли черепками, заливали глиною». Склеп печі 
(«склепіння») колись теж вибивали з глини, додаючи 
черепки. Навколо склепіння мурували «коробку» з 
цегли та глини. Верхню площину печі, де спали, на-
зивали «піч».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. «Подвіря» – 
двір. У  багатших були замкнуті господарські двори, 
сформовані тільки з господарських будівель. Були 
клуні за планом «засторонок  +  тік  +  засторонок». 
У клуні було двоє воріт на виліт (рідше – лише одні). 
Будували у каркасній техніці. Дубові стовпи карка-
су вкопували у землю. Стіни заповнювали плотом 
з лози («стіни плетені з лози») або заповнювали го-
ризонтально деревом (дилями). «Дилювали доскою-
«сороковкою» – доска на півтора цаля». Дахи робили 
на сохах. По поздовжній осі будівлі в землю вкопу-
вали чотири сохи, на них укладали платву. За платву 
зачіпали «ключиці»   (крокви) з «гаком»  – вбитим у 
кінці кілком. Хліви теж будували «в стовпи». Стов-
пи вкопували в землю, простір між ними «запліту-
вали хворостом», обкидали з двох боків глиною або 
«дилювали і з двох боків ліпили глиною». Свині, 

кури теж утримували в хліві в окремій загороді. Льо-
хи мурували з цегли або з каменя. У  цьому селі ще 
«за царя» випалювали цеглу. Стіни мурували, пере-
кривали стелею з дерева. Влазили у льох по драбині. 
Вхід у льох – «шия». Над льохом влаштовували «буд-
ку» – три пари крокв, лати, крили соломою. Огорожа. 
Огорожі – «плоти з лози». Були й частоколи: «дубина 
колена так, як штахети – вкопували у землю, а зверху 
заплітували». В  двір в’їздили крізь браму чи ворота 
(брама  – одностулкова, ворота  – двостулкові). Для 
проходу в огорожі влаштовували «фіртку», перелаз 
(пониження огорожі). Криниця. Криниць у селі було 
мало: «одна криниця на вулицю».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. Як починали будувати хату, під «підвалину в углі 
на щастя ложили гроші; ложив майстер». Зведення 
даху. «Як поставили крокви, то ставили «квітку» 
(з квітів).

ОСТРОЗЬКИЙ РАЙОН

с. Українка
З польового щоденника Р. Радовича,  

записано 9 липня 2009 р. у с. Українка  
Острозького р-ну Рівненської обл.  

від Мельничук Олімпіади Яківни, 1942 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  селі побутували оселі за пла-
ном «комора + сіни + хата». У коморі були засіки на 
зерно. Підвалини. Будували хати каркасної конструк-
ції. Стовпи каркасу зарубані у підвалини – «стояни». 
Під підвалини вкопували дубові «тумби». Стіни. 
Стовпи каркасу, вкопані в землю, називали «стовпи». 
Пази у стовпах каркасу – «гарцаби». В них закладали 
горизонтальні дилі. У селі є нові хати будовані з валь-
ків (без каркасу). На глиняні роботи при будівництві 
скликали толоку. Стеля. Стелю підтримували попе-
речні сволоки. Їх називали «бальки». Дах. Крили хати 
солом’яними «сніпками». Гребінь даху вибивали з со-
ломи. Його називали «строп».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  господар-
ствах були клуні, хліви. Були шопи на реманент та 
інше. Льох будували з каменя. Над льохом споруджу-
вали «маґазинчик» («це таке, як шопа»). Колись льохів 
не було, були погреби. На погреб розкопували прямо-
кутну яму, встановлювали дерев’яну стелю (в  стелі 
робили «люк»), зверху її присипали землею. Над по-
гребом встановлювали «погребник», пошитий соло-
мою (це так колись давно будували).

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
В понеділок будівництво хати не починали, бо «тяж-
кий день». Початок будівництва хати  – «закладчи-
ни». «Як закладчини, на чотири кути клали гроші». 
Клав гроші майстер. «Як робили заклащину, то був 
батюшка, він відправляв молитви». Зведення стін, 
даху. «Квітку» (букет квітів) ставили на новобудові 
три рази: як зав’язали підвалини (ставили на підва-
лини – на покуть); як вивели стіни (ставили на верх 
зрубу); на крокви (як їх звели). «Квітку» ставив той 
майстер, що кінчав [будівельні роботи]». «Квітка» на 
кроквах стояла, поки накриють хату. Входини. Пе-
ред тим, як перший раз входять у новобудову, то теж 
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«кличуть батюшку, він робить молебень». Як входять 
у хату, то поперед себе впускають чорного кота. Не 
входять з порожніми руками, несуть хліб-сіль на 
рушнику («як на весілля»). Ікони перше посвячують 
в церкві і лише тоді вносять у хату. На новосілля 
скликають гостей. Гості на новосілля, крім гостинця, 
несли обов’язково хліб і сіль («несли в хустині, бо го-
лого хліба не несли»). Народні уявлення. Вірили, що 
в хаті був домовик. Говорили: «Треба загодить домо-
вика, щоб не брязкало». Вибір місця для криниці. На 
колодязь («криницю») вибирали місце: «На ніч гос-
подар ставив шапку: як зранку під шапкою є роса, 
то копають – буде вода». Криниці копав спеціальний 
майстер.

РІВНЕНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Зоря
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1982 р. у с. Зоря  
Рівненського р-ну Рівненської обл.  

за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село Зоря розташоване в зоні Полісся. На-
лежить до низки поселень, які можуть ілюструвати 
професійні пошуки архітекторів в амбітній програмі 
оновлення українського села, що мали б надихати 
колгоспників на високі трудові досягнення. (Проект 
планування та забудови с. Зоря розроблено у Рівнен-
ській філії Діпромісто 1970 року. Автори проекту: Ге-
расименко В. М., Нестерук В. В., Садов’як С. І.). Село 
займає місцевість дещо підвищену в центральній 
частині. Проектанти вдало використали як природ-
ні особливості села, так і архітектурну ситуацію, що 
склалася історично. Забудова має чітке зонування: 
виробнича частина на околиці села зручно пов’язана 
з іншими його частинами – житловою, громадським 
центром, а  також з автотрасою та сусідніми посе-
леннями.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Громадський центр. Для гро-
мадського центру обрано найвищу ділянку, звідки 
радіально розходяться вулиці в різні напрямки. До 
адміністративно-культурного комплексу складної 
конфігурації належать Палац культури на 600 місць, 
контора колгоспу, лекційний та виставковий зали. 
Перед цією будівлею  – майдан для урочистостей, 
а  позаду  – школа та спорткомплекс. Більшу частину 
громадського центру відведено під парк, що створює 
сприятливі умови для відпочинку селян та для до-
звілля дітей. У селі функціонує ще низка громадських 
будівель: торговий центр, сільрада, пошта, медич-
на установа. Серед зелені парку розміщено стадіон, 
спортзал. Архітектурне обличчя поселення значною 
мірою визначає добре виконаний громадський центр. 
Його естетична виразність досягнута не лише суто 
архітектурними засобами, але й застосуванням еле-
ментів монументального мистецтва, зокрема, рельєф-
них вставок на фасаді Палацу культури (будівництво 
1977  р., художник Домнич  О.  Т.). Тематика декора-
тивних елементів присвячена різним видам мистецтв 

(кінематографу, музиці, театру), а також поезії та лі-
тературі. Комунальні житлові споруди різних типів 
компактно зосереджені поблизу громадського центру. 
Це – одно-, дво-, три-, чотириповерхові будинки на 1, 
2, 4, 6, 12, 18, 24 квартири.

с. Мочулки
Записав М. Бех 10 жовтня 2011 р.  

у с. Мочулки Рівненського р-ну  
Рівненської обл.  

від Арендарчука Дмитра Васильовича, 1944 р. н.

ЖИТЛО [Розкажіть, хто будував Вашу хату?] Хату бу-
дував дід покойний. Дід покойни’ і батьки там. [Чи 
бачили Ви, як будували хату?] Ця хата десь три-
цять восьмого року. [Може чули, як вибрати місце 
під хату?] Ну, рівно де, подвали і строять… І  всьо. 
Підвалини. [Що роблять спочатку?] Ложать подва-
ли. [З  чого роблять подвали?] З  дуба. [Чи не клали 
гроші по кутах?] Не знаю. Нє, мабуть. Не вникали. 
Стіни. [Що потім роблять?] Ну, а  шо. Потом даль-
ше сосна, і пошли дальше – режуть бруси. Ну, бруски 
режуть послє того. [Чи робили хрест, коли зводили 
стіни?] Нє. А знаю, шо вони там робили?! Тепер не 
роблять… [З чого у Вас робили хату?] З дерева. Тоді 
ліс – було інакше діло, а тепер вже ліс… [Хату робили 
в зруб?] Хто вугла робив. [Так, що виглядає вугол?] 
А  хто пхав тако в прорізь. [Як це «у прорізь»?] На 
цьому на вуглі стоїть такий стовп. [Як його назива-
ли?] А то вже я забув. [Чи не говорили «овшула»?] Ні. 
Стеля. [На що кладуть стелю?] Там дальше ложать 
бальки, а на бальки ложать доски, а на доски можуть 
глину ложить протівпожарну, як хочуть. Дах. [На що 
кладуть шифер?] Ну, крокви ставлять, ну, і всьо, до-
ски б’ють де й прибивають шифер. [Що таке «лати»?] 
То лати  – якшо соломою криють, то казали «лати». 
[Ваша хата, коли її побудували, була під шифером чи 
крита соломою?] Вона под жестю була, послє в свезі 
з обстоятєльствами пошла под солому, посля з-под 
соломи пошла под дранки, посля дранок пошла под 
шифер. [Що за обставини?] А тоді прийшли совети 
і вивозили, хотіли, а дід був головою колгоспу, ше й 
це його минуло, і так воно пройшло, то бляху зняли, 
бо людям музолила очі. Шо покрили соломою, послє 
дранкою, посля дранки покрили соломою. Інтер’єр. 
[Чим хату утеплюють ізсередини?] Ну, б’ють дранку і 

Фрагмент громадського центру.  
с. Зоря Рівненського р-ну Рівненської обл.  

1982 р. Світлина З. Гудченко
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щекатурят. Ну, вапно і пісок. [Чи додавали солому?] 
Нє, то солому як вони добавляє, якшо хто щекату-
рить глиною, а глина то вона не є, сирость глиною… 
Ранче тоє тут ніде, де бідніші, то робили з глини пуд-
логу. [Із глини робили підлогу?] Ну, вимостять піс-
ком, а посля глини, і линівка те була. Як вона – хто 
його знає, там сам не знаю… Знаю, шо глиняна. [На 
чому колись спали? Яке було ліжко?] Були, люди де-
ревяниє мали, робили. [Чи чули про піл?] Не знаю. 
[На що клали підлогу?] Леґари ложать дубові, а по-
сля пудлогу. Система опалення. [Чи є у Вашій хаті 
піч?] Була, да вже спалили. [Розібрали піч?] Да. [Чим 
у вас опалюють хату?] Ну, ми дровами. Вугльом ран-
че, а тепер – газ. [Де палили вугіллям?] Ну, як. Прамо 
в грубку, котєльну ж я не робив. [У вас була груба?] 
Ну, печ. [Де варили їсти, коли не було газу?] На плиті, 
обикновенна плита, тиє, шо в магазинах продають, 
да дрова та й усьо.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Де у вас 
тримають худобу?] Отамо. [Як оце називаєця?] Ну, 
хлів. [А  свиней де тримають?] Там тоже разом. [Як 
називають місце для свиней?] Ну, як... Хлів і всьо, 
я  там знаю?.. [Де тримали солому в снопах?] Клуні 
були колись. [Якими були клуні?] Ну, велика тая зда-
нія, та й оббита досками і покрита і… [Що робили 
на току?] А на току молотили, якшо хто ціпом, хто 
тим молотарком, наймав. Ронче молотарки були вже 
тоже. [Де у вас зберігали дрова?] А  дрова там. [Як 
називають те місце?] Дровітня. [Де зберігали кар-
топлю?] Ну, погреб є там. [У  вас кажуть «погріб»?] 
Ну, «льох» по-українськи. [Де зберігали сіно?] Сєно 
на горі мо’на, мо’на в стогу. [Складають стоги?] Хто 
хоче, хто має місце, то вони й ставляє, а хто немає де 
діть... [Стоги у вас із палкою посередині?] Да, за шо 
треба тримаця. [Палка рівна?] Рівна, вона закопана, 
шоб держаця за єй і кручка бложувать, вона як цен-
тральний стовп.

САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН
смт Степань

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  
у смт Степань Сарненського р-ну Рівненської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Троїцька церква 1759 ро-
ку. Це – п’ятизрубна, хрещата в плані, де рев’я на, одно-
верха, трибанна споруда, з  опасанням на стовпчиках. 
Нижні вінці зрубів спираються на численні стояни, які 
розташовані не лише по кутах, а й у проміжках, май-
же впритул один до одного. Центральний зруб (нава) 
у плані квадратний, більший за інші зруби. Близький 
до квадрату й зруб бабинця та пізнішого притвору; 
вівтар та бічні зруби рамен «хреста» – 6-кутники. До-
мінуюча роль у композиції храму належить наві, яка 
має не тільки превалюючі горизонтальні розміри, але 
й вертикальні, порівняно з іншими зрубами, що групу-
ються навколо неї. Чотиригранник нави за допомогою 
трикутників переходить у восьмигранний верх, на-
критий приземкуватою гранчастою банею з маківкою. 
Бабинець та апсида завершені шоломоподібними ба-
нями з перехватами біля основи, бічні ж зруби вкриті 
5-схилими дахами під листовим залізом. Стіни зрубів 
вертикально обшальовані та прорізані двома ярусами 
вікон. В інтер’єрі просторовий зв’язок між навою і ре-
штою зрубів здійснено за допомогою двоярусних арок-
вирізів. Як в інтер’єрі, так і зовні всіма архітектурними 
засобами виявлена центральна частина храму. Незва-
жаючи на невисоке його завершення, він справляє вра-
ження стрункості та монументальності. Дзвіниця. По-
близу церкви з заходу збудована окрема, більш пізня, 
ніж церква, дерев’яна двоярусна дзвіниця під шатром, 
з подвійними голосниковими прорізами в другому яру-
сі. [Літ.: Памятники градостроительства и архитектуры 
Украинской ССР. Київ, 1985. Т. 3. С. 332–333].
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КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН

с. Кошари
Записала Н. Литвинчук 8, 15, 27 квітня 2019 р.  
у с. Кошари Конотопського р-ну Сумської обл.  

від Литвинчук (Волкогон) Любові Григорівни, 1959 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Яку назву має Ваше село?] Село Кошари Конотоп-
ського району Сумської області. Раніше, як мої бать-
ки казали, воно було Дубов’язівського району, не Ко-
нотопського, а  Дубов’язівського. [Чого так названо 
село Кошари?] А там випасались великі отари овець. 
І  ото через те називались Кошари, бо вони [вівці] у 
кошарах же жили, в  таких загонах спеціальних. [Як 
селяни називають своє село?] Кошари. [Як у вашо-
му селі називалися вулиці, кутки?] По сільській раді 
вони йдуть там: і вулиця Першого травня, і Шевченка, 
і Жовтнева, по-моєму... У нас називалася вулиця Шев-
ченка, а по-сільському – Ліва Колоша. Права Колоша, 
Щербатий, Сагноївка. Тоді як же ще? Дурностроївка, 
тоді Кірпічний, бо там кірпічний завод був, на тій ву-
лиці. «За больницьою» улиця називалася. Так і казали: 
«Ото там за больницьою живе хтось там». [Чому так 
називали  – Сагноївка, Щербатий?] Не знаю. Я  знаю, 
шо наші вулиці паралельно, оце ліва і права, і ото там 
посередині, між ставками, була гребля, і ото їх назва-
ли Ліва Колоша і Права Колоша. Ми жили на Правій 
Колоші, кума Галя – на Лівій Колоші. Хутори ж були: 
оце Нечаївський, Калатаїв. Це вони до нашої сільської 
ради односилися. Отам десь недалеко од нас були оці 
могили, скіфські чи які там могили, там розкопки ве-
лися. Воно – як гори насинапі, да й усе, кургани. Там 
ми корів коло тих курганів пасли. Воно недалеко од 
нас. Це туди, в сторону Ведмежого, під Ромни. [Ведме-
же – це село?] Село, ага. Косарівщина од нас недалеко, 
це Роменського району. Шовковиця – село було, там 
вирощували оці шовковиці, і  шовкопряди оці були 
там, і  ми їздили туди велосипедами по шовковицю, 
разні там були сорта шовковиці. [Скільки було у ва-
шому селі ставків?] Ой, да в нас все село в ставках. 
Був оце Новинький, його викопали, тоді був оце у нас 
ставок, був за клубом ставок (як він називався, я не 
знаю), потім за Кірпічним – Кірпічний називався, на 
полі був, там був хутір Копаний – називався Копаний. 
на Копаному ставок був, у Турутино був, за мельни-
цею ставок був, там все село в ставках же було. А за-
раз ставки повисихали, і остався тільки за Кірпічним, 
і остався отой ставок, шо між селом і хутором Неча-
ївським, отой ставок ще остався. А  як же він нази-
вався?.. Нечаївський, по-моєму, ставок. [Хутори є до 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

цього часу чи позникали?] Капаний зник, та давнень-
ко вже. Люди ж тоді повиїжжали. Як масово начяли 
виїжжать по городах, так і зник той хутор. Це десь, на-
чінаючи з семидесятих [років ХХ ст.]. Да, вже масово 
стали тоді виїжжать. Потому шо в сємдисят шостому 
я школу кончила, так уже начінали, молодьож, в осно-
вном, виїжжала. І хутор той, ну, до сімдесятих він ще, 
по-моєму, був. Ще був Хутір Стахівщина і Косарівщи-
на, ну це Роменський район.

ЖИТЛО Планування. [Чи пам’ятаєте, як будували хату, 
у  якій Ви жили?] Пам’ятаю, це ж було десь, це ще я 
ходила в школу. Це десь отам у семидесятих роках. [Де 
жила сім’я до того?] Була старенька хата в нас. Вона 
була невеличка. От сіни і одна кімната. І все. Чотири 
вікна: два тут і два там. Вона була під соломою ця хата. 
Стіни були дерев’яні, ну, не знаю, з якого дерева вони 
були зроблені, вікна були невеличкі. У зруб, навєрно. 
Долівка мазанка була. Піч у хаті була і груба. Вмісті 
воно якось робилось, шо піч так кончалася і начина-
лася груба. Коло груби так лежанка, і через ту лежанку 
залазили на піч. Не дуже висока була по висоті хата. 
У хаті жило п’ятеро людей: батьки і нас троє. [Чому 
родина почала будувати нове житло?] А всі в селі на-
чяли масово строїться. Більші хати стали робить. [Хто 
будував хати, самі чи наймали людей?] Наймали, 
плотників. [Скільки було таких «плотників»?] На село 
було їх не дуже багато. Їх не одна строїтєльна бригада 
була. Бригада плотників. Вони самі по собі були. Одні 
там з одними ходили, другі з другими. Вони ходили чи 
по два, чи по три, чи по чотири чоловіки. І оце вони 
все робили. [На скільки кімнат була нова хата?] Захо-
диш – сіни, чулан (так в селі називалось), це тіпа кла-
довки, потім, хто робив, допустім, от перва кімната, де 
груба, тіпа кухні, а друга там ото – спальня, на дві. Ну, 
а  тоді пізніше стали робить на чотирі, на три хати. 
Сіни, чулан – це неотьємлємо. Сіни – це так, як при-
хожої. У  сінях одно вікно, ну воно невеличке. Міг 
якийсь столик стоять і якась вішалка буть. А в чула-
ні – уже це тіпа як кладовки, там полочки, на полочках 
банки, всяка всячина там. Допустім, бодня з салом 
стояла, скриня, це як у нас там, там крупи стояли, 
мішки із сахаром, багато було, з мукою. Кладова да й 
усьо. [Яка була площа хати?] Кажен хазяїн по-своєму. 
Ну, стандартна – десь десять на восім чи десять на два-
надцять. Могли всякі буть хати. Ну, в основном, оце 
кухня, прихожа, комната й спальня. Фундамент. 
[З чого починали будівництво?] Зразу робили фунда-
мент. Викопали під фундамент яму, засипали туди. За-
сипали щебьонку, здєлали бетонну заливку. [Як довго 
стояв фундамент?] Не знаю, може, перезімував, стали 
стіни робить. Оце вже в новій хаті. В  старій хаті, на 
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вєрно, не було, бо я не пам’ятаю. Долівка ж була. Сті-
ни. На фундамент робили зруб. Із товстих деревин, із 
колодок. Якось там спеціально на углах запилювали, 
зарубували, і тоді зводили стіни, тож, де вікна, остав-
ляли місто, і  тоді вже кришу. Стіни зводили, я  не 
знаю... Може, місяць, може, три неділі. Ну, за дві – ні, 
навєрно. Я знаю, шо хата стояла, просто зведені стіни, 
там вона так стояла, зімувала. Вона вкрита була, не 
була мазана. Робили стіни, потім їх дранкували. Дран-
кували такими ціми, спеціальною дранкою. Стіни 
отак «йолочкою» дранкували, могли буть такі... Хто 
лозою, хто такі пиляли брусочки, з  дерева. [Взимку 
батько] стіни дранкував. Могли там якихось родичів 
попросить, шоб помогли, а в основному, сами, роботи 
ж зімою такої не було, занімалися хатою. А  навесні, 
уже як підготували, шо уже стіни і потолки подранко-
вані, поклинцьовані, все зроблено, потім мазали. От 
зробили, подранкували. Потолки, все подранкували, 
тоді на якийся вихідний собирали людей, готовили 
обід для всих. Сами не мазали, звали людей мазать. 
Бувало так, шо кожну неділю по дві хати мазали. При-
возили глину, пісок, солому. [Де брали матеріали?] 
А там же на кірпічному [заводі], глину возами приво-
зили. Там добували, привозили додому, просто сами 
возили да й усьо. Копали самі. Солому з поля приво-
зили. Навєрну, хоть пшеничну, ячменну, може, жит-
ню. Не знаю. Привезли солому да й усьо. Її рубали, по-
моєму. Так же вона велика. Хоть порубана, хоть ком-
байн був отакий, прямо сік її. Глину місили кіньми, 
зразу люди, потом кіньми, перший раз мазали – глина, 
пісок і солома, оце все мішалося, і оце таким мазали, 
а  потім уже, другий раз, мазали глина з піском, по-
моєму, і якось досточки такі робили, і тими досточка-
ми мазали, шоб рівні були стіни. Людей звали: і роди-
чі, й з вулиці – усих, хто хотів. І з друхих вулиць. Чим 
більше людей, тим бистріше вони її помажуть. Маза-
ли і потолок, і зверху на хаті мазали, і стіни – все маза-
ли. Іще й з вулиці мазали глиною. Стіни робили з де-
рева. А тоді вже пізніше – із кірпіча. Тоді якшо кірпіч-
на, так менше мазать було, тільки ізсередини стіни. 
Стіни були повністю кірпічні. От у Кобликових – там 
повністю кірпічна хата була, а по улиці в нас кірпічних 
мало було. Кірпічний завод же свій був у селі, а дере-
ва – в нас не було лісів, дерево обично призозили із 
Москви. Їздили в Москву, нанімали там здорові ма-
шини, і  оці лісогони, чи як вони називались, і  тими 
машинами привозили із Москви, із складів, або з Ро-
сії, з Курська чи звідки там, хто де міг, так і доставав 
дерево. Бувало, на колгосп приходило, ну, там тіки 
партійним давали, таким-сяким. А бувало так, шо на 
стіни і своє древо росло, там вкінці яру чи ще десь рі-
зали. Пилорама була в селі своя, на пилораму пиляли. 
Потім появилися «фінські доміки» – вони продавали-
ся уже тіпа як з проектом, і до них ішли... Там гарна 
досточка, допустім, уже ішла для обшильовки стін з 
вулиці, з чого стіни робить, готовий набор стройматє-
ріалів. Називалось воно «фінський домік». У Цуприч-
ки була [така хата], і на нашій улиці, там один, і зараз 
він є. [Де купували такі будинки?] У городі, навєрно, 
на складі, я точно не знаю. [Хто ставив такі будинки?] 
А тоже ж строітєлі, ті самі. [Коли з’явилися «фінські 
доміки»?] Ну, десь отак в [тисяча дев’ятост] шиісят 
п’ятих, там у семидисятих годах. На вікнах робили об-
налічку, з вулиці. Вони фігурно так вирізали. На улиці 
оце могли там покрасить разні узори разною краскою. 

Ну, це були плотники чи столяри, одні красівіше ро-
били цю обналічку, другі по-своєму. Той таким там, 
той таким, всігда розкрашували... [Чи були у селі хати 
із саману?] Хати з самана були. У Хлопини он аж до 
сьоднішнього дня стояла та хата з самана. Я не знаю, 
як його робили, той саман. Глина, солома, воно, навєр-
но, якось забивалося, якась, навєрно, обриштовка 
була, шо це забивалося, воно висихало... Не знаю я. 
[Чи утепляли якось на зиму хати?] Утеплялися. Такі 
забивалися спіціально, палки батько якось забивав. 
І  утепляли оцим, картоплинням (гичка з картоплі), 
кукурузинням, оце все закладали за ці палки, і  було 
прилічно так утеплено. [Чи використовували у вас 
очерет для утеплення?] Ні. [Коли починали утеплюва-
ти будинок?] Та осінню уже, як уберем урожай, як ви-
сохло все, і утепляли. Старались утеплять ці стіни, де 
вікна. Вікна не закривали, якось так акуратно вимо-
щували. А  могли утеплять тільки сам низ, по вікна. 
[Коли прибирали утеплення?] Навесні. Уже як стає 
тепліше. [Чи білили стіни хати зовні?] Обов’язково бі-
лили хату. [Як часто це робили?] Як тільки поодпада-
ла глина, вони ж були повністю обмазані глиною і по-
білені, і ото тоді як тільки десь чуть-чуть поодпадала, 
всігда білили. Ну, раза три на літо її й білили. Білили 
на Зелену неділю, на Паску, і там тоді під осінь. На зіму 
вже, шоб вона на зіму була красіва. [Чи були у селі бу-
дівлі з плетеними з лози стінами?] Були. Ну, у нас ліч-
но ні. У людей у селі були такі. [Чи обмазували лісяні 
стіни глиною?] Були, навєрно, зсередини. Я один тіль-
ки [такий будинок] помню, шо туди, як ходили, дак 
там жив німий, і в нього стіни були просто зроблені із 
ліси, ізсередини вони, мабуть, мазалися, а з улиці, як 
була ліса, так вона і була. Хто як міг, в кого яке дерево 
було, так і робили, тоді ж не було так. [Наскільки ви-
сокі були стіни?] Ну, десь два сємісят висота. Стеля. 
Ну, високі, в сели робили високі, до трьох метрів по-
толки робили. Чьось любили високі хати. На потолок 
була купована [дранка], такі тоненькі ці планочки, їх 
сплітали квадратиками, набивали в кажний квадра-
тик гвоздочок, наживлювали ці квадратики, ці ква-
драти підшивали до потолка. Зімою ж роботи мало, 
зімою батько підбивав потолок оцією дранкою, дран-
кував. А  на сволоки [деревину] вручну розпускали, 
пилки такі, нанімали пильщиків, і вони ото на своло-
ки випилювали, і  ото робили таке. Дах. [Чим крили 
хати?] Крили спочатку жилізом. Спіціальні люди 
були  – кровельщики. В  них спеціальні дерев’яні мо-
лотки були, шоб оці робить з’єднання, з’єднувать жи-
лізо, листки, вони якось так шви робили. Робили це 
внизу, а потім подавали на кришу. [Де брали листове 
залізо?] У магазінах тоді було. І оцинкованим жилізом 
могли крить криші, вони тоді були прочніші, чи як? Їх 
не нада було красить. А таке жилізо красили. Крили 
шифером. Ну, шифер вже тоді появився трохи пізні-
ше. А тоже крили шифером. [Залізо покривали поверх 
шифером чи залізо знімали?] Як у нас у селі, так звер-
ху по желізу покрили. А вобщє, як хто крив самим ши-
фером, то ложили рубероїд, а на рубероїд зверху ло-
жили шифер і прибивали спеціальними гвоздками 
шиферними. А якшо не було шиферних, просто якісь 
вирізали квадратики з металу, шоб підмостка була під 
шляпку, під оці здорові гвозді. Могли даже під гвозді 
оці з бутилок металічні пробки вирівнювати, і забива-
ли обичний гвоздок здоровий. Бо тоді ще з гвоздками 
була проблєма, шоб гвоздок не пробивав шифер. 
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Інтер’єр. [Яка була підлога в хаті?] У старій хаті була 
долівка, а в новій висипали стяжку і на стяжку був лі-
нолєум. А пізніше вже переробили на дерев’яний пол. 
А в людей зразу був дерев’яний пол. А долівку – ви-
мощували зразу земльою, глиною висипали, а зверху 
місили опилки, пісок і глину, і оце все мішали, і оцим 
змазували, рівним шаром змазували. Десь отак санти-
метрів три чи п’ять – оце такий був шар. І оце ж так 
рівненько старалися його зробить. Вирівнювали-ви-
рівнювали і оце таку робили долівку чи пол. А потім, 
коли він висихав, його прооліфили, зверху розстілали 
шар марлі, і отак шарами один коло одного так це й 
зверху покривали, грунтували якоюсь оліфою, а потім 
красили. І воно було таке кріпуче! Заміняло, шоб гли-
ною не мазать кожен день. То мати в старій... і в новій 
хаті вона таке робила. [Які були меблі в хаті?] Були там 
табуретки, лави там були, стіл був, і один невеликий 
тут, кухонний, магазінний стіл, із дверцями такий. 
А  ще в старій хаті був, «косинець» він називався, 
в углу так кутик зроблений з дерева, і дверці закрива-
лись, туди ложили тарілки, ложки. [Як оздоблювали 
хату?] На кроватях вишиті подушки були, бо кроваті 
ж були сєтки, ну, в кого, може, й дерев’яні були. Було, 
шоб зверху видно подушки. І подушки були вишиті, 
і вишиті подзорники. На діванах були вишиті малень-
кі подушечки, вишивали... І в’язані крючком були по-
душки. На вікнах занавєски були, тюль була. І ото було 
модно – решельє вибивалось, машинкою вишивалось. 
Вікна були не дуже великі, і ото уверху була тюль, до 
половини вікна висіла тюль, а  дальше були зроблені 
решельє. І подушки були так само з решельє зроблені, 
вибитий оцей узор, машинкою вишитий. В  нас мати 
крючком в’язала і подушки, і ці... На подзорники при-
шивали внизу кружево. А машинкою оце [рішельє ви-
бите] ми купляли на базарі. [Чи було так, щоб розпи-
сували стіни, вікна, піч?] Ні, при мені такого не було. 
[Чи були рушники, які вішали тільки на Великдень?] 
Нє, в нас ніколи так не робили. Мати не робила такого. 
[Де вішали рушники в хаті?] На стінах, над картінами. 
Висіли картіни вишиті або рамка, на фотографіях. Ве-
ликі були, увілічєні фотографії, допустім, там портрет 
матері, портрет батька, там ще чийсь портрет. І на тих 
портретах. Вони так під углом портрет вішали: два 
гвоздки вниз і один посередині, вірьовка, і  ту рамку 
отак вішали, шо він трошки нахилений, не отак пря-
мо, а отак нахилена та фотографія, і на оцю рамку ві-
шали рушник. Божники... У нас не було, просто в нас 
висів рушник кролевецький на іконі або вишитий, а в 
людей були такі красіві повишивані спіціальні оці 
божники. [Хто вишивав рушники?] Мати. Які ото по-
нравлись узори у людей, такі й вишивала: і птички, 
і  цвіточки, і  все, шо хочеш. А  вобщє були такі май-
стрині, шо вишивали і писали: «На щастя, на долю». 
Або в якому році був вишитий цей рушник, буковки 
писалися. А мати моя самим простим – гладдю й хрес-
тиком вишивала, кольори різні. І мальовані були кар-
тіни. Купляли в магазінах. «Багатирі» – це модно було, 
«Три багатиря» картіна. Це в усіх пошті таке. «Альо-
нушка з оленьом» була. «Альонушки» були й мальова-
ні, й вишивані. В нас [картина була], художник то на-
малював мєсний, сільський. На коні – козак, і лежала 
дівчина мертва. [Чи ставили на вікнах квіти?] Канєш-
но! Скіки квітів було! Калачики були, рождєствєннік, 
потом оці рози, шо на вікна, шо в хаті ростуть, рози. 
Великі такі, у горшках. Горшки могли робить із дерева, 

могли у старих кострулях. Возили ж горшки оті гли-
няні, цвітошники продавали, вимінювали на тряпки 
да на всякий непотріб. Система опалення. Груба у 
хаті була. Груба і піч – це було в хаті у нас. Уже у цій 
хаті, в новій, у нас було дві груби: одна коло печі (піч і 
груба під одним зроблена), і одна груба топилася от-
дєльно, шоб обігрівать, тіпа, як зал, другу кімнату. 
Вона топилася ввечері всігда зімою. [Їсти варили] в 
печі. Могли на грубі там шось зварить, ну, в основном, 
варили в печі, мати в печі все варила. [Де розташову-
вали піч?] У старій хаті – зайшов і зразу біля дверей 
справа була піч, там де не було вікон, на тій стіні ста-
вили, де не було вікон. А  в новій хаті  – ось зайшов, 
прихожа, а з прихожої на кухню, і оця стіна з печі од-
діляла, піч була, тіпа, як несуща стіна, кірпіч цей був. 
Ну, там ще груба була, ну, тоді ж її розібрали, тепер 
нема ні печі, ні груби. Тут у новій хаті, уже коло печі 
лежанки не було, груба стояла не з тії сторони, а був 
полик, з полика залазили на піч. На полику – там мо-
гли спать. Там подушки були. Дід і баба там спали. Як 
хто хоче, дак спали на печі. А, вобще, гріться там лю-
били зімою, лежали. В нас же болото було там, торф 
копали, і вручну копали, ну, тоді, коли я була малою, 
машини вже не копали на болоті торф, а були такі міс-
та, шо люди самі вручну копали там, заготовляли 
торф. У грубах топили торф, в печі топили. Це як па-
ливо було. [Чим іще опалювали житло?] Дрова були. 
З того, із города привозили із угольних складів уголь, 
був курний уголь, «сємєчки» і антрацит. Якшо це ан-
трацит, то курного всігда дадуть у накид. І був ще пре-
сований пил із мазутом, з усім, воно називалось «бри-
кети». Вони такими гранулами здоровими, як кирпи-
чину на три частини поділить, так отакими воно було. 
Це топили в грубах, та і в піч кидали, шоб тепліше. Ну, 
в основному, це груби топили таким. Дрова сами за-
готовляли. Я  знаю, шо в березі батько рубав. Де хто 
міг, там і доставав, то в лісополосах десь якесь собира-
ли і пиляли. Ну, так, в основном, тоді топили торфом, 
дров не дуже багато заготовляли, скіки могли. А так 
заготовляли торфу, хоть сами їздили, хоть їздили аж у 
Талалаївку [райцентр Чернігівської обл.], з Талалаїв-
ки привозили і привозили із посьолка [с-ще  Завод-
ське Конотопського р-ну], тут був хароший торф, і то 
привозили тоже. Привозили ще з Карабутово, з  Фе-
сівки [сіл Конотопського р-ну] там ото болото, фесів-
ське болото ото звідти привозили і ото добавляли 
угльом, брикетом. [Чи затуляли чимось печі?] Конєш-
но. У нас заслінка туди ставилася, із жиліза така вирі-
залась на розмєр отії дуги. Така, як дверця, воно ви-
ймалося, откидалося, витоплювалась піч, і закривали 
ту заслінку. [Чи були в хатах батареї, труби?] У людей 
були батареї чугунні, ото парове. В шиісяті, в сімдися-
ті годи вже начяли батареї ставлять, ну, це у тих, в кого 
були кірпічні хати, і  в них оце було дуже холодно, 
і ставили отоплєніє.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хлів був. Ста-
рий хлів був у нас на одні двері, в ньому були тільки 
свині, корова там. Для худоби цей хлів був старий. Дві 
загороди для свиней, одна загорода для корови і одна 
загорода для теляти. Курі  – спеціально над свиньми 
такий помост, і курі жили там, над свиньми. І для гусей 
ще була загорода, у цьому сараї. А вже коли зробили 
новий сарай, то його построїли на троє дверей: один 
сарай був для худоби, другий сарай був для птиці і для 
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дров, для того, а уже третій, третє оце отдєлєніє було, 
там у нас стояв, ну, тіпа як кладовки – зерно, комбі-
корм, таке всяке зберігалося. Все під одним дахом це 
було. [З якого матеріалу будували хлів?] У нас старий, 
по-моєму, був із самана. Хто з дерева робив сараї, хто 
з кірпіча. У нас з кірпіча зроблений. Вкритий шифе-
ром. А старий – соломою. Були в селах такі сараї, шо 
прямо з вікна викидали, откривали і викидали [гній], 
а в нас вивозили все время. [Чи припинали худобу в 
хліві?] Корову припинали, а телята просто бігали по 
загороді. А свині закриті. [Для курей] спіціальна дра-
бина, і вони туди лазили на своє сідало. [Як називали 
місце для курей?] Сідало. [Чи були окремо курники?] 
У людей було, а в нас – ні. Ну, спеціально коло сараю 
були такі, «повітки» вони в селі в нас називались, і там 
ото отдєльно жили курі. Це ось у сусідів було, у Бага-
тирьових, у них отдєльно жили курі. [Чи була окрема 
споруда для свиней?] Просто на вулиці робили на літо 
такий загончик, де жили там ті, поросята, літом. І лі-
том, дворик оцей хазяйственний, так напротів сарая 
клітки оці були кролячі, шо вони на улиці жили, кро-
лики. Кролики, нутрії були, ондатри – всяка-всячина. 
[У  клітках] дверцятка ж були, тут впереді робилось 
так на іскосок, куди ложили травичку чи сіно, вони 
скубали. От клітка, до передньої стіни там ставили, 
тіпа, як кормушку, і вони там їли. Всередину ставили 
водичку, спеціально прикріпляли до цього. В  жиліз-
них клітках жили нутрії, із прутів низ жилізний, бо 
вони ж гризли дерево. Нутрії жили і ондатри жили в 
жилізних. [Де утримували птицю, качок, гусей?] Вліт-
ку на вулиці ночували, у спеціальних загородках, а зі-
мою, осінню – у сараї. Ото ще повітки робили. На ву-
лиці. Туди можна було дрова положить, поховать або 
такі всякі, якісь там граблі, ще шось поставить, шоб 
воно в порядку було. У нас була повітка коло старого 
сарая, а коло нового ж нема, бо він великий, туди не 
нада було повітки, просто на вулиці на літо. Погріб-
ника в нас не було. В нас погреб зроблений кірпічний. 
І  єслі не вміщались туди, допустім, буряки чі карто-
шка, так ще була одна чі дві ями спіціально викопані 
для оцього, для буряків, для картоплі... [Чи обкладали 
ці ями цеглою?] Могли обкладаться. В нас не обкла-
джені були, просто викопані, десь на зріст людини або 
глибше. І така – два на два [м], може, така була ква-
дратна яма, може, більша. І туди ставилась дерев’яна 
драбина. Туди закидали без драбини, а потім уже до-
ставали – ставили драбину і доставали. Зверху роби-
лась така спеціальна лазєйка. Ну, зверху ложились до-
ски там якісь, засипали це земльою. Тільки оставляли 
кришку, не кришку, а лазєйку: ложили кришку із того, 
з досток збиту, і вкривали там чи куфайками якимись 
старими чи ще чимсь. Ну, в  основному, вже до ями 
йшли навесні. У погрибі кончалися ці буряки, і бра-
ли із ямок. У погрибі були банки з консервацією, там 
полки, зроблені полки, і на полках банки стояли, а на 
полу стояли діжечки із капустою сольоною, огірками, 
помідорами, яблука мочіли. Ну, це раньше й раньше. 
А  у банках стояло варення, а  потім оце все соління 
з бочок ушло, і стали закривать тільки в банках, оце 
все там стояло. Будка була, і  на прив’язі був собака. 
Собаку звали Розбой, чорний такий був. Будка зби-
та така. Дід робив, з досток склепав там якусь будку, 
і жив там той собака. Криша в будці накрита хоть кус-
ком заліза, хоть кусок шиферини. [Чи були у людей 
голубники?] Були і в нас голубники. Спеціальну будку 

зробив Анатолій Григорович, і розводи там голубів, 
були породисті і були непородисті, обичні. [Яка була 
конструкція голубника?] Ну, така будка, з  дашком, 
два схили, всередині воно ділилося на ці, на секції, 
в кажну секцію там було віконце вирізане, де заліта-
ли голуби. [Для чого ви тримали голубів?] Для кра-
си тримали. Вона стояла на чотирьох брусках, високо 
стояла, чотирі стовпчики, висота матрів два, навєрно, 
цих стопчиків, і  там зверху ця клітка, «голубятник» 
же воно називалося. І в голубятнику жили ці голуби. 
Ну, пару раз з них варили суп, як їх багато розводи-
лось. Пасіка була. Вона знаходилась за хатою в нас, на 
сонячній стороні у саду. Просто уліки стояли. Штук 
п’ять-шість. [Чи був у вас омшаник?] Ні, у нас не було 
овшаника. В нас то була пасіка, то не було, то заводи-
ли, то зводили пчіл. Вона в нас зімувала, поки не жили 
в новій хаті, у новій хаті. А тоді, як перейшли в нову 
хату жить, стали ховать їх у стару хату. А то прямо на 
улиці, утепляли на улиці уліки, і  вони там зімували. 
Якось там всередину ложили спеціальний такий вой-
лок, утіплітєль, і ото там на улиці якось. [Чи були пле-
тені з лози омшаники в інших дворах села?] Овшани-
ки, ну, там, де ото пчіл ховали на зіму, – плели оці ліси. 
Криниця. [Чи була у дворі криниця?] Зразу не було, 
а потім викопали. Стояв колодязь на межі – на трьох 
хазяявів. Воно й не на межі, на половину в дворі, на 
половину на вулиці, ми не заходили в двір. [Чи могли 
інші односельці брати воду із цієї криниці?] Канєшно. 
Ще казали: «В того добріша вода в колодязі, в того не 
така добра». Ми могли ходить до сусідів, в  них була 
якась добріша вода, дак ходили туди брать воду. Че-
рез дорогу брали у тому колодязі по сусідству і ми. [Як 
у вас казали  – колодязь чи криниця?] Колодязь. [Як 
брали воду з колодязя?] Відром тягали. Накривалась 
дерев’яна ця [кришка], у кажного свої віжки і відро, не 
крутили отак барабаном, а по колесу витягували, таке 
спеціальне колесо жилізне, і ото по йому віжки, такий 
крючок, за відро чіпляв, витягував. А тоді вже пізніше 
викопали у себе в дворі. [Чому вирили колодязь у дво-
рі?] Ну, навєрно, шоб не ходить. Не знаю. Це вже я не 
жила в селі вдома, як той колодязь викопали. Він на 
електриці працював, насос стояв. Літня кухня. Літні 
кухні потім строїли. [Раніше, у 1950-х рр.] вони були 
такі примітивні. Смотря яка сім’я, як зажиточна, так 
хароша там літня кухня, строїлася, пів хати, щітай, 
там. У наших сусідів Кобликових – там і піч у літній 
кухні була, і  груба, і  все. А  в нас зразу була на ули-
ці така, з  такого-сякого матеріалу зроблена, шо там 
була сама груба і газ-таганок, стояв балон і на столі 
плита двохкамфорна і стіл, шоб там їсти можна було. 
[Для чого будували літню кухню?] Шоб у хаті було чи-
сто. Там їсти варили, їли, хто хотів. Це тільки на літо. 
А  круглий год у хаті. Не знаю, як хто, а  ми  – у хаті. 
Ворота. [З чого робили хвіртку, ворота?] Хвірточка, 
ворота робилися із дерева, із шильовки. Дерев’яні 
вони були. Ворота були на дві половинки. А  ще-ще 
раніше ворота відкривались, так були зроблені, шо 
відкривались однією половинкою, просто одним тим 
одкривалися і всьо. А  тоді вже стали ворота робить 
на дві половинки, хвірточка. Тоді пізніше вже стали 
металічні робить ворота. Огорожа. [Чим обгороджу-
вали двір?] Зразу  – ліса. Огорожа стала деревяною, 
а до того плетена. Був штахєтнік, в основном, а оце, де 
двір, просто забор ставили деревяний і всьо. Ворота 
деревяні, хвіртка деревяна і часть забора деревяного 
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там, де хоздвор, там був оцей штахєтнік. Між сусідами 
обично ліса була, а тоді вже стали штахетники робить, 
ото через досточку, тоненька досточка  – досточка є, 
досточки немає. Ну, це тіки, поки хата. А  тоді цей, 
а тоді город од города не одділяли.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква існувала, ну, тоді, 
коли я була, вона не діяла. Вона дерев’яна в нас, церква 
невелика. Вона трохи поробила, тоді скасували, і її не 
було. Я знаю, шо ми ходили туди на футбольне поле і 
заходи, вона була трохи зруйнована, тож її і відновили 
пізніше, дак там були могили священників. Там нєс-
колько могил, були й попідписувані вони.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Лікарня. Лікарня була і зараз 
єсть. В нас була і амбулаторія, і лікарня, воно було все 
рядом. Лікарня оце під одним зданієм, а амбулаторія – 
зовсім друге зданіє, рядом, ну, друге зданіє, там бра-
ли й аналізи, і все. Даже пологовий будинок там був, 
спочатку й народжували у селі. Там і кухня для цього, 
для лікарні була, шо варили все на місці. Школа. В нас 
було багато шкіл, дуже велике було село, і було по два 
класи, в кажному класі було по тридцять три чолові-
ки. Спочатку були такі школи невеличкі, шо, допустім, 
перші-другі класи там учаться у одному зданії, була 
така невеличка школа, куди я починала ходить, неда-
леко од лікарні, а потім построїли оце велику школу, 
двохетажну, і тоді уже усих дітей туди перевели. Тоді 
дальше. Ну, общем, оце усе було розкидане, оці шко-
ли  – як хатки. Нова школа була цегляна, з  червоної 
цегли. Тоді були ще дерев’яні [вікна], зараз, казали, 
що поміняли, а тоді ж вона ще була зовсім нова. [Яка 
була підлога?] Дерев’яна. І  на першому поверсі була 
дерев’яна, і на другому поверсі була дерев’яна підлога. 
Кабінєти були усі оборудовані. Для фізики один, для 
хімії один, препараторські були, все-все було. У школі 
був здоровенний спортзал у нас. Великий актовий зал 
у нас був. В актовом залі концерти проводилися, часто 
у нас у школі вечори проводилися, танці там організо-
вували, новорічні свята, на Восьме березня свята – все 
проводилося в актовому залі. Їдальня в нас була окре-
мо, вона не в самій школі, зовсім отдєльне було зда-
ніє, ну, воно недалеко од цього, од школи, на території 
школи, в окремому приміщенні. Там була кухня і зал, 
де ми їли, стояли столики. По-моєму, вчотирьох ми сі-
дали за столики, такі кришки пласмасові, на жилізних 
ножках, і стульці деревяні такі були. Харчування було 
в нас безкоштовне, їдальні годували безкоштовно, 
привозили їжу, м’ясо там, молоко, ще шось із колгос-
пу, а то закупляли. Було перше, друге і чай. Дитячий 
садок. І дитячий садочок був, водили діток і мене туди 
водили Це така була хата здоровенна, ну, тоже там 
була спальня, тіпа столова, спали на таких... Робили 
деревяні розкладушки, і  на тих саморобних розкла-
душечках спали дітки. Столи ж були деревяні якісь. 
Воно, було, дворик – і огорожений забором. [Яка була 
система опалення?] Груба була. Це вже потім зроби-
ли більший садочок, це вже він був у центрі, туди всіх 
діток возили. Будинок культури. Спочатку був клуб 
там недалеко від панського будинка. Він був такий: 
дерев’яне приміщення, таке довге зроблене, велике 
приміщення, там була актова зала і кінобудка, кіно 
там крутили. Дерев’яні стільці стояли – отаке. Кіно-
будка якось отдєльно була, ну, я той клуб так, не дуже 
запам’ятала, бо я зовсім малою була, туди ходили ми 
на кіно, брат водив мене. Тоді построїли у центрі, оце 

якось воно одноврємєнно построїлось: двохетажна 
школа наша, потому шо не хватало місць, стільки ді-
тей було, шо не хватало місць, і ото построїли двох-
етажну школу, і  построїли новий будинок культури. 
Він теж двухетажний, там уже був і хор сільський, 
і  був вокально-інструментальний ансамбль... [Яке 
було планування нового будинку культури?] Здоро-
ві входні двері, заходиш – фоє велике, з фоє на одну 
сторону лєсніца, ступеньки на другий етаж, на друго-
му етажі була кінобудка, був кабінет дірєктора дома 
культури і бібліотєка була на другому етажі. А на пер-
шому етажі був кінозал і фоє, фоє для танців отдєльно 
у ту сторону. Це центральне фоє, а то у сторону – спе-
ціально для танців. Там ще такий кабінетик, де була 
музика, стояли оці всі інструменти, тоді їх виносили: 
калонки, проігроватєлі  – і  були танці. На першому 
етажі ще там тоже кабінети були – то гримерні. Якшо 
це вистави якісь були, дак прямо із гримерної і сюди 
виходиш на сцену. Екран здоровенний був. Зал був 
великий. Кіно привозили, кіно було чотири чи п’ять 
разів на тиждень. Тут же у клубі проводилися і рос-
пісі. Як женилися, дак було торжествєнно, росписува-
ли людей у клубі на сцені, виходили туди, приходили 
із сільської ради, секретар... І прямо там в святковій 
обстановці розписували. Там проводилися і концер-
ти, присвячені Восьмому березня, всікда на Восьме 
березня був концерт, потім до Дня сільського пра-
цівника були концерти. Як День работніка сєльсько-
го хазяйства, там усігда був концерт, нагороджували 
передовиків преміями, грамотами, хто шо заробив, 
цінними подарунками, даже і орденами. Магазин. [Чи 
були у вашому селі магазини? Як їх називали?] Лавка. 
«Лавка» – називалася. Ці лавки були у кажній бригаді. 
Це було невеличке само по собі приміщення, [схоже] 
на таку невеличку хату. Дерев’яне було це приміщен-
ня, вона така невеличка була. [Скільки людей вмі-
щувала лавка?] Чоловік двадцять. Ну, невеличка, тут 
на бригаді лавка була невеличка. [Як опалювали це 
приміщення?] Оце я цього не знаю. Мабуть, якоюсь 
грубою отоплювалося. Прилавки були, холодільників 
я не помню, мабуть, їх і не було, тих холодільників, по-
тому шо як привозили якісь скоропортящі продукти, 
так їх зовсім мало. Якусь там, може, рибу привезуть 
чи камсу. Там було трошки хозтоварів, якесь там сті-
ральне мило чи паста стіральна «Ландиш», потім хліб 
був, сахар... Всякі продукти. І крупи там були. Ну, це 
так по бригадах, тут купляли. [Лавка постійно працю-
вала?] Да, постійно. Круглий год. В лавку можна було 
однести яєць здать і купить канфет за яйця, по сім 
копійок, по-моєму, одне яйце було. Ото позбираєш, 
підеш собі купиш чи канфет, чи халви, чи ще шось. 
А в центрі села продуктовий магазин був, потім був 
магазин – канцтвовари. Це кірпічне зданіє було, довге, 
розділене на частини. Окремі двері [в кожен магазин]. 
Окремий вхід у продуктовий і промтоварний мага-
зин, вони були під однією кришою. Дальше був ще 
один магазін, раньше він був продуктовий, потім його 
перенесли у новий магазін, де оце під однією кришою 
було, перенесли сюди. Там скло, бутилки принімали. 
Тоді ще був магазін, ще одне зданіє кірпічне постро-
їне, шо із торца магазіна була канцелярія, а прямо по 
фасаду хозяйствєнний магазін, в ньому ж тоже була 
і посуда, і гвозді, і шифер. Ще у цьому ж промтовар-
ному магазіні було і постєльне, і  тканина, і  білизна, 
і все-все було, і куртки, і обув. В продуктовому були 
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і вітрини, і холодільник. Прилавки там були. Вітрини, 
там лежали ковбаси, ну, мало привозили. Ну, тоже ж 
було: сахар, мука, усе... Канфєти... Я скіки помню себе, 
як я почала в школу ходити, то я вже помню, там вже 
було. Я в шиісят шостому в школу пішла, а в сємісят 
шостому закінчила, я пам’ятаю, цей магазін уже був. 
[Хто будував магазини?] Мабуть, колгосп. Пожежна 
частина. Пожарна частина була. Це в центрі. Оце ма-
газіни кончались, і так чуть трошки проходиш і – по-
жарна частина. Там було тоже окреме зданіє, гараж же 
ж був, пожарна машина в гаражі була (вона невеличка 
була), одна машина, по-моєму, в нас була, оця брига-
да пожарна – ну, люди, шо робили на оцій пожарній 
машині. Коло гаража в одному зданії ще якийся там 
тіпа кабінетик, там вони були – тіпа як хати. Під од-
ною кришою, тільки розділено: була частина там, де 
стояла машина, і  там, де [працювали люди], отак. 
Пам’ятники. [Які були у вас пам’ятники за радян-
ського часу?] У селі в нас стоїть памятник воїнам, які 
загибли в Великій Вітчизняній війні. Там пам’ятник і 
оці мраморні плити, де викарбувані імена тих солдат, 
які не повернулися з фронту. І  був один пам’ятник 
біля школи, Владіміру Іллічю [Леніну]. По-моєму, на 
весь зріст він був, не пам’ятаю. Чогось забулася, який 
він був. Його, мабуть, демонтірували, він був отут, пе-
ред школою стояв. Ми заходили збоку в школу, а так 
як парадна, ну, як їдеш по дорозі, то оце тіки як парад-
на частина цієї школи, то отут перед вікнами, стояв 
цей памятник Лєніна. Там ото були святкові лінійки, 
присвячені Першому вересню, тоді ото були лінійки 
до Дня піонерської організації, там костьор був, кон-
церт, ми там виступали, були лінійки на послідній 
дзвоник, тоді чогось їх перенесли туди за школу.

ГРОМАДСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Були три бри-
гади: Кірова (це наша бригада), потім була Централь-
на бригада і була Паризька. [Чому так називали – Па-
ризька?] Оце я не знаю, чому. Паризька да й Паризька... 
Оце тут, при в’єзді в село вона. Три бригади було в нас 
у селі. Це такі невеликі фермерські господарства. Село 
було розділено на три частини. Допустім, у нас, у Кіро-
ва, була свиноферма і телят вигодовували, здавали. А на 
Центральній бригаді – там були зернові склади, а в Па-
ризькій – були там доярки... Молочна ферма, і при ній, 
при молочній фермі, був... тіпа переробного цеха, там 
молоко отстаювали, переганяли на сливки, на обрат, 
у школи постачали це молоко, на маслозавод одвозили 
у Конотоп, в садіках, у больницях – це було все колгосп-
не молоко. [Які споруди були на бригадах?] Тракторна 
бригада оце була обовязково, на тракторній бригаді 
це ж вся техніка була. Кантора оце для бригади була. 
Там збирались трактористи, отож булгактер сидів там. 
Тіпа хати, цегляне було. І була хата, тіпа як контори, для 
різноробочих, що на полях робили, шо буряки сапува-
ли, шо на фермах робили, фуражири – всякі-всякі оце 
різноробочі, і свинарки тут, і телятниці... Тут була хата, 
в нас вона називалась «контора», там був кабінєт бри-
гадіра оції бригади різноробочих і кабінет булгактера 
був. Ще в нас там були сараї, де вирощували свиней, 
свиноферми, породисті були свині. Один сарай – тут, 
де були породисті свиноматки, кнурь і поросятка, а по-
тім ці поросятка маленькі отдавалися у другий сарай, 
там були більші загони, там по нєсколько поросят 
було, і були літні такі площадки, там уже в одній заго-
роді по п’ятнадцять чи даже по більше поросят було. 

Уже їх одгодовували на м’ясо, і потім приїжджали такі 
здоровенні фури, їх забирали, приїжджали два рази на 
тиждень здоровенні машини, грузили туди поросят і 
везли на мясокомбінат. [Який вигляд мали літні «пло-
щадки»?] Ну, вони так були зроблені, шо як пів сарая 
зроблено. Накриті вони, тіки шо передня стіна була до 
половини. Двері, все як положено, ну, тільки шо воно 
літом там їм не так жарко було, як у сараї. Як пристро-
єна веранда до хати, тіки у цій одній частині, передній, 
воно поділене. Така довга будівля, вона стояла окремо, 
було чотири стіни, задня стіна повністю зашальована 
чи до половини з кірпіча, от не помню, знаю, шо отак 
задня стєнка і бокові стіни, і передні не повністю, кри-
ша шла отак наіскось. Були ж сараї для відгодівлі биків, 
телят, це їх тоже одгодовували, їх привозили із других 
бригад, бо в нас же ж не було корів, були, правда, й ко-
рови, тільки вони були вибракувані, чи старі чи ще 
якісь, були такі корови. Ще в нас конюшня була. Для 
конюшні спіціально стояв сарай, і там були такі... ви-
їздні коні називалися, породисті, нєсколько пар там їх 
було. І були обичні тяглові, лошатка там були. Це ще 
раньше-раньше на території цієї бригади нашої була 
підстанція електрична, яку там обслужував один му-
щіна. Потім ще на цій території було спеціальне зданіє, 
воно називалось «кормокухня», на цій кормокухні для 
маленьких поросят, запарювали юшку, жарили ячмінь, 
пророщували зернові. Груба така здорова зроблена, 
там ото варили, запарювали всякі ці, дерть, муку, під-
жарювали ячмінь для маленьких поросят. Пророщу-
вали ростки, давали маленьким поросяткам. Був і тік. 
На току такі машини віяли, спеціальні стояли, потім 
частину одвозили у склад для того... Спеціальний, шоб 
зімою годувать хазяйство. На зерновому тоці стояли 
такі сараї, а  в сараях поділені такі загородки, здорові 
такі, туда заносили. Одна споруда була, де сортові, на 
сємєна оставляли пшеницю, жито. Споруда, а споруда 
поділена на секції, тік. Тік – це велика площадка, на цій 
площадкі стояло нєсколько споруд, в яких хранилося 
зерно, в одних зерно було те, шо на відгодівлю худоби, 
а в одних – уже те, шо на слєдующий год на посів, так 
воно було. А одна споруда – там хранилася оця машина 
віяльна, всей реманент, відра, лопати. Площадка, де ві-
яли, була заасвальтірувана. Я не знаю, який там розмір 
був тієї площадки, було заасвальтірувано. Перед цім 
током стояли такі здоровенні віса вмонтовані. Там сто-
яв вагарь, і коли привозили урожай, важили, висипали 
на тік. Допустім, молотять пшеницю, це купа пшениці. 
Ну, так чімало. І якшо пшеницю не вспіли довіять, то 
там ще на току висипали слєдующі кучі, ячмінь, чі, до-
пустім, овес, яке там недовіяне. І так ото по очереді. В 
ночну даже віяли, як багато зерна. А ще були на полях, 
недалеко од ферми, на зіму заготовляли оце буряки, 
картошку. Це були «бурти» – називались, його зсипали 
такими великими полосами, підрівнювали, вкривали 
соломою, на солому накидали землю, а  потім уже, як 
нада було, одкривали і з кажної бурти доставали бу-
ряки, доставали катошку. І  картошку на сімєна тоже 
у буртах вона була. І так само і буряки були у буртах, 
ну, буряки були тільки кормові, сахарні всі здавалися 
на сахар, відвозились на Дубов’язівку [смт  Конотоп-
ського р-ну]. За фермою була така здорова вирита яма, 
обложена вона була, по-моєму, кірпічьом, і там роби-
ли силос для годівлі телят та корів. Силосна яма. Її там 
трамбували, возили. Знаю, шо їздили, брали. На цен-
тральній бригаді – там були склади зернові, і основне 
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зерно – це, що на продаж, на здачу госудаству возили 
туди. І оттуда вже давали із центрального току людям 
на зароблений руб. У нас були олійниця, крупорушка, 
мельниця і кузня. Кузні були дак на кажній бригаді. 
Таке зданіє (тоже кірпічне зданіє було), і  там стояло 
таке здоровенне горно. Я туди мало ходила. І там ро-
били для ферми всяке із жиліза, то такі якісь защіпки, 
то якісь шпуги, то ще шось. [Це була окрема споруда?] 
У комплексі. [Чи була у селі «плотня»?] Була. Вона, на-
вєрно, була на кожній бригаді. Навєрно, рядом вона у 
одному зданії із тим, із кузнею була. Нада ж було і ко-
рита свиням робить, і загороди, і доски десь же лежали, 
вони оттуда брали і ходили, робили. Була плотницька 
бригада. [Чи був у селі млин?] Млина я не помню, а вже 
мельниця сучасна тако ото, жорна, од електрики вже 
вона працювала. І  була крупорушка в нас. Ну це все 
було під одим дахом, зданіє і поділене на секції: кру-
порушка, мельниця, олійниця, це було тут тож. Воно 
тут, де панська садиба, було. Сад був тут. На мельницю 
везли пшеницю і жито. А єслі тобі на дерть, то везли, 
яке було зерно. Помололи, забрали і привезли додому. 
Возили, оце житня мука була і висівки. А якшо возили 
пшеницю, то був перший сорт, другий сорт і висівки. 
На крупорушці гречку... Зерно ж привозили у шелусі, 
його ж обмелювали і привозили додому. Оцю лушпи-
ну ніхто не привозив, а привозили сєчку і гречку. Туди 
[в олійницю] батько возив кольдзу. Кольдзу ми сіяли, 
з  ріжію і з соняшників. По очереді. Якшо приїжжало 
нєсколько чіловєк, і  по очіріді всім давили. Якшо не 
вспівали, оставалось там їхнє, з чого вони робили олію, 
оставляли, на другий день приходили і їм доробляли ту 
олію. Мої батьки возили тільки з рижію і кольдзи. Мо-
лотили, віяла мати, воно просушувалось на сонці, і це 
везли туди в олійницю і там чавили. Платили, тільки не 
дуже дорого, і там давали такі оце... Навєрно, під пре-
сом його робили, потому шо ще привозили додому такі 
круги, завбільшки, як велика сковорода, сантиметрів 
шість чи сім у висоту оту, «макуха» воно називалось. 
Тоді олія нам, а макуха на годівлю свиней, корову напу-
вали, добавляли тваринам. Мельниця, олійниця і кру-
порушка – це було одне на село. Цегельня була недалеко 
од больниці, туди як їхать із Дептовки на Кошари, там 
був кирпічний завод. Там робили кірпіч палений і си-
рець. Для печей якийсь отдєльний робили кірпіч, тоді 
ще отдєльний. І багато робили кірпіча.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для житла?] Щоб сон-
це світило з усіх сторін. Нову хату, де було місце, там 
і поставили. Вона туди, всередину двора, чогось так її 
поставили, бо тут, де оце зараз гараж, був сарай. Там, 
де місце було на участку, туди її й поставили. Входини. 
[Чи було якесь святкування, коли збудували хату?] 
Ну, вхідчини ж були. Звали родичів там, знакомих. 
Накривали столи в хаті. Приходили гості з подарка-
ми, там дарили. Хто тарілки, хто там якісь рушники, 
хто там ще шось – хто шо придумає, то і ніс. Народні 
уявлення. [Чи казали, що є домовий чи якийсь охо-
ронець хати, що захищає її від злих духів?] Такого не 
знаю. В нас дома ніхто не вірив у таке. Ніхто нічого та-
кого не робив. [Чи вішали люди якісь обереги в хаті?] 
В нас – ні. У других хатах вішали, там то якесь зілля, 
то ще шось, а в нас ніхто нічого не вішав. Календар-
на та родинна обрядовість. Перед Великоднем хату 
завжди білили крейдою, крейдою білили потолки й 

стіни, рушники стірали, гладили. До Великодня всіг-
да в хаті було побілено, повбірано. І на вулиці тоже. 
Купували крейду в магазінах, розводили в воді, до-
бавляли хоть синьки туди, хоть зеленки, воно, шоб не 
рижа хата була, так мати казала. Трошки підзеленить, 
тоді вона дуже красіва. Щітками рогожаними білили. 
А бувало – з сіна. Були такі люди в селі, шо сами роби-
ли, сіно таке спеціальне на болоті було. [Чи були якісь 
свята, на які прикрашали хати?] Ну, на Зелену неділю 
тільки прикрашали цим – любисток, липа, лепеха. На 
підлогу – лепеху, а на вікна любисток клали, шоб пах-
ло, і на стіни вішали хоть клен, хоть липу. [Як довго 
все це висіло?] Три дні. 

ПАНСЬКА САДИБА Вона [панська садиба] була отам. 
Недалеко од ції панської садиби була мельниця, була 
олійниця, дитячий садок там був. Вона двухетажна 
була, кірпічна вона була, внизу було підвальне примі-
щення. Тому шо отут – тіпа як фундамент високий, по 
пів вікна видно було. Воно, видать, функціоніровало, 
ну, туди я ні разу не заходила. Якийся пан там жив, 
при мені вже нікого там не було.

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Грабовське
Записала Л. Артюх 2006 р.  

у с. Грабовське Краснопільського р-ну Сумської обл.  
від Склярової Катерини Костянтинівни (С. К.), 1930 р. н.,  

та Склярова Віктора Сергійовича (С. В.), 1929 р. н., 
родом із с. Покровка Краснопільського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Село до 
1964 р. мало назву Пушкарне, було перейменоване на 
вшанування пам’яті видатного уродженця  – Павла 
Арсеновича Грабовського. Населений пункт розта-
шований неподалік українсько-російського кордону]. 
[С. К.] Через школу і [де живуть] Шескові, через три 
двори Україна. А я жила на Росії, от, це наша улиця пе-
реділена, понімаєте. От, це цей стовп – свєт на Росію, 
а цей стовп – на Україну. [Як місцеві жителі перетина-
ють кордон?] [С. В.] Шоб був паспорт при тебі. Так і 
сюди, і туди можна. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [С.  К.] Церква була. 
[С.  В.] Ото дом культури на місці неї стоїть. [С.  К.] 
То була церква там. От це ми ходили у церкву сюди. 
[С. В.] І там [в іншому кутку села] церква була. [С. К.] 
Ну, там зразу, як тіко совєтска власть началась, там 
розибрали церкву у нас. [С. В.] Там один вигін остав-
ся. [С. К.] А тут стояла, уже розибрали, не дуже давно 
розибрали. [С. В.] В [19]73-му. [С. К.] Розибрали, був 
у районі в нас Бедюх такий. І дав указанія тіко ламать, 
звеницю зорвать. І  наїхали хлопци, всі померли, всі 
ноги поодрізали їм, уже і померли, так Господь нака-
зав їх. Обидва вони ж так, бідні, осталиса і померли, 
бідні. А вони ж дзвиницю зламали, тоді рвали... І як є, 
то тягли ікони там, то все тягли... Низя було того ро-
бить. [С. В.] Я прийшов, Вам скажу, з армії і начав стро-
їтись... [С. К.] Цей в мене дід уже другий. Первий мій 
вмер дід. А це вже прийшов з другого села, з Покровки. 
Нема ни дітей в нього, не жинатий, нічо, був, прийшов 
до мене без дітей... [С. В.] Слухайте, почав я строїтса, 
зачув, шо отут церкву зламали, чи ламають, підказав 
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один на роботі, а я клопочусь, мне нада керпечу, а кер-
пична хата, та дерев’яна була, хоч на керпичу поста-
вить, шоб не гнела. А  прихожу, собираюсь з роботи, 
помивсь, а мати входить в хату: «Де ти собіраєш?». Я їй 
розказую. Та кажу так і так: «Думаю з’їздить в Пуш-
карню...». А  по-старому [с.  Грабовське] зветься Пуш-
карня. Колесь пушкарі, тут стояла боронітєльна лінія 
при царя. Довгий час така граніца. Ну, вона й каже: «Не 
собірайсь і не їдь». А неділя була так, як і сьодні, ви-
ходний, я знаю, тико я на заводі робив. «Не їдь. А хоть 
і поїдеш, подивись, пройди, шо там натворено, но не 
договоряйсь і не бери не одниї керпечини, не вези, по 
якій б вона ціні не була. Возьмеш, не попользуєшся», – 
от, це її слова. Так я приїжать – приїжав, пройшов, по-
дививсь, ну, брать я не брав і не запитував.

с. Рясне
Записала З. Гудченко 4 листопада 2006 р. 

 у с. Рясне Краснопільського р-ну Сумської обл.  
від Тищенко Антоніни Олександрівни, 1919 р. н.

ЖИТЛО Хата батьківська була отуди до лісу, вулиця 
звалася Куток. [Батько] Силенко Алєксандр Юхимо-
вич, а мати Поліна Василівна. Каретною звалося бать-
ківське подвір’я. Так, як оце тут Крутини звалось, ха-
зяїн крутив квас, а хвамілія Пащенко. Каретний [по-
вуличному називався] Алєксандр Юхимович, батько. 
Дєд робив карети. І жеребець був, і бугай був. Мати 
каже, шо у дворі перед, а ззаді, на ставу, ще вутят ба-
гато... Земледєльством занімались. Як прийде хто, щас 
каретку підремонтує, да ото так і називали. Оце наша 
вулиця до сільсовєта Стара називались. Тут ліс був, 
і просікали, і строїлись. Оце збоку вулиця, це зветься 
Нова. Планування. Хата [батьківська] була дерев’яна, 
обмазана, під хату погріб був. Сіни, а тоді калідорчик. 
Тепер веранда, тоді нап’яте над палкамі [піддашшя], 
підперті стовпи такі повз усю хату. Стовпи такі, і тоді і 
криша. Такий обичай був. Називалось «піддашшя». На 
вулицю троє вікон, на піддашшя – двоє, і на город – 
двоє. Двері одчинялися на город, і можна було маши-
ною заїждять, ото такий погріб великий. Хати стоя-
ли причілком до вулиці. Стіни. Стіни хати звалися: 
глуха, дворова, вулишна, а та – з города. Наскрізних 
дверей у хаті не було. Було вікно у декого. Оце хата, 
примерно, 7, а так 8, а так 6 аршин. Стеля. А сволок 
такий клали, ну, як я, завбільшки, товстий. Посеред-
ині рівчак довбали долотом, тоді у цей рівчак стелю 
затикали, а  це стіна рівна. Це в долівку, а  це наверх 
клали. Це стелю так клали. Дубова стеля з дощок. Як 
дубова хата, то все дубове клали. Мазали стелю: пісок, 
глей. Було, шо толокою робили, але це дорого. Краще, 
як майстри, там ціна. Робив і хазяїн, як майстер казав.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  діда у дво-
рі дві коморі, мати казала, стояли, дерев’яні, обмазані. 
Тоді возами їздили кудись за глиною і все обмазували. 
Сарай (хлів звали), переходка глицями, тут вікно на го-
род. Тут навоз викидали. Овечок у нього не було. А в 
кого були, плели для них, а тут дірки і овечки через ті 
дірки їдять. Для свиней коло хліва звався саж. Оце воно 
накрите зовсім, а тут таке, як лядка. Рублене. Клуня на 
городі плетена, кругом обмазана. Там стояли діжки 
такі, як оце вас та мене поставити. Там жито, пшени-
ця, овес. Посередині дві сохи. Дах на стропилах. Проїзд 
в одні ворота. Криниця. Колодязі скрізь були по ярах. 
Колодязі були з цепами, шо крутять, з крючком було. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як місце для хати обирали?] Розговор 
я такий чула, і в книжці написано. Ну, оце я тут буду 
строїться... На [місці стола клали] хлібину. Як та хлібина 
непошкоджена, це хароше буде місце для життя. Хати 
строїли так. Оце 5 кілометрів Дронівка, а туди ліс Ше-
реметів, і там строїли хати отакички: бригада наймала-
ся, дубова хата буде дорожча, а така осика там, верба, 
вільха – ця дешевша. Тоді, як оце мені хати нада, я туди 
їду, є в мене гроші, гарну купую, а ні – худішу. Завтра 
береш чоловіка... Оце звалось причілок, вугол оце, пер-
ший причілок, перве вікно, оце раз, два, три, чотири, 
п’ять, скільки вона вишини, і метри під цими номера-
ми. А тоді, завтра чи післязавтра, треба чи родичів, чи 
наймаєш, їдеш і оце дерево забираєш, і на це місце, шо 
хлібина, становили ту хату. Закладини. Кажуть, раньше 
клали по п’ятаку на всі чотири вугли, шоб гроші вели-
ся. Вибір місця для криниці. Як сковороду перевернуть 
утром, як мокра та місцина – там колодязь копать.

ЛЕБЕДИНСЬКА МІСЬКА РАДА
с. Токарі

Записали З. Гудченко та Н. Бенько у червні 1996 р.  
у с. Токарі Лебединської міської ради Сумської обл.  

від Савченко Марії Харитонівни, 1913 р. н.,  
Соломенко Марії Семенівни, 1911 р. н.,  

та Ткаченко Віри Павлівни, 1923 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які кутки у вашому селі Токарі?] Із Лебедина вихо-
дить Парня́. Село з двох кутків: одна половина – Токарі ́ 
раніше називалась. Як колись мені розказував батько, 
токарі ́ тут були. Друга частина  – Березки. А  тоді, як 
нада на Межиріч іти, щоб ближче, тут у нас внизу – 
Одрубиця. Через Псьол – і йдемо прямо на Межиріч.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. Як приходять [гурти моло-
ді] на досвітки, мати лежить на печі – досвіччина. Вони 
приходять – той буханку хліба подає матері, той ку-
сок сала подасть, хто й молока принесе. Ото так було. 
І  прибирали в квартірі самі. Помагали їй город там 
обробить за те, шоб дозволила вона. І ото одну [хату] 
нанімали, не ходили, не ходили по хатах, а одну – до-
світчина хата. [Де ця хата була?] Була. Січас у ій ніхто 
не живе. Сімня виїхала в Крим, а там жили... Хата та 
пуста. [Чи був колись звичай проводити першу шлюб-
ну ніч у коморі?] Да. Тіки це не при моїй мамі, а при 
моїй бабушкє. Комора. Ну, оце ж була їх так комора. 
Оце построєна хата, і оце входили у сіни – там комір-
чина. Там темно. І ото вже як одгуляють свадьбу (чи 
ще гуляють), а молоді йдуть туди собі, в комору. А ті 
[гості] ж гуляють. А не було, шоб надворі...

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Байрак

Записала З. Гудченко у червні 1996 р.  
у с. Байрак Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Зайця Івана Харитоновича, 1912 р. н.

ЖИТЛО Я  жив у дідовій садибі оцій. [Розкажіть про 
конструкцію Вашого житла]. Чотири стовпи стояли 
на землі і йшли аж вгору. В  хаті стіни рублені й об-

ЛЕБЕДИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
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мазані, де сіни. Планування. Сіни були, шоб входить 
у хату, так отак «крильце» називалось, з  присьбою. 
[План:] «сіни – хата – хатина». Димарі були повима-
зувані глиною.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які будівлі 
були на Вашому дворі?] Хата, коморя окремо, клуня 
окремо так далеченько, сарай (потім згорів). 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма коло Псла була, неда-
леко од дороги. Казали, шо горілку п’ють. І  та хата 
дерев’яна, старинна, немазана.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
У  Байраці було 5  вітряків. Бурчин Ярок  – три [ві-
тряки] по цей бік, а три по той бік стояли. Там один 
був Журба Іван Федорович, так ото день і ніч у мли-
ні сидить. І як вітер повіяв, так уже меле. Це його був 
вітряк. Після колективізації його розібрали. Стіни 
шальовані, крил четверо, повертався увесь за вітром. 
Усі вітряки були однакові, але деякі під желізом, деякі 
під соломою. В Михайлівці був водяний млин. У пана 
цього один водяний, а один моторний – двигун стояв. 
І ото в Михайлівці до половини свєт горів, а з полови-
ни, вже за Кучугурівку, не було свєту. А там свєт був, 
туди від городу ще до революції [провели]. Коптиль-
ня. Була у дядька у Михайлівці каптєльня. Туди поне-
сеш, на Паску, шоб м’ясо закоптить. Кузня. Було дві 
кузні дерев’яні. Одна була у діда Вусатого: коні кував; 
кочерги, рогач зробе. Олійниця. Біля корчми стояла 
олійниця. У Михайлівці була олійниця одна й друга у 
дядьків. Велика була. Як ішли туди олію бить, то всі да-
вали сім’я ([конопляне] сім’я сіяли), і дрова бери свої.

с. Межиріч
Записала З. Гудченко 4 червня 2009 р.  

у с. Межиріч Лебединського р-ну Сумської обл.  
від анонімних респондентів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. У  нас було село козацьке, вільне. Катери-
на [ІІ] не могла взять його. Болота кругом села були, 
і тільки заход [вхід] був один від Ворожби. До сих пор 
нас називають «вільні козаки». [В  околицях села чу-
маки] їздили по сіль, міняли на сіль. Це бабушка роз-
казувала. Це нагорі був Гадяцький шлях, і  вони ото 
їздили по Гадяцькому шляху по сіль. Міняли і на гли-
няні вироби. Тоді ці вироби везли продавати у Києві 
і їхали по сіль. Топоніми. [Які є місцеві назви кутків, 
частин села?] Замкова гора – у нас тут замок був. По-
садили ліс і нема нічого. [У с. Міжиріч було 22 сотні]. 
Де Перша сотня – там Олешня. Там був ярмарок – од 
стадіона і аж до Олешнянського містка. Це кілометрів 
два був цей ярмарок. Батько казав, 1917 р. н. [Цей ку-
ток зветься Заспас]. А ще такі кутки є у Межирічі: Ба-
зар, Яр, Олешня, Покрова, Холодна (бо там дійсно хо-
лодно), Текелівка. [Дід ваш на хуторі неподалік жив?] 
Та вже його й нема. Село Сіробаби було і Сухоставці, 
Яковенки – там було 4 хуторки через ярок, через ярок. 
Багато було садиб. То така хвамилія. Оце Яковенки  – 
Яковенки, а ці Сухоставець, Вечорка – Вечорки.

ЖИТЛО Підвалини. У старих хатах не було фундамен-
тів, а підвалини. Стіни. [Як стіни хати будували, за-
прошували сусідів допомагати?] Обов’язково, вся ву-
лиця допомагала. Бо як топтані хати робили колись, 
як топтали, то допомагали усі сусіди. [Рублені хати 

робили самі господарі чи наймані майстри?] Май-
стри. Але було таке, що й сам хазяїн робив, хто в кур-
сі дєла. Були й бригади після [Другої світової] войни. 
У нас в селі землеробством не занімалися, а ремеслом. 
Були плотники, столяри, горшкольопи. Дах. [Для по-
криття хати використовували недозріле жито]. Як 
воно починало буріть, воно було ще зелене, шоб не 
налилося зерно – воно тоді кріпше, шоб воно не по-
спіло, надзелень була. Воно вже колос викида, почина 
вже цвісти. Тоді, в той момент, як починає воно цвіс-
ти, його косять. Тоді парки робили, кулі робили. Такі 
пучки (кулі) зв’язували: по два, по два, по два... А тоді 
отак знизу ото клали, а  дальше ото соломою, пере-
весла робили, соломою убивали. Це дід так робив, а я 
бачив. Він і млини так перекривав. Це ж млин висо-
кий. Буря – і розкривать його може. А він вкривав, і не 
розкривало в його. Як укриє оце млин, тоді вони ще 
глиною поливали розведеною... І хати поливали (верх) 
в нас глиною. Воно ж тоді не розкривається. Воно тоді 
кріпеньке. Як дощ, глина, може, там трошки обтече, 
а большинство вона там в соломі і остається. [Можли-
во, із протипожежних міркувань?] Ні, якшо пожежа, 
то нічого вже не спасе.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Казали, з  церкви є під-
земний ход, і, коли дощі великі йшли, вимило цей 
підземний ход. Собор з дзвіницею стояли разом. Дзві-
ницю зруйнували. Колокола познімали. Один упав 
звідтиля, і вони бросили. Люди, кажуть, шо Бог карає 
весь рід [кривдників церкви]. Дзвін розбився, і дядько 
убився. Було 12 церквів. Бабушка моя помне 12 церк-
вів – дерев’яні, в основному.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як обирали місце, де будувати хату?] 
Заздалегідь приглядали, щоб вітри не вияли, шоб за-
тишне, сонячне було місце. Закладини. Монети кла-
ли в усі чотири вугли і в Межирічі, і  на хуторі. Тоді 
хрестики обов’язково. І оце коли хата трохи, хоть до 
половини виганялась, хазяйка пироги виставляла на 
стіни, на углах. Хата, коли в зруб робиться, в углах, на 
всіх чотирьох, пироги ставляла, шоб достаток, щастя 
було. [Ставила] на тарілках чи на рушничках, хто як. 
Вибір місця для криниці. [Для криниці якось шукали 
вологе місце?] Ходили з лозиною. Воду опредєляли. 
І ще якось розказували, шо по росі вони опредєляли.

Записала З. Гудченко 4 червня 2009 р.  
у с. Межиріч Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Литвиненка Віктора Федоровича, 1956 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Кутки села: 1, 2, 3 сотні – Олешня; 4, 5, 6, 7 – Покро-
ва; 8, 9 – Яр; 10, 11, 12 – Базар; 13, 14, 15, 16, 17 – За-
спас; 18, 19, 20, 21 – Киселівка. Кожен знає, на якій со-
тні живе. Вулицю не кажуть, а сотню кажуть, на якій 
живе. У кожного [кутка є] свій «храм». Починається із 
Спаса: 19 серпня – це Спас на Заспасі. Тоді йдуть дві 
Пречисті – це в Базарі і на Яру. Тоді йде Воздвижен-
ня – це на Олешні. Тоді йде Сєкновєніє – це на Кисе-
лівці. І закінчиться Покрова 14 жовтня. Храмують. Це 
було скільки церков – стільки «храмів». З тих пір хра-
мів [самих будівель стільки] немає, а  все одно свят-
кують. [Чи були біля церков приходські школи?] Було 
церковно-приходське училище 1905 року ліворуч від 
церкви, а праворуч земське. 
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З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 4 червня 2009 р. у с. Межиріч 

Лебединського р-ну Сумської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата мальована 1887 року. Це три-
дільний тип слобожанського житла «хата + сіни + ха-
тина», ускладнений за рахунок вигородженого в сінях 
додаткового приміщення, з’єднаного з хатою (світ-
лицею) безпосередньо дверима. З  чільного боку бу-
дівлі, треба гадати, початково була галерея на стовп-
чиках, підлога якої піднята на 60  см відносно рівня 
землі. Наразі тут влаштовано веранду. Стіни. Стіни 
хати рублені, клинцьовані, обмазані глиною, побіле-
ні. Первісно всередині вони були миті. Стеля. Пере-
криття підтримували сволоки. Дах. Дах на 4  схили, 
очевидно, був критий черепицею, як і більшість хат 
в Межирічі, бо тут було її виробництво. Але потім 
черепицю було знято, замінено залізом і використа-
но для покриття вже пізнішого сараю. Димар на хаті 
керамічний, у  вигляді горщика. Інтер’єр. Спочатку 
скрізь була глиняна долівка, пізніше дошками насте-
лили в хатині і в сінях. Головна ознака цієї хати те, 
що у «хаті» (світлиці) збереглися розписи: 4 єванге-
ліста по 4-х стінах, сволок з намальованим хрестом 
і написом. Діаметр розписів євангелістів – 73 см (на 
причілку та затиллі), на передній стіні – 74–75 см, над 
дверима – 73 см. У світлиці розміри перетину сволока 
11,5 см (ширина) на 19 см (висота). Вікна з лутками: 
123 см (висота) на 85 см (ширина). У «хатині» вікна 
100×60 см. Лутки дверей – 21,5–22 см. Висота дверей 
в світлицю в проймі – 170×83 см. У світлиці два пере-
хресні сволоки  – митий знизу. Полотно дверей зро-
блено з трьох дощок, товщина – 50 мм. Сволок митий 
з написом: «Благодатію Всемогущого Бога состроин 
дом сей рабом Божим Филиппом Феодотов сыном 
Дробязкою 1887 года». Крім того, що митий сволок, 
були миті стіни. Вони вже обклеєні шпалерами. По 
чотирьох стінах олійними фарбами намальовані кола 
із зображеннями євангелістів: по центру кожної з 
композицій  – фігура євангеліста, а  навколо  – коло-
сковий і квітковий орнаменти. На причілковій сті-
ні – Матвій, на затиллі – Лука, над вхідними двери-
ма – євангеліст Марко (зображення майже затерте), 
на чільній стіні – Іоанн. Матвій зображений сюжетно: 

дві постаті (одна – у профіль – пише гусячим пером, 
друга – у фас – сидить і тримає чорнильницю). Єван-
геліст Іоанн теж у правій руці тримає гусяче перо, а в 
лівій – Євангеліє. Він вже написав «Слово». Концен-
тричні кола: червоне (крайнє), далі там, де низка тро-
яндочок, золотавий фон, далі стилізовані колосочки, 
тоді біле, червоне, чорне і біле. Оце такі концентрич-
ні кола. Зверху від них трикутники – один за одним 
ідуть ланцюжком, подібно до стилізованої стрічки, 
яка буває у віночках. Двоє дверей світлиці мають 
широкі однакові лутки. Розпис з євангелістом Мар-
ком, що над вхідними дверима, майже до середини 
зайшов на верхню лутку. Це переконує, що і лутки, 
і стіни, і розпис робили одночасно. Система опален-
ня. Печі переробляли. Мабуть, світлицю опалювали з 
сіней, а в «хату» виходила тільки та частина, де спали, 
або лише грубка. У «хатині» збереглася піч, невідомо 
якого часу, звернена устям до причілка.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 4–5 червня 2009 р. 

 у с. Межиріч Лебединського р-ну Сумської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Мокрого Миколи Костянтиновича, 
1944 р. н.

ЖИТЛО [Текст «Актової бумаги» 1918  року про про-
даж садиби дідові респондента]. «Город Лебедин 
1918 года – декабря по новому стилю 18 дня. Мы, ни-
жеподписавшиеся крестьяне Николай Демьянович 
Ткаченко с одной стороны и Григорий Трофимович 
Мокрый с другой, заключили настоящую запродан-
ную запись в следующем: 1)  из нас я, Ткаченко из 
принадлежащего мне усадебного с постройками ме-
ста состоящего Харьковской губернии Лебединского 
уезда в слободе Межиречья по улице, идущей из-под 
горы на базарную площадь, мерою всего 980  ква-
дратных сажень, запродал ему, Григорию Мокрому, 
часть той усадьбы со всеми, находящимися на той 
усадьбе постройками и растущими фруктовыми 
деревьями, мерою 530  квадратных сажень в грани-
цах со стороны первой с остальною частью той же 
усадьбы, запроданной сего числа Александру Трофи-
мовичу Мокрому, второй – с просяком, третьей – с 
усадьбами Платона Васильевича Семенкина и Сер-
гея Демьяновича Ткаченка и четвертой – с названою 
выше улицею, идущей на базарную площадь. 2) Про-
дажа упомянутого недвижимого имения условлено 
за цену 16 000 рублей, полученые мною, продавцом, 
полностью; 3)  Купчую крепость на эту продажу ус-
ловились мы совершить обе стороны в городе Ле-
бедине в конторе нотариуса Ф. Д. Дядюна в течение 
двух лет от сего числа, всех расходах покупщика; 
4) Запродажную запись эту обе стороны обязуются 
выполнить в точности, а в противном случае вино-
вная сторона платит правой неустойки 3 000 рублей. 
Поправленному «со» верить (чуть-чуть опечаточ-
ка). В сей запродажной записи расписался и деньги 
16  000  рублей вручил крестьянин Николай Демья-
нович Ткаченко, крестьянин Григорий Трофимович 
Мокрый. Я,  нижеподписавшийся, удостоверяю, что 
предстоящие подписи на этой запродажной записи 
сделаны собственноручно в присутствии моем Фе-
дора Дмитриевича Дядюна, Лебединского нотариу-
са, в конторе моей в городе Лебедине по Замковой 

Фрагмент інтер’єру мальованої хати. 1887 р.  
с. Межиріч Лебединського р-ну Сумської обл.  

 2009 р. Світлина З. Гудченко
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улице в доме № 4 крестьянина Николаем Демьянови-
чем Ткаченком и Григорием Трофимовичем Мокрым, 
живущими в слободе Межириче Лебединского уезда, 
лично мне известными, декабря по новому стилю 
18 дня 1918 года. По реестру № 2412. Печать нотари-
уса Ф.  Д.  Дядюна в г.  Лебедине». Планування. Хата 
1867 року Мокрого Миколи Костянтиновича. В тех-
нічному паспорті є план. На цьому плані видно, що 
хата – тридільна, посередині сіни широкі. Перед вхо-
дом на чолі  – веранда з чуланом праворуч. 1275  см 
довжина, 562 см ширина – зовнішні розміри. Всере-
дині – 520 cм. Ліва хата – 440 см довжина, середня – 
420  см і права  – 395  см. В  правій хаті вигороджена 
кімната з піччю, маленька, як альков. Підвалини. 
Підвалини дубові стояли «на стоянах, на каждому 
вуглі і посередині». [Стояни діаметром] сантиме-
трів 80. Стіни. Стіни з липи. Вікна: на причілках – по 
2 вікна, на чолі – по 2 вікна, а середня кімната освіт-
люється парним вікном. Парне вікно має старовинну 
столярку з металевими з’єднувальними деталями. 
Кругове сполучення між кімнатами. Деякі двері пе-
рероблені, вікна теж, крім затильного. Стеля. У се-
редній частині 2 поперечні сволоки. Крокви з сосни. 
Інтер’єр. Через сіни входи і в одну, і в другу кімнату. 
Піч обігріває і хату, і хатину. Підлога була в лівій хаті 
і в хатині. У хаті сволок навхрест. Господар свідчить: 
«Такими буквами старослов’янськими було написа-
но на нижньому сволоці (в лівій хаті). На чотирьох 
стінах хрести були намальовані. При мені білилось, 
і воно просвічувалось». Отже, хата була мальована.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуня була. 
Туди далеко доверху комори були. Тут таке багате 
хазяйство було. Комора сплошна була, це так мені 
дід казав. А  тоді був пожар. Комори згоріли, а  хату 
спасли. Клуня ото осталась і хата, а сараї [згоріли під 
час пожежі]. Дід казав: «Хорошо, шо згоріли, а  то б 
розкулачували». Клуня така, шоб можна було роз-
вертаться. Сіно завозили. [Стіни] плетені. Сохи, дві 
сохи, тоді посередині сволок, тоді ключини. Плетіння 
горизонтальне. Не мазана, очеретом обставлена. [На-
скрізного проїзду] не було. Були широкі ворота. Там 
молотили жито. Ворота були на 2 половини. Хвіртки 
не було. Саж мав короб зі стовпчиками, шоб порося-
та могли до корму тільки голову просунути. Дах на 
два схили.

Записала З. Гудченко 5 червня 2009 р.  
у с. Межиріч Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Павленка Івана Семеновича, 1918 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Я собі побудував хату в 1957 році. 
Ставив фундаменти дерев’яні, трошки дубові. Треба 
дуб на підвалини, шоб не гнили. Стіни. Стіни – со-
сна. [Не запрошували толоку для зведення стін?] Ні, 
не спеціалісти, хто ж прийде. Було 4 плотника: сусід 
один, з-за Покрови – два. Ну, помагали привезти де-
рево. Так я підводу наймав. Поїхав ноччю  – вкраду. 
З жінкою пиляли вдвох, нагружали вдвох. Я ж у лісі 
робив. Тихенько ввечері поїхав, тихенько ноччю при-
їхав. Мало хто бачив. А тоді мені три куби лісничество 
виписало лісу. Так я нєт-нєт, на санчата та й привезу. 
Та й конем. І  ото навозив і став строїться. Хлопці з 
Донбасу привозили листове залізо. Я ним оббив стіни 
недавно. 

Записала З. Гудченко 5 червня 2009 р.  
у с. Межиріч Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Скляренка Івана Семеновича, 1918 р. н.

ЖИТЛО [Ви народилися тут, в  Межирічі?] Тут все 
врем’я. Діди й батьки – всі тут горшки робили. Гончарі 
всі були. [Як хату будувати, запрошували майстрів?] 
Робили наші місцеві плотники: Іван Корнійович Ма-
тейко... [Були бригади?] Ні, майстер просто. Жив з 
жінкою, занімався горшками, тоді в плотництво пі-
шов. Інтер’єр. [Чи були тут хати з настінним малю-
ванням?] Ото була одна. Я більше не знаю. Там була 
бригада. [Шо там було зображено, не пам’ятаєте?] Ні. 
Шось, мальоване в яком-то году... [Де було написано, 
на сволоці?] На сволоці і під сволоком, на стіні круги і 
там цяцьки якісь. Ну, мальоване було. На трьох стінах. 
Було дві здорових хати і третя маленька посередині, 
хатина. Ті хароші дві були, сволока мальовані, стіни 
мальовані дві чи три. Чисті стіни, зовні були обмаза-
ні й побілені. А тоді став колхоз. Колхоз продав хати, 
з однієї частини зробили хлів для корови.

с. Михайлівка
З польового щоденника С. Щербань,  

записано 1989 р. у с. Михайлівка  
Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Шамари Софії Терентіївни, 1913 р. н.,  
та Клюшниченко Олександри Терентіївни, 1917 р. н.

ЖИТЛО Стіни. З  лісу дерево на хату  – сосна, осика, 
липа. Плотники ставили хату. Були хати дерев’яні. 
Більше було дерев’яних, а  були топтані з глини та з 
соломи. Ставили стояни, виставляли дошки, солому, 
заливали глину. За день топтали хату. На топтання 
йшли люди [толокою допомагати]. Глину з-під гори 
возили. 9–10 гарб на хату соломи. Топтані хати пізні-
ші, а більш – дерев’яні. [Як називали стіни у хаті?] Сті-
на од двора – царина стіна, стіна перед піччю, сінешна 
стіна. Дах. Кройщики крили [хату] кульовою соло-
мою. Парки в’язали, кругом спину соломою житньою 
вивершує і глину примочує. Журавель робили і глину 
витягали відром, приливає спину. Інтер’єр. На печі 
віконце, напічне вікно. У половій стіні вікна не було. 
Жердка – перед піччю у хатині, а в хаті над полом.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Місце для хати  – щоб проти сонця. За-
кладини. Під підвалини кладуть гроші, а зверху плас-
тини. Як сволоки стягали, пили могорич, мотузками 
подавали. Перший раз мазала горище мати. Маза-
ла – мідяки сипала. Входини. Входили в хату з іконою 
(«Неопалима Купина»), хліб, сіль. Календарна та ро-
динна обрядовість. На Страсті підем, свічкою хрес-
тики [на сволоку] накоптиш, а тоді чувалом затираєш, 
щоб кури яєць нанесли. Свічку страсну ховали у скри-
ню. Орданською водою освячували все [на обійсті].

Записала З. Гудченко у червні 1996 р.  
у с. Михайлівка Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Ровенського Костянтина Васильовича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Планування. У нас по-різному хати стоять [на 
рельєфі]. Унизу – двері на південь, а в нас під горою, 
є і так стоять, і так. У діда хата – дерев’яна, сторчова. 
Сіни просторі, топка в сінях була. Три кімнати: одна 
кімната (там кухня була), середня (спальня) і велика.
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  діда хата 
під желізом, була клуня, дві коморі, сарай. Клуню за-
брали. Клуня мала вхід з одного боку, чотири сохи 
було, стіни з дощок, дах під соломою. Комори  – ру-
блені з пластин, на камнях (піщаник), з стовпчиками, 
криті соломою кулями. Криниця. Колодязь у дворі з 
журавлем. Огорожа. Огорожа  – висока, дощана, ме-
тра півтора. Ворота з дашком.

Записала Н. Бенько 18 червня 1996 р.  
у с. Михайлівка Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Давидюк Варвари Михайлівни, 1927 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. Ото хата як робицця, так 
оце комора – та сама кладовка. Таке. І куди ж женіх 
піде із нівєстою? Тільки ж у комору. В  хаті ж міжду 
людьми ж не розположяться, а  то в комору ж веде. 
Ото таке. І  должен, вроді (це колись, це не за нас), 
должен присутствовать дружко при цьому. А тоді ж, 
якшо чесна нівєста, так ту сорочку, шо вона лягала 
спать, свекрусі на тарільці преподносили. Це колись. 
Це не за нас було. А як нечесна – так на нівєстину ма-
тір надівали хомут.

c. Ревки
Записала З. Гудченко у червні 1996 р.  

у c. Ревки (хутір Щетини)  
Лебединського р-ну Сумської обл. 

 від Лозицької Євдокії Іванівни, 1909 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Вже й хутора 
нема, де я родилась [хутір Щетини в околицях с. Рев-
ки]. Оце як піду я коли у ліс по сироїжки або шо, то 
ото й дивлюся: оце жив дядько, оце той, оце жив той. 
Так, як кутки отут є на Казидубах: там жили три бра-
ти рядом, тоді Кирдай жив багач. [То це окремі кутки 
села?] Воно не село, а хуторок був. 

ЖИТЛО [Яка ваша сім’я була?] Бідна: батько, мати, 
п’ятеро дітей. [Хата яка була?] Хата величенька, і 
кухонька вигороджена у хаті, і сіни. Стіни обмазані. 
Присьба була. Вікон троє. Під соломою хата. [Що у 
дворі стояло?] Хата, сарай.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Були 
вітряки на другий вулиці. Там жили багачі, і були у їх 
вітряки. Крутився верх. Дошками шальовані.

Записала З. Гудченко у червні 1996 р. 
у c. Ревки (хутір Щетини)  

Лебединського р-ну Сумської обл. 
 від Вінника Василя Гавриловича, 1911 р. н.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Опишіть са-
дибу батька]. Хата, комора окрема, конюшня, сарай. 
Батько був бєдний проти людей (у  нас були серед-
няки). Клуня була з одними ворітьми, стіни всторч, 
не плетені, на дві сохи, крита соломою. Стіни [в усіх 
будівлях] були дерев’яні. Хата у батька була рублена з 
залишками, з пластин, з’єднаних штирями.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
У нас було отут в селі штук 7–8 вітряків. На вітер по-
вертали весь [вітряк]. Стіни рівні, шальовані. Одно-
поверховий.

c. Рябушки
Записав М. Корнієнко 20 червня 1996 р.  

у с. Рябушки Лебединського р-ну Сумської обл.  
від Безносенко Марії Олександрівни

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[У  Вас тут хуторів багато було?] Ну, отут хуторів 
було багато: й Костюшина, й  Вільховка, Курилівка, 
Три Бубни, Вершина, Коштяни, Ляшки, Безугли. Тут 
хуторів багато було. [Які у Вас в селі мали назви кут-
ки?] А  кутки у нас, оце наша сторона, звалася оце 
отута Дубівка. А оце отуди далі, отуди так було кри-
во – Біднівка. А осюди, по праву сторону – Балабівка, 
а осюди в ход – Йонівна, панські люди були. Був пан 
Йон – Йонівна. Туди далі за церкву зараз Яврахівка – 
Бурлюківка. За Бурлюківку – Падалкін Яр. За Падал-
кін Яр так Гатьмани, тоді Стрілники, Кулівка. Оце все  
Рябушки.

ЖИТЛО [Ви всі жили в одній хаті?] В одній хаті. Хата он 
та й стоїть. [То дуже давня хата?] Та вона перекидана 
вже хата. Ту вже розкидали, а зробили другу. [У яко-
му році Ви збудували цю хату?] В [тисяча дев’ятсот] 
двадцять шостому годі. [Хата повністю збудована з 
дерева?] Повністю з дерева. Планування. [Хата була 
на дві половини?] Не на дві половини, та як оце: «ве-
лика хата» і кухня. Інтер’єр. [Де в кімнаті сім’я спа-
ла?] Оце дядько Петро, отак кровать упоперек, – спала 
уся сім’я його. Батько мій – там ото в кухні лежанка 
сюди була. Коло вікна на лавку кладе собі подушку, 
а ми сюди рядом... А дід на дівані, дядько Ілько отут 
на тому-то на дивані, дядько Іван на лежанці – отак 
само, як оце построєно. А баба була на печі... Розстрі-
ляли... Заболіла...

с. Червлене
Записала З. Гудченко  

у червні 1996 р. у с. Червлене  
Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Цебро Анастасії Олександрівни, 1914 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як кутки називалися в селі?] Там – Московщина на-
зивалася, а  на той бік  – Ярок, а  посередині  – Село. 
Каже: «Піду на Село». Село у нас велике було – 500 чи 
400 дворів, а голодовка багато забрала людей.

ЖИТЛО Стіни. [Були толоки для допомоги при будів-
ництві?] Раньше було. Строїлись і мазались. Ну, він 
не платив, цей дядько чи тьотка [господарі]. Гукає 
сусідів: «Ідіть, хату мазать поможіть!». Поприходять, 
зразу глину місять, а тепер навчились, то коняка місе 
глину. Мажуть-мажуть, а кухарки там своє роблять – 
готовлять. В час: «Давайте обідать!». Пообідали, [далі 
працюють] і поки й не кончуть. А тоді вже могорич, 
батька й матір на возок, хоть хазяйку й хазяїна, і до 
берега – купать.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Якою була 
садиба у Вашого батька?] Хата, хлів, клуня, комора на 
отшибі одна, а друга з сараєм стояла. Був харош саж. 
У нас, у цій хаті, 12 душ жило. Криниця. [Як колодязь 
копати?] То хазяїн уже зна. Ось у ції хазяйки був коло-
дязь, дак на грані – половина їхнього, грядка, а поло-
вина другого хазяїна. Вони собі ходять, а ті собі. Між 
садибами, не на вулицю.
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Записала З. Гудченко у червні 1996 р.  
у с. Червлене Лебединського р-ну Сумської обл.  

від Зміяк Євдокії Петрівни, 1913 р. н.

ЖИТЛО Хату будував дід, [невідомо, у якому році]. Ві-
кна розширили, були менші, двері перероблені. Вона 
осталась не решетована. Так зараз і є. Дах. Вона була 
під соломою. Перекрили у 1956-му році.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як нази-
валась ота будівля?] Хлів. [А клуня була у вас?] Була 
далі, велика, тому шо поле було, оброблялося, усі сно-
пи звозили, харчі. Все звозиться у клуню, коло клуні... 
Батько був середній [щодо заможності]. Там повіточ-
ка ще стояла, саж. Комори окремої не було. Хата була – 
дві хати через сіни, так ото усередині була комора, а то 
там хата була од вулиці і оце. Хата була велика, та ми 
одкинули.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ У Боброво-
му була крупчатка. Тут не було. [Кузні були?] Була. 
Обковували дроти. Кузня должна буть у кожному селі. 
Млин. [Вітряки були?] Великі вітряки. Належали се-
лянам. Були на горі – три, чотири чи п’ять. Один – ру-
блений, під желізом; інші – оббиті шальовкою. Повер-
тали самі крила, а вітряк стоїть, стіни рівні.

ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН
м. Охтирка

Записала Н. Литвинчук 24 липня 2019 р.  
у м. Охтирці Сумської обл.  

від Макаровця Віктора Борисовича, 1956 р. н., 
 та Макаровець Ольги Анатоліївни, 1958 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи відомо Вам, чому таку назву має місто Охтирка?] 
Річка Охтирка. По-моєму, так. [Де саме протікає ця 
річка?] В центрі. Річка оце, шо ми проїжжаєм. Оце ж 
дамба оце на річкі Охтирка. Оце ж Охтирка, оце дам-
ба, це на річкі Охтирка. Раніше й раніше ще тут ко-
раблі ходили по Охтиркі. Така вона була велика, я не 
знаю, я цього не представляю, коли це таке було. Сис-
тема забудови. [Чи ділиться місто на райони?] Сотні. 
У нас – один, два, три, чітирі... десять... Десять? Оди-
надцята є сотня? Перша, Друга, Третя, Четверта, Пята, 
Шоста, Сьома, наша Восьма, Девята, Десята є [сотня]. 
А  одинадцята є  – Гусинка. [Тобто Гусинка  – це так 
Одинадцяту сотню називають?] Да. Дачний – то нове 
вже, то воно відноситься до Другої сотні. Дачний  – 
Друга сотня. Ну, сотня, я так поняв, шо це козаки, со-
тні тут були. Ну, козаки! Сотнями вони розселялися. 
І оце воно так осталось. 

ЖИТЛО [Практики зведення багатоквартирних будин-
ків]. [Як давно в Охтирці почали зводити багатоповер-
хові будинки?] Це почали будувати в [тисяча дев’ятсот] 
шиісятих годах десь. Отакі коператіви. [Що таке «копе-
ратіви»?] Ну, шо таке «коператів»? Коператів – здавали 
гроші люди, напримєр, скидались і будували собі жит-
ло. [Був кооператив] «Охтирбуд». Це, шоб гроші не 
платить, це заробить [квартиру] можно було тіки там. 
Трудом квартіру собі заробить. Тіки там. Де можна за-
робить? Коператів, ілі в «Охтирстрої» робить, ілі буть 
врачьом там, якимсь спіциалістом, шо давали квартіри 
од міської ради. А такому простому ж не давали. [Як 

будували багатоповерхівки?] Бригади були. Бригади 
були... [Як визначали, де зводити будинок?] Заказ 
хтось подавав. Міська рада подавала. Міська рада за-
казувала, і будували. Ілі нафтовики. В основном, хто – 
нафтовики в нас тут могли [будувати] і воєнні. У них 
свої [були будівельні бригади]. Тут же була, льотчіки 
були, ракєтчики були, понтонщіки були, багато воєн-
них було тут, от. І для них була спіциально КЕЧ. Пол-
тавська це КЕЧ. Якась експерементальна частина... 
[Квартирно-експлуатаційна частина]. Строітєльна ор-
ганізація, тіки воєнна. От, вони для воєнних строїли 
дома. Ото на Дачьном – це все для воєнних. [З якого 
матеріалу будували багатоповерхові будинки в 
«Охтирбуді»?] Кирпич, в  основному. Воєнні строїли 
блочні дома. Не блочні, а панельні. А в нас [в «Охтир-
буді»] – білий кирпич, силікатний. [З чого починалося 
будівництво?] Сваї бились. Охтирка ж на болоті вся. 
Сваї бились, потім робився фундамент, потім битоні-
рувалось, потім зводився будинок. Камєнщики  – 
раз-раз, мастєрок, камєнщік – і работал. Блоки поло-
жили, потом робили – ліпицька кладка. Чітирі ложка, 
а пятий був – тичьок. Ложок і тичьок. Так якось отак: 
одна, друга, третя, чітирі [четверта цеглина], а  тоді 
отак, один тичьок, один. А потом наново начінаєтьця, 
потом наново начінаєтьця: раз, два, три, чітирі  – ти-
чьок. Опять ложки: раз, два, три, чітирі... Не так, як ці 
дома, що перев’язувались, а  так, по-другому. Пере-
криття, плити перекриття ложили – це значить, пер-
ший етаж перекривається, вигонюється другий етаж. 
[У  кінці] технічний поверх ішов, технічний ішов по-
верх. [Чи були підвали?] Підвали були, да. Люди сами 
робили собі під підвал. Ну, вони ж самі. Ну, шоб погріб 
був, як собі. Як кладовка. Собі просто брали і робили 
сами, це не по проекту. Так само, як і в нас [у будин-
ку], – ідеш по лєснічній клєткі, і собі кладовки робили 
там, де не положено його робить, самозахват. І ото по-
робили. Так само, як і в нас: ідеш  – тамбур. Должні 
буть зразу до нас в квартіру двері, а ми перегородили 
дві квартіри собі і там [з іншого боку від сходинок] – 
дві квартіри собі. Тоже неправильно, не по проекту. 
І там, мабуть, должен буть сміттєпровод, а його не ро-
били, і  там поробили люди кладовки собі. А  сміттє-
провода ніхто й не робив. Ми в малосімєйке жили, як 
цей дом [збудувався], а  тута виганяли просто, тошо 
люди на очіріді в малосімєйку тоже ж, на квартіру, хто 
получів – виганяли. Нічього не готове, а бігом ідіть і 
живіть, як хочіте. [Чому так називали  – «малосімєй-
ка»?] То шо малометражні квартіри. Просто «малосі-
мєйка» називалась, то шо малометражні квартири: 
двінадцать квадратов, шиснадцать і дивятнадцать 
було. Кухня, [санвузол]. Це не комуналка. [Чи були в 
Охтирці комуналки?] Були. І гуртожитки були. Он на 
Дачьном – там бараки. Воєнні тоже ж [будували]. Ба-
раки – це так: кухня на нєсколько квартір, отакий ко-
ридор здоровий, і ото там, там, там, там квартіри, по 
комнаті, а кухня десь общя, ото сходились. Як кому-
налка пошти. Одноетажне, ну, там таке... [З чого їх бу-
дували?] А з чього – даже і не знаю, хоть должен знать. 
З оцієї... Шлаконабивні. Не шлакоблок, а шлаконабив-
ні. Ну, шлак, і  шлакували. Як глинобитні стіни ото, 
глиной, не саман, саман – це кирпичі такі, з глини і со-
ломи. Шлаконабивні  – це не блоки, це шлакується. 
А  шлакоблок  – це такі блоки робилися. Це робили... 
Привозне було. А хто сам робив. Єсть такі пустотєлі 
шлакоблоки, ну, там не шлакоблок... Воно можна й 
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«гіпсоблок» казать. Гіпсоблок і шлакобок – я не знаю 
даже, яка разниця. Шлакоблок – це шлак, і воно якось 
із гіпсом. [Практики будівництва приватних осель]. 
[В Охтирці більше одноповерхових чи багатоповерхо-
вих будинків?] Більше одноповерхових. Планування. 
[Яким було планування у старих хатах?] Ну, сіни... Як? 
Заходиш – [сіни] і «хата», «хатина» (там, де плита чи 
піч). У кого піч, у кого не було пічі. «Хата», «хатина» 
називалась. Сіни, «хата», «хатина» – і всьо. Так як ось у 
них [батьків дружини] була стара хата, там вобщє піч 
й одна «хата» була, «хатини» й не було, а на другій по-
ловині була вся скотина. Під однією кришою. На одну 
сторону хазяйство, скотина жила, а  на другу люди 
жили, і всьо. [Це було тимчасове житло?] Не тимчасо-
во. Баба була одна, її [дружини] бабушка, чьоловіка ж 
убили, в [тисяча дев’ятсот] сорок пятом году, по-моєму, 
і  ото зліпили сами вони, в  них мазанка ото була, ну, 
глиняна. Ну, шо могли, глини натаскали. Зарой був тут 
у нас, зарой. Люди сами копали глину, і ото получівся 
зарой. Ми в дєтстві там на лижах їздили, з горок спус-
кались, бо не було горок у нас тут. Щяс нема! Люди за-
кидали, застроїли, там ровне мєсто. І ото получілось 
так. [Чи доводилось Вам бачити в Охтирці хати з гале-
реями?] Стовпи і открите? Ага, було. Ну, як навєс... Не 
знаю, як називалося. Ну, галєрєя  – ми називали, от, 
«віранда», «галєрєя». Це таке: оці вікна, рами були, ну, 
трошки кирпича, от, а  дальше рами одні, вікна. От, 
таке, як у кухні у нас – полугалєрєя. Отакі вікна, по-
лностью вікна. Ну, віранда. Ну, «галєрєя» – це як вроді 
б по-руському. Та й «віранда»  – воно по-руськи. 
[У яких роках стали будувати хати з верандами?] У си-
мидісятих годах. А  тоді начяли не галєрею робить, 
а половина, більше, дві третіх, напрімєр, галірея оце, 
як віранда, а кухню [там] робили, виносили, хто кухню 
робив, хто кладовку. От, галірея, а там одна третя – або 
кладовку, або кухню робили. В  нас кухня була там. 
[Скільки кімнат було в будинку?] А кімнат – хто скіки 
напланірує: три-чітирі. Виносили на галірєю кухню, 
і получялось чітирі комнати – зал, дві спальні і столова 
тіпа. Ну, столовой як таковой нема, кухня була за сто-
лову. Кухня – й столова. Такого понятія, як «столова», 
нема. Призьба. [Чи були в Охтирці хати з призьбами?] 
Були. І наша оця з призьбой, тіки заложили. [Для чого 
робили призьбу?] Ну, так робилось. Як мазанка, то 
призьбу робили, знаю. Отут була вроді б призьба, 
а тоді зробили кирпичний фундмент. Глиняна [була]. 
Топтанка. Ото глину навозили, трамбували, топтали. 
Ну, фундмент «глинобитний» називався, без фунда-
мента не може хати буть. Як фундамент служила 
призьба. Фундамент. [З  чого починали будівництво 
хати?] З  фундамента. Копали вручьну яму. Це ми ж 
малі були щє. Не малі, в дев’ятий клас я ходив. Копали 
яму вручьну, глибина – до промерзанія, не менше метр 
тридцять [сантиметрів] у глубину. Фундамент – нада 
яму рить до промерзанія грунту. Метер тридцять це. 
Хоч щяс і нема таких зім, шоб промерзало, а раньше, є, 
промерзало більше метра. А  тоді щєбень. Щєбень  – 
тоже готового ж не то [не було], били кирпич. Ото кир-
пич навозили, а який там паганий, били ото молотком, 
мозолі на руках були, цюкали. Щєбня ж не достать, до-
рогий. І  ото набивали ото таку яму. Напримєр, хата 
скіки в нас, девять на десять там, та ні, десять на оди-
надцять [метрів ширини та довжини], здорова. Ото 
набивали туди, а  тоді колотили роствор  – цемент у 
бочкі колотили й виливали туди. Ото так щєбня... То 

щєбня насипим кругом, потрамбуєм, заливаєм, тоді 
трамбуєм трамбовками слой, потом трос такий, шоб 
моноліт був, трос по всьому фундаменту ложили, 
опять щєбень, опять заливали, ну слоями, нєсколько 
слоїв, ото поки до верху не дойдеш. Ото все вручьну, 
все возили. [Фундамент] должен простоять сезон, не 
менше сезона, стояв, да. Так зразу нільзя [стіни класти] 
на нього. Сезон простояв ото, а тоді вже камінщіка на-
німали, камінщік робив цоколь і хату ж, стєни. [Що 
таке «цоколь»?] Ну, цоколь – це до пола такий, ну, скіки 
там, одинадцять рядов. Шоб височенько було, шоб не 
так, як ото кухня в нас, неправильно зроблена, там 
влага йде і там... Неправильно, корочє. Стіни. Цоколь 
виганяли і начяли виганять стіни хати. [З чого зводили 
стіни?] [Раніше в Охтирці саман] люди сами робили. 
[Будували з нього] хати, сараї. Це щє до [Другої світо-
вої] войни робили. Отут була [стара] хата рублена 
така, ото її перевезли [потім на інше подвір’я]. У  тій 
хаті якийсь піп жив чі шо... Рублена була хата, так по-
будована, і без гвоздєй. Гвозді деревяні – такі хароші, 
дебелі. Ото скріплялися [ними]. У цій хаті, це ж стара 
хата, сорок шостого года, тута стіни сторчьові з дерева. 
Отак сторчьма, отакі завтовшки. Дерев’яна хата. Була 
вона мазана. Каждий год же мазали ото, білили, а тоді, 
шоб не білить, ми обложили. Тута [по-сусідству] жилі-
зом оббита була. Ну, хто як. Хто досками [обшивав]. 
Глиняних [хат] мало, дуже в бідних глиняни хати 
[були]. У кого дерев’яні – це ж щіталось багаті. А в кого 
рублені були – то вобщє багаті. У сімидисятих стіни, 
в основном, так, як ми робили отам, – шлакоблок, і об-
ложений кирпічьом. В основном, робили [так], боль-
шинство. Кирпич [на хату] ми заробляли самі на кир-
пичном заводі, щє отут був. Возили сирець. Сирець – 
це кирпич, ну, зроблений, що там, я не знаю, шо там, 
глина і що там мішалось – не знаю. І возили в піч оцей 
сирець. Там рельси були, вагонетки, і ото тягли ті ваго-
нетки, там кілограм по триста, мабуть, як не більше. 
Заробляли так кирпич. Ото робили цілий день, виход-
ний день. Бо батько ж, мати на роботі, а в виходний 
ото робили, підробляли. І ото скіки давали кирпичів, 
я не знаю. І ото заробляли таким образом, да, на хату. 
[Скільки людей працювало під час зведення стін?] 
Один камєнщік, а ми ж підсобні – я, брат і дядько, і щє 
дід приїжжав, помагав. Ну, з діда толку мало було, ка-
нєшно. Ото подьйом в шесть чясов – і цілий день. Ка-
мінщік один, а камєнщік такий бистрий був. Місяць, 
мабуть, десь зробив [стіни]. Ну, він один, нас мало. 
І то, бистро він і робив. Ну, це ж не то, шо бетономі-
шалка. Вручьну. Роствор вручьну робили лопатами – 
ото цемент, пісок і вода. Корито таке [було], і ото коло-
тили все. Важко було. [Що робили після того, як ви-
гнали стіни?] А далі опять же ж: коробка ця год стояла. 
Так, просто коробка, без перегородок, без нічього. 
А шлакоблочьна ця стєнка, я помню, завалилась, вста-
ли, а вона завалилася. [Чому?] Криво [камінщик] отак 
шлакоблок положив. Прийшов перероблять. А  тоді 
штукатурили [стіни] всередині. Всередині вже ізві-
стковий роствор. Тоже ж нанімали штукатурів, сами 
не робили, бо не вміли. Стеля. [Як робили стелю?] Ло-
жили отак по стєнам, по стєнам ложили, як воно на-
зивається, балки. Потом через, е, нєсколько там, чєрез 
скільки, може, через... по метру, ні, менше, тоже балки 
так ложились. Потом підбивався угольник до цих ба-
лок, і горбиль ложився на перекриття. І потом зверху 
мазали, накидали. Місили або ногами, або коня нані-
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мали. Ото місили глину. Сами, людей канєшно [запро-
шували]. Чьоловік скіки там – двадцять-тридцать чьо-
ловік. Ну, всіх сусідів, знакомих звали. [Як виглядає 
стеля всередині вашої хати?] Сволок, а потом уже до-
ски, мабуть, отак, тоді сплошні, тоді так робили. Ма-
буть такі – «сороковка»... Чі яка тут доска? Так лежить. 
А по-новому – вже ж так не роблять, уже нема оцього 
виступу [сволока], ровно. Дах. А  потом уже кришу 
[робили]. Тесляра нанімали, сами ж ми не можемо. Із 
села нянька в нас була, а в неї брат, брат у неї був глухо-
німий, ні, глухий, він з войни прийшов і кантузію по-
лучів, він не чув, а по губам усе понімав, по губам хара-
шо понімав, ну, небистро нада було балакать, і він по-
німав. І ото він був тесляр. Верх робив. Ціле літо [на 
будівництві], мозолі були. Ми ж діти, не то... Ото тесав. 
Ну, довго тоже робив, мабуть, з  місяць. А  потом оці 
стропила чи крокви... Кроква оці, на землі воно все ро-
билось, отак збивалось, конструкція, все шоб ровно, 
затесувалось з одной сторони, і  потом піднімали її, 
вручьну піднімали по доскам таким, і  тянули ото на 
верх, затягували, а  там ставили, ну, прибивали, шоб 
воно стояло ровно. І отак усі. Скіки там їх [крокв] – 
штук сєм-восєм, не знаю. А потом обшельовували. На 
верх дерево тоже заробляли, в ліс їздили. Там пиляли, 
обрубували. Тоже робили в виходний день, нєсколько 
чєловєк там, ну, сім’я там, родичі, брат там, дятько. 
Раньше робили гуртом всі, сам же не зробиш. І один 
одному допомагали. Ми, як малі були, так ми обрубу-
вали гілки. Це ліс так заробляли. Стропила, там все ж, 
шельовка... [Яке дерево брали?] З дуба, канєшно, луч-
чє, но, в основном, – сосна. Все сосна була, де ж дуба 
було взять?! [Чи обробляли якось дерево?] Стропила 
не обтесували, стропила – такі вони кругляком були. 
Обшельовувалось, а  потом залізом покривалось. [Чи 
клали під залізо щось?] Під залізо? Обізатєльно. Толь 
клали ілі рубероїд. Толь – це таке, погане. Шо було. Ру-
бероїд дорожче був, толь дешевше, ну, ложили, да. 
Кровельщиків нанімали других, [щоб хату залізом по-
крили]. [Де він працював, на землі?] Ні, то на верху ро-
билось якось, клепав, загинав там, це все не знаю я. Це 
їхнє. [Як на них казали  – «жестянщики», «бляхарі»?] 
Ну, тіпа такого, що жестянщіки. Може, й бляхарі, я не 
знаю, не помню. [В Охтирці багато людей крили хати 
залізом?] Ну, залізом, це крили як... Як вроді б багаті! 
А  так шифер, в  основном. Жилізом  – це хоть воно 
хуже набагато, ну, зилізо казалось, шо луччє. [Залізо] 
красили, сами красили, лазили сами, красили. [Чи до-
водилось Вам бачити в Охтирці хати, криті очеретом, 
соломою?] Да, соломою були, ось напротів соломою 
[була крита хата]. Ну, щяс уже нема тих хат. Оце стара 
хата, оце напротів нас, шо оббита оце [залізом], була 
під соломою. Це стара хата, вона не перероблена. І оце 
рядом стара хата, а  то вже ота  – нова хата. Та скрізь 
нові, більш нема старих. Оце дві старі. [Вони якось ви-
різняються?] Ні, я сам по собі помню, шо то не пере-
строювались хати. Інтер’єр. [Коли стали клеїти на сті-
ни шпалери?] Обоі коли [в квартирі] начяли клєіть – 
восімісят шостий год був. А тут [в хаті] – мабуть, в де-
вяностих годах. Обої – це вже послі, а то цвітна побєл-
ка була. Ну, разних цвєтов кажда комната: жовтий, си-
ній, зелений, – який підбереш. [Це додавали барвники 
в крейду?] Да-да. Да-да-да. Колотили і добавляли кра-
сітєль. [Чи були у вас тут пересувнівні торговці крей-
дою?] Ганчурники були. «Ганчуро-о-ок!»,  – кричав. 
Малі бігли, міняли: ото випросим тряпок чі шо у бать-

ків, і давали таких соловейків, свистки з глини. Води 
наллєш – і «чю-чю-чю», свистиш. Вони крейду возили, 
мило. Шо ще – шось ше таке дефіцитне, може, голки... 
Не помню. Оце свистки, потом петушки дітворі. Шо 
щє вони? Може, платки якісь. Якісь [речі] з дефіцитно-
го [товару]. Отакево все. Система опалення. Отоплє-
ніє було. Як раньше було – плита була, вона на всі ком-
нати. Єслі три  – зала, спальня і кухня була  – ну, дві 
комнати і кухня, і одна плита, обогріватєлі були, як оце 
обогріватель, ото обогрівало дві комнати – спальню і 
зал. Плита була, заходиш, коридора не було, заходиш – 
зразу в кухню, от, комната, яка [з  дверей]  – кухня. 
Сюди двері – зала, наполовину хата розділена, і оце іще 
раз – і туди спальня, І кухня оце. І туди обогріватєль, 
і на спальню. [Що таке «обогріватєль»?] Стіна гріється, 
от, димоход там, хода такі, і  воно гріє всі комнати. 
А потом же ж переробили на водяне опалення. [Як у 
вас казали – груба чи плита?] Плита у нас. Для крєпос-
ті, от, плиту мазать – кізяки добавляли. Постоянно со-
бирали після коня кізяки, біжять по дорогі. І змішують 
з глиной, підмазували, воно тоді кріпке, гарне. По су-
сідству [хата – на два ходи] піч була. Хазяїн, як строїв, 
і  піч там була. Ходили. [Коли з’явився газ?] Газ  – у 
дев’яностих. [Чи опалювали будинок до того дрова-
ми?] Да. Газ тута... Просили людей, умаляли, шоб газо-
ву плиту ставли, шо це дешево, шо це безопасно, а них-
то не хотів. Боялися! А на чьом готовили? Кірогаз. І на 
плиті готовили. Це ж неудобно. Кірогаз або примус – 
це вобщє ж бомба! А газу боялись, хоть тоже ж бомба 
оцей балон. Це ж не було газу. Газ появився десь отут у 
нас у девяностих годах. Там раньше, де Саша живе, там 
по Вербовому раньше пішло газ, а сюди на Московську 
[вулицю] – це тупікова вулиця, сюди в конці вже зро-
били. Ну, це природній газ. Тоже ж сами робили тут 
усе, за свої гроші.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які будівлі 
були у дворі, окрім хати?] Сарай, погріб, кухня літня. 
[Погріб був окремо?] Да, в основном окремо. Тут же ж 
сами строїли погріб, яму копали. Яма глибока, метрів 
два, мабуть. Тоді рейки робили і своди з кирпичу. Там 
якось опалубку робили, ну, це, я ж тоді малий був, не 
знаю, деревяну опалубку, потом отак своди робили, 
кирпи. Потом він [звід погреба] застивав, ото дере-
во знімалось і стояло. А зверху [обмазували] глиной, 
шоб не так текло, смолили, толь [клали], смолой зали-
вали. Оце таке робили. Ото «шийка» – то вход. В кого 
був, хто вход робив, а хто влазний [погріб] робив – по 
драбині. Влазний [погріб] – це по драбині просто, от, 
такий, драбиною туди спускаєшся. Цей ж [вхідний по-
гріб] довго робить треба. [Чи були погреби з погрібни-
ками?] Да, он же у [родичів є]. Ну, то ж ми сами робили 
тоже погрібник, воно без погрібника було, ми зробили 
це, сами вже робили. «Погрібник» кажуть. [Чи робили 
підвали всередині хати чи літньої кухні?] В нас там, де 
кухня, зроблено там підвал. Да, копали яму сами і за 
щьот оцих стєн цоколя [робили підвал]. Бетонірували 
вручьну, [перекриття] рівно або сводом. Ну, тут рівно 
робили, ми сводом не робили. Тоже опалубка роби-
лась деревяна, заливалось бетоном, потом знімалась 
опалубка, воно скріплялось, там же арматура, все таке, 
шоб держалося. [Сарай] – на дві частини. [Одна час-
тина] – як мастєрская. Ну, майстерня, там лопати або 
велосипеди, або щє шо там... Ну, як?.. Майстерня. Шоб 
майструвать шось, тесать, стругать. А  другий [блок 
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приміщень сараю] – для худоби там, для поросят, ку-
рей. В нас, напримєр, зверху кури – насєсти робили і 
укривали, а там поросята внизу. Так воно й осталось у 
сараї в старому. Воно тепліше і курям було, і порося-
там. А поросята – в загороді. Загорода, а зверху накри-
валось, над поросятами, і поросятам тепло, не холод-
но, і курям харашо тоже, вони залетіли туди, і насєсти 
там були. [Чи було тут так, щоб люди будували окре-
мий хлів для свиней?] Угу. [Чи казали на нього «саж»?] 
Казали. Це – поросяче було. Чисто поросяче [примі-
щення]. Отдєльно – сарай. Та це в селах, в нас тута ні, 
у селах. В нас поросята були і отута, де сіни, – іщє такий 
сарайчік був, збитий, ну, з глини і з таких досточьок, 
з чього попало, з такого підручьного матєрьяла. Рань-
ше в каждом дворі свиней держали. Ото як ріжуть, 
по сосєдям роздають, по кілограму, кілограм сала, кі-
лограм мяса. Потом ті зарізали, опять розносять – як 
долг отдають. І воно свіжина постоянно, круглий год 
була. Як взаімопомощь. [З чого будували сараї?] Дере-
вяні. В основном, деревяні і глиняні були, могли шла-
кобетонні, з шлаку, з «жужилки» оцієї. Раньше вугіл-
лям все топилось, і «жужалки» багато було. Собирали 
і мішали з цементом, і робили з «жужалки», або сами 
топтали, або робили такі блоки. Літня кухня. [Чи в 
усіх людей були літні кухні?] Ну, да. [Коли їх стали бу-
дувати?] Ну, десь в сємідісяті года. Раньше було ото ж я 
кажу, «хата», «хатина», як раньше. А тоді ж стали отакі, 
у кирпичних [будинках] уже не було «хати», «хатини», 
а вже були коридор і ізоліровані комнати. І отоплєніє 
ж водяне. У нас літня кухня на дві комнати, ми жили 
там, бо тута ж [у хаті] ніде жить, і ми в кухні жили. 
І то в нас була не літня куня, а щє одна хата, там же 
стіни товсті, півтора кирпичя. А обично літня кухня у 
кирпичіну робиться, товщіна. Плита [там була], вари-
ли ж свиням. [Літня кухню будували зазвичай, щоб] 
варить [худобі] і собі літом. Ну, а в нас вона не літня, 
а постоянна. А вобщє [у людей] – для варіння скоти-
ні. [Чи робили люди плити на вулиці, під накриттям, 
щоб варити худобі?] Канєшно робили. Це літній ва-
ріант, літом. Такі стовпи, открито все. Димарь оцей і 
плита. І всьо. І накрито – чім попало. [Варить худобі] і 
собі. Ми щє тушонку робили. У нас була [така плита] 
там, де погріб, ото й баня [літній душ], отам була така 
зіп’ята, оцей навєс, і плита була. Ми там їсти варили 
і собі, і  скотині. Ворота. [Які були ворота раніше?] 
Жилізні – ні, деревяні. Це жилізні вже потом почяли, 
а так деревяні, в основном, були. Дубові стовпи і во-
рота, як обичьні. Он тут єсть, чєрез сто десятий номер 
такі ворота робили. [Чи помічали, що зараз багато в 
Охтирці кованих хвірточок, воріт?] Ну, це вже в Укра-
їні [з  часів проголошення незалежності] почялось. 
Огорожа. [Якою була огорожа?] Ну, тоже, огорожа 
тоже була дерев’яна, з досток, із шильовки. [Чи робили 
у вас штахетник?] Ну, це внутрі двора, а з улиці – ні. 
[Що ним огороджували?] Двір. [Чи обгороджували 
городи?] Та в кого ж хвате грошей обгородить город?! 
[Чи були лісяні загорожі?] Ну, це в наше время не було. 
Отут у нас із сосєдом з акації був забор. Акація, жива 
ізгородь була, забор. Росла отак акація отута, така ко-
лючя, і вона так густо-густо, не пролізеш. Акація росла 
і всьо. Її підрізай воврємя і нормально – жива ізгородь, 
харашо. [Коли почали ставити сітку-рабицю як огоро-
жу?] Та це вже девяності годи десь пішли, мабуть. Тоді 
ж не було такого. Шифер тоді почяли, ото з шифера 
[огорожі] робить. І з прямого, і з волнистого, хто, хто 

як. В  основном, тоді волнистий був тіки, а  тоді пря-
мий почяли пізніше робить. А щє з чього? Більш ні з 
чого. Криниця. [Як у вас казали – «колодязь» чи «кри-
ниця»?] Колодязь. Криниця ж – то як зруб, деревяна, 
так я понімаю. Були деревяні, із дерева, то називалась 
«криниця». Колодязь – це кольца ілі кирпич. [Чи в усіх 
дворах були колодязі?] Ні. [Як обирали місце для кри-
ниці?] А хто його зна. Ми, напримєр, обрали [невідо-
мо] як. [Чому?] Бо вода пагана, неправильно. [Ви самі 
копали?] Сами копали. Вручну. Кольце поставимо, об-
копаємо, і  ото воно сіда-сіда-сіда-сіда. [Яка глибина 
вашого колодязя?] Сєм з половиною колець. Сєм з по-
ловиною... Ну, копали ж без ума, канєшно. Це ж опасне 
дєло. В нас же ніякої ні страховки, нічього. Верьовка, 
ото сами... Не то, шо щяс піднімають і так на подході 
як. Воно ж, бува’, в плавун можеш попасти, шо знесе 
туди з кольцем усе. Це опасне дєло – колодязь уручьну 
копать. До води [докопали], тоді в ризинових сапогах 
ото таскали вручьну тоже ж [землю]. Там було [верхнє] 
кольце голе все, а тоді сами зробили, сам батько й зро-
бив [барабан], оцю бревеняку сам витесав, жилізяку, 
шо крутить, на заводі зигнув. А то все сами. [Чи було 
якесь накриття над колодязем?] Да. [Чи копають зараз 
люди колодязі?] Копають. І  скважини, й колодязі ко-
пають. Смотря кому як. Ну, щяс колодязь чього менше 
копають – потому, шо води нема. Вода пропада’. То й 
скважини. І для того, шо ванни вже щяс, води більше 
нада, так шо скважини риють всі. Ну, в нас, ось в со-
сєдєй тоже скважини нема. Це колодязь вобщє дуже 
старий, у сосєдєй. Там чістили, я знаю. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Де брали воду люди, 
у дворі яких не було колодязя?] Це ж общєственні ко-
лодязі були. Я ж кажу, через двір оце був общєствєн-
ний. Ну, щяс він перестав буть общєственним. І сюди. 
І  тута був общєствєнний, он. Там дальше, не знаю, 
в кого був, тоже були общєственні. А так уже, після, 
це вже начяли копать собі каждий. Щяс же заказав – 
викопали. Ми не заказували – сами копали. По селах 
[теж є колодязі на вулицях] – то ж як общєственні.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли починали зводити будинок], в  углах рублі ло-
жили, це така традіция була. [Самі лише гроші клали 
чи ще щось?] Гроші, гроші. Десять копійок, руб[ль] 
жилізний. [З якою метою це робили?] Ну, така траді-
ция, шоб для міцності. Не знаю, це так було. [У всіх 
чотирьох кутках клали?] Да, по углах ото. [Хто це ро-
бив, господар?] Та ми ж ложили, ми ж будували, ми 
ложили. Ми ж не господарі, ми діти господаря, бать-
ко на роботі, а ми з камєнщіком. Обрядові та розва-
жальні аспекти толоки. Це мазать хату – це таке со-
битіє було, прям чуть лі не празник. Ну, празник був. 
Хазяїна у глині тоді як помажуть, у глину ту кидали, 
обвалювали, обкачювали  – оце таке було. Мазали... 
[Після того, як помазали], столи [накривали] на улиці, 
горілку [пили]. Ну, я цього не застав, а знаю, шо мазав 
в кума, це я учяствував, а дома я не мазав, я вчився. 
[Чи казали на таку спільну працю «толока»?] Не знаю. 
Як казали – не знаю, не помню. Входини. [Як заселя-
лися в квартиру, вхідчини справляли?] Хто гуляв, хто 
не гуляв. Кота не пускали [зразу]. Кота Боніка брали 
вже потом. Так, не шоб первого запускали. Як по оби-
чяю, то первого кота пускають, ну, ми не так, ми по-
том його уже [впустили]. Та як ми заходили, нічього 
не готове було.
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с. Артюхівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1989 р.  

у с. Артюхівка Роменського р-ну Сумської обл.  
за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Віт-
ряк початку ХХ ст. розташований біля дороги на око-
лиці села, на підвищеній відкритій місцевості. Пря-
мокутна в плані, 6-раменна, каркасної конструкції з 
обшалівкою стін споруда належить до типу «стовпо-
вок». Будівля 2-поверхова, з ґанком з боку входу, куди 
вели східці. Наразі зовні пошкоджена шалівка стін, 
зламані рамена та ґанок. Збереглося проте внутрішнє 
обладнання. 

с. Житне
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1989 р. 

 у с. Житне Роменського р-ну Сумської обл.  
за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряк початку ХХ ст. Споруда стоїть на пагорбі, на око-
лиці села, біля дороги, поблизу кладовища. Вітряк на-
лежить до типу «стовповок», коли повертається цілий 
корпус будівлі за допомогою довгої колоди – воротила. 
Вітряк 6-раменний, з трисхилим дахом та двоповерхо-

вим ґанком з боку входу. Верхня й нижня (стул) час-
тини споруди  – зрубні. Верх корпусу безпосередньо 
під дахом складається з трьох зрубин, які спираються 
на середню каркасну частину стін, обшиту вертикаль-
но дошками. Випусти 4-х балок утворюють звис ґанку. 
Збереглися дерев’яні механізми всередині вітряка: ко-
лесо, короб, лопатки, ворот, а також дерев’яний запор 
з залізним ключем ковальської роботи.

с. Левченки
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1989 р. 

 у с. Левченки Роменського р-ну Сумської обл.  
за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Комора. 
Комора початку ХХ ст., що стоїть на невеликій терасі 
між церквою та річкою, була перевезена сюди, гадає-
мо, з селянської садиби під час колективізації. Судячи 
з зовнішнього вигляду та якості стінового зрубу, бу-
дівля належала заможному господарю. З часом її зо-
внішній вигляд зазнав певних змін. Первісне покриття 
4-схилого даху замінене на черепицю, стіни зовні по-
білені по зрубу, почали тріскатись і руйнуватися міс-
цями опори. Комора в цілому є характерною для від-
повідного типу будівель, призначених для зберігання 
зернових запасів родини. Вона являє собою рублену, 
майже квадратну в плані, кліть з невеликими залиш-
ками по кутах, що спирається на пеньки та камені. На 
чільному, південному фасаді влаштовано галерейку 
на 4-х  стовпчиках, що мають завершення на кшталт 
доричних капітелей. Звис даху над галерейкою забез-
печується виносом двох верхніх вінців зрубу. Вхід в 
комору – посередині південного фасаду.

с. Лісківщина
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1989 р. 

 у с. Лісківщина Роменського р-ну Сумської обл.  
за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряк початку ХХ ст. стоїть у полі, далеко від села, на 
тлі лісосмуги і є акцентним об’єктом ландшафту. На-

Вітряк. Початок ХХ ст.  
с. Артюхівка Роменського р-ну Сумської обл.  

1989 р. Світлина З. Гудченко

Комора. Початок ХХ ст.  
с. Левченки Роменського р-ну Сумської обл.  

1989 р. Світлина З. Гудченко

IM
FE

www.etnolog.org.ua



645РОМЕНСЬКИЙ  РАЙОН

лежить до типу «стовповок». Це 4-раменна, прямо-
кутна в плані споруда каркасної конструкції. Стіни – 
дерев’яні, обшальовані. Затилля має ґанки з входами 
на двох поверхах. Звис першого поверху спирається 
на 4  стовпчики, а  другого  – підтримують два кутові 
стовпчики. Дах – 2-схилий під дерев’яним покриттям, 
з  трапецієвидними фронтонами. Робочий механізм 
вітряка зберігся цілком.

с. Ріпки
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1989 р.  

у с. Ріпки Роменського р-ну Сумської обл. 
 за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Різдва Христо-
вого XVIII–XIX  ст. Дерев’яна церква розташована 
на пагорбі, що вивищується над долиною річки. На 
церковному подвір’ї збереглися старі липи та клени, 
яким вже понад 200 років. Церква перебудована, зна-
чно розширена в усіх напрямках. Від первісного храму 
1764 року зберігся лише 6-гранний зруб вівтаря. Мож-
ливо, первісно церква була тризрубна, з 8-гранною на-
вою та 6-гранними вівтарем та бабинцем. Саме такий 
тип храмів був у регіоні одним із найрозповсюджені-
ших у XVIII ст. Церква – одноверха, з ускладненим у 
формі латинського хреста планом. З заходу – дзвіни-
ця, долучена до бабинця. План церкви складається з 
9 частин: 3 апсиди шестикутні, нава та рамена хрес-
та – прямокутні, західні приміщення між раменами – 

п’ятикутні, дзвіниця прямокутна в плані. Четверик 
нави за допомогою залому переходить у восьмерик 
підбанника з банею, завершеною маківкою. Рамена 
«хреста» й апсида перекриті напівциркульними скле-
піннями. Решта приміщень мають плескаті стелі. Та-
ким чином в інтер’єрі композиційним центром є нава 
з розкритим вгору простором. В екстер’єрі ж домінує 
триярусна дзвіниця з восьмигранним шатром, а верх 
нави є субдомінантою. Композиція церкви побудова-
на на поступовому нарощуванні архітектурних мас 
від периферії до центру, що забезпечує пірамідаль-
ність храму. Вікна в церкві – великі, прямокутні, а на 
торцевих фасадах з південного й північного боку – по-
трійні. У підбаннику ж маленькі віконця. Дверей для 
парафіян троє – одні через дзвіницю, двоє з заходу в 
бічні рамена просторового хреста. Зі сходу влаштова-
но окремий службовий вхід. Зовні споруду обшальо-
вано та декоровано. Підкреслено фриз під вінцевим 
карнизом. Різьбленням прикрашено карнизи, під-
карнизні дошки, кронштейни ґанків перед входами 
до церкви. Вікна акцентовано прямокутними обрам-
леннями і сандриками з трикутними завершеннями. 
В  інтер’єрі звертають на себе увагу металеві ґратки 
ковальської роботи.

Вітряк. Початок ХХ ст.  
с. Лісківщина Роменського р-ну Сумської обл.  

1989 р. Світлина З. Гудченко

Церква Різдва Христового. XVIII–XIX ст. 
с. Ріпки Роменського р-ну Сумської обл. 

1989 р. Рисунок З. Гудченко
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СУМСЬКИЙ РАЙОН
смт Степанівка

Записала Г. Бондаренко 2006 р.  
у смт Степанівка Сумського р-ну Сумської обл.  

від Беріченко Ніни Іванівни, 1984 р. н.,  
родом із м. Ромен Сумської обл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Вобщє я Вам 
кажу, шо тут корєнних житєлєй у Стєпановкє нема. 
Тут уся наброда. [Чому?] Ну, всі, завод же ж тут був, 
і  приїжджали на роботу. Хто лишавсь, хто уїжджав... 
Топоніми. [Яка назва цього кутка, де Ви проживаєте?] 
А  це так і звуть  – Заводський посьолок. [Тут живуть 
заводські ветерани ті, хто працював?] Да, да. А [власне 
село] Стєпановка рядом, там, де сєльсовєт. [Які назви 
вулиць на цьому кутку?] Ну, от, це звуть Лєніна вулиця. 
Це – кажуть Сахарна вулиця. Потому, шо сахар крали і 
за то построїлися. Чи воно так було, чи воно не так, ну, 
це так мєжду людьми балакають.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Кут хати з іконами – у вас «покуть»?] 
Да. [Біля ікон чіпляють завісу чи рушник?] Ну, хтозна. 
Занавєска, у кого рушник висить, а мене вікон багато, 
в мене рушника такого нема. Оце посередині вікон, то 
батьківське Благословєніє – це я, як тільки кончила тех-
нікум, і дали на роботу мені направлєніє, батько благо-
словив мене цією іконою. А ото вверху дві меленькі, то 
наші вінчальні ікони, от. А із самого верху – то свекру-
хина ікона, і оце сама здорова – свекрухина, от. Це як 
переїхала до мене свекруха, тоді привезла до мене свої 
ікони. [У м. Ромни, звідки Ви родом, теж ставили бага-
то ікон?] Удома в нас було багато більше, чим тут. [Їх 
так само одна над іншою виставляли?] Да, так. Я знаю, 
так вони... й міста менше занімає.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Тут [на Заводському «по-
сьолку»] не було церкви, була у Стєпановкі. Була цер-
ков, ну, на місці церкви зробили клуб. А сєчас уже немає 
ні клуба того, нічого немає. Ну, а потом я уже тут жила, 
як церкву начали строїть. Оце там за сєльсовєтом церк-
ва. [У вас церква Георгія Побідоносця?] Да. А батько в 
мене був священик. Він в Ромнах служив. [Як почалася 
революція, його не репресували?] А він тоді ще не був 
священиком, коли революція була, а він став священи-
ком, ну, я даже не могу Вам і сказать. От, даже я не по-
мню, коли це він став священиком. І він все равно був 
священиком, і він робив на мєханзаводі, настройщиком 
древоотдєлочних станків. А служив на кладбіщі у Ром-
нах. У Ромнах – там же не одна церква. А там на клад-
біщі – одна, на Засиллі – друга, на Базарі – третя, отут 
серед Сєлєніна четверта, от, ну, а там серед парка була 
п’ята, так ту чогось розібрали. [Куди ходили до церкви, 
коли у Степанівці своєї не було?] Ми їздили в Суми.

с. Шпилівка
Записала З. Гудченко у листопаді 2006 р.  

у с. Шпилівка Сумського р-ну Сумської обл. 
 від Титаренко Зінаїди Трохимівни, 1928 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які народні назви мають кутки села?] Оце Попівка, 
бо тут піп жив. Там була Сушкова гора, бо самі Суш-
ки жили; там Сало було; а тоді вуличка невелика була 
Куток – там небагато хат було; Цвинтар – там давно-
давно кладовище було заброшене, а  тоді люди там 

построїлися; од магазина, де Лисенкова, називалася 
Слобода, ото люди там жили. А  там було Каметни-
ків; Запасіка, там жили такі діди, шо була у їх пасіка. 
Гора Бойкова (велика), Куряча гора, Яр, Міськове, Ліс 
Курячий, за сільрадою кладбище. Ставок серед села, 
в селі ставок Болото. До Псла – 1 км. Їздять, купають-
ся. Псьол у нас красівий у лісі, луг, цвітів багато. Каза-
ли, шо у нас маленька Швейцарія.

ЖИТЛО Планування. Я родилась [1928 р.], як мій батько, 
глухонімий, построїв нову хату. Там була хата. А тоді ми 
як построїлися з хазяїном моїм, продали хату батьків-
ську. Була хата дуже гарна, стояла на висоті у садку. Сюди 
було 5 вікон, туди було вікно. Зразу були сіни, вліво – ко-
мора, прямо – хатина, вправо – у велику хату, де 5 вікон – 
3 на вулицю, 2 у двір. Стіни. І з своїх рук він [батько] 
побудував хату з соснового дерева. І ще ми, як її продали 
в 1979 році на знос, так дерево було таке, ніби сьогодні 
положене. Брусами клалося з випусками, тільки їх гли-
ною вирівнювали. Ми як свою хату робили [у 1951 р.], 
то хазяїн робив, а три душі він наймав, а сам четвертий 
був. Каждий уже всередині ділить, як хочеш. Хазяїн мій 
руководив, він понімав. Як построїли ми хату, шо згорі-
ла, хата була у 12 вікон, вона була сама лучча на Попів-
ку, стояла тут на горі. А тоді поставили ми собі гораж 
2-етажний: під низом машина стояла, а на горі у нас була 
літня комната. Стіни білили, а глуха стіна замазувалась 
жовтою глиною за хатою. Стеля. У хаті був один сволок, 
в хатині другий. Все було обмазане. А тоді стелю клали з 
пластин. Митих сволоків не було. На Волині мили хати. 
Система опалення. Бовдурь  – з середини йде з груби 
нагору, а  над кришею робиться труба. Зараз  – витяж-
ник, а тоді звався бурав. Він ішов над хатою, а з хатини 
приєднувався лежачий бурав. Інтер’єр. Печі не малю-
вали – чиста, біла, гладка. Вікна у батька були великі на 
6 шибок, а в старіших хатах – на 4 шибки. Туди [на глуху 
стіну] виходило вікно з хатини і з комори. За коморою і 
хатиною глуха стіна білилася. Всередині білою [глиною] 
скрізь білили. Дверей на бігунах не було. Двері були хви-
льончасті. Дуже багато у нас ікон було. Ікони всякі були: 
Ісус Христос, Мати Божа, Ніколай Угодник, всякі-всякі, 
то Благовіщення, то Іоанн Хреститель. Були вбрані руш-
никами тільки на свята. А тоді знімали, стирали. В хаті, 
як глиною мажем, і підводим рівненько. А зимою жов-
тим піском ссипаєм, як примазуєм. Кажну суботу долж-
ні примазувати долівку, піском сірим присипать. А тоді 
як пісок висиха, пилюки кругом – і в тарілках, і на столах. 
Тоді якось люди і не боліли, і не замічали, шо це гряз-
но, шо це десь пилюка... Призьба. Призьба була кругом 
[батьківської] хати. Призьба була: доски, тоді земля за-
кладалася і все обмазувалося глиною, а тоді жовтою об-
мазували, підводили кругом хати.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У дворі – сарай 
(хоч хлів), погріб. Все було помазано, побілено, стіни з 
дерева. Батько шив кожухи. А тоді овець було багато, 
і батько смушки чинив з овець і складав. У погребі ота-
ка шибочка маленька вставлена. У селі копали таке, як 
землянка, а тоді верх робили: викопали, например, яму 
такої глибини, шоб не зачіпаться, обклали усередині де-
ревом чи дошками, а тоді двері зробили і тут вікно, і тут 
вікно, над землею кілки забивали і обкидали землею. 
Східців не робили. Зробили так, шоб рівно заходить.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як оце хто починає строїть хату, то на центральному 
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вуглі роблять хрест з дощок, і тоді начинають строїть. 
Як хату зліплять, мажуть стіни й потолок. Знизу нічого, 
а на горі центральний угол, шо на схід сонця, кладуть 
кожух [вовну], гроші, примазують глиною, і воно сто-
їть, поки не завалиться хата. Ми, як нову хату робили, 
клали сволоки, ну, ніхто нічого не перев’язував. Сволок 
положили, а  тоді відтиля дошки, а  відтиля підвісний 
потолок. Календарна та родинна обрядовість. 3 рази 
ми мазали хату: на Рожество, на Паску, і  на Тройцю. 
[Як прикрашали хату до найбільших свят?] У нас, на-
пример, скоро буде Пилипівка, поминальні суботи 
йдуть. Ото 4  поминальні суботи пройдуть, тоді Рож-
дественський пост. Це шоб у хаті рушників не було. 
Рожіство, Новий Год – оце поки М’ясниці там – тоді ві-
шають рушники, украшають. Як тіки піст начався, уже 
це піст на Паску, пасхальний, все знімають, стірають, 
а тоді аж вішають на Паску, вішають днів за 2–3. Не на 
кожну ікону вішали рушник. На Тройцю у церкву мама 
пішла, пирогів напекла, а ми дома. Мазали глиною, до-
лівки земляні, струшували осокою, клечання вішали. 
Осоку, як підсохне, тоді збирали. Після Вербної неділі 
кажду суботу підеш, осоки наріжеш, у хаті освіжишся, 
клечання наріжене кленове. Люди прийдуть, кажуть 
на маму: «Петровна, у вас в хаті, як у церкві». А ми ж 
ото поприбіраєм і клечання нового настелем зеленого і 
свіжого. Чистенько було у нас. Як приїждяють люди на 
богослуженіє, у нас в хаті зупинялись.

с. Яструбине
Записала З. Гудченко 4 листопада 2006 р.  

у с. Яструбине Сумського р-ну Сумської обл. 
 від Биковченко Анастасії Максимівни, 1914 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. На-
родилася в цьому селі. З  цього ж села і діди-прадіди. 
Всі були українці, хто поселилися в цьому селі. Батьки 
жили не не цьому подвір’ї. Куток Бабачини. Ще кутки: 
Салдацька, Псярня, Слобідка, Голобабівка, Широк, Бе-
саловка.

ЖИТЛО Стіни. Хата  – рублена, обмазана глиною з усіх 
боків, старенька хата. Сіни і хата. Навпроти жили ба-
гачі, молотарки у їх були. Стіни в хаті: глуха, од вулиці. 
Навколо – призьба. Вікон було по двоє [на чолі й на при-
чілку], усього чотири. Усе це будував ще дід (хату), а са-
раї – батько. Оце ми жили у семні великій, батько там 
родився. А тут уже остався дід та баба, дак батько, як 
оженився, дак батька сюди перекликали, на оцей двір. 
І батько ото строїв, де коні, уже батько дбав. Система 
опалення. Дим виходив через комин. Комин був у кого 
з кирпичу, а в кого лісяний. Обмажеш глиною – і всьо. 
Дерев’яних не було – із ліски сплетений, обмазаний.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір у бать-
ка називали Биковцьове. Батько жив середньо, але 
розкуркулювали його у [19]33-му  році, як заганяли в 
колхоз. Були в нього коні, корова, вівці. Позабірали і 
коней, і  корів, сарай розібрали. Привезли на хату со-
сни такої, як свічка, – забрали. Остався один ток, да й 
той забрали, і хату. Залишився топтаний сарай і той без 
криші. Ми називаєм і хлів, і сарай. Комора була рубле-
на за двором – і забрали. Стояла на пеньках. Хліб там 
був, зерно. Була й клуня на вгороді, лісяна, під соломою. 
Тоді все соломою було вкрите. Для свиней окремо було 
у сараї одгороджено. Були й сажі. Був сажик маленький 
рублений. Сараї стояли у дворі, уздовж двора – топта-

ний і рублений. Перед хатою був садочок невеличкий, 
од вулиці. Ворота. Ворота були з маленькою кришкою. 
Така мода була.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Я  знаю, шо як оце хату роблять, мажуть... На 
потолок лізу, взяла жито, копійки, я  перва замазала, 
приказала, шоб було щастя, здоровія. Усе те кинула, за-
мазала й пішла. І там так же було: жита, потом гроші... 
Жінка це робить. Як клали сволок, то зав’язували його 
рушником, шоб не голий був. Календарна та родинна 
обрядовість. Сволок білили, як празник. У Страсний 
[тиждень] свічкою хрести на сволоці, на дверях писали.

Записала З. Гудченко 4 листопада 2006 р.  
у с. Яструбине Сумського р-ну Сумської обл.  

від Мірошниченко Валентини Іванівни, 1948 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
У  нас багато ставків на базі річки Криги. Величезні 
ставки. Кутки села: Псярня, Матьорин хутор, Вигон, 
Бесаловка, Голобабівка, Бабачини, а центральна [части-
на] – у нас Село називають ще й досі: «Підем на Село». 
Слобідка... Псярня – ніби пан поміняв на псарню лю-
дей. Бабачини – раніше був степ, квітів багато і метели-
ків-бабочок. Слобідка – заселяли свободні бідні люди. 
Графське – там жив граф Бірюгін. Берестків, Никшив, 
Несміла, Дігтярне, Чортове, Мусове, Панський Рів, Пе-
тровське – землі графині. Дігтярне – ставок. 

ЖИТЛО Планування. Старі хати і сучасні будинки на 
2 кімнати, сіни посередині. Старіші – «комора – сіни – 
хата». У нас комора була топтана, а сіни й хата дерев’яні. 
В намітці був наскрізний проїзд. Стіни. Стіна без ві-
кон  – глуха стіна. Будували з дерева переважно. А  з 
[19]70-х років і глина, і солома (саман), цегла. Дах. І на-
чали крить шихвером, перекривать. А  були під соло-
мою і черепицею. Система опалення. В сінях стелі не 
було. Дим ішов через комин у димар або боров (комин). 
Боров ішов над пічкою, ближче до поперечної стіни.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Сажі були для 
свиней рублені. Кошари для овець були. Сарай для ко-
ров і коней з перегородкою.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. В  Петровському по-
сьолку отакі жита родили. По центральній вулиці, як 
іти вниз, були кошари, і  їх давно немає, але стільки 
там навозу, шо яблуні не родять, а все остальне роде. 
Там криниця була. А ще Холодна криниця, як їхати на 
Бондарівщину. Там фонтан, родник такий сильний, 
шо пробували викачувать пожарною машиною, невоз-
можна викачать. Зробили ставок. В новому є водово-
рот. Раньше в криницю кидали копійки. Діди вірили в 
помічну силу води і просили принести, як недужали. 
Вода дуже холодна. Ніколи не замерзає. Ставок на Бон-
дарівщині має вир. Дехто там втопився.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [При виборі місця зважали, щоб двері вхід-
ні дивилися на схід сонця]. Обрядові та розважальні 
аспекти толоки. Як мазали хату, запрошували друзів 
і знайомих. І щоб співали, коли мажуть. Тоді буде ве-
села хата. Співали, шо хочеш. На стелю залазять, там 
співають, а хазяїн обов’язково пригощає їх. Заміс рука-
ми роблять, в ньому таку наче ванну виліплюють. В неї 
водичка з глиною. І як закінчують мазать хату, кажуть: 
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648 СУМСЬКА  ОБЛАСТЬ

«Іди, хазяйка, прийми хату!» Я  зайшла в хату, мене в 
оберемок і в творило. А  там, як получиться... Можна 
до того замісу і забрать ще когось, чи кинуть в когось 
замісом... А взагалі господаря треба туди вмочать, а по-
тім купать. Входини. Як заходять в хату, кота або півня 
впускають наперед (при вхідчинах). Строїли бригади, 
кого приглашали, з Івановки.

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Буймер
Записала З. Гудченко 20 червня 1996 р.  

у с. Буймер Тростянецького р-ну Сумської обл. 
 від Дорош Анастасії Андріївни, 1915 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Ставили підвалини  – пеньки такі, 
дебелі пеньки нові викопували. Як великі дуби, одріза-
ли на підвалини. Прикопають трохи в землю. Ложили 
стояни, а тоді ложили підвалини. Як яка стіна, то стіль-
ки стоянів. Де більша, там і чотири ставляють стоянів. 
А тоді ложили підвалини.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
даху. [Хреста, деревце чи букет ставили на крокви?] Ні. 
Раньше, як я невеликою була, їздили на базар в Лебе-
дин, бачила – зроблена із дерева сокирка, хрестик. Ото 
таке я бачила. Із дерева сокирка і хрестик прибиті двоє 
на фронтоні.

ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Богданівка
Записав М. Бех 8 вересня 2018 р. 

 у с. Богданівка Шосткинського р-ну Сумської обл.  
від Бойка Олексія Матвійовича (Б. О.), 1937 р. н.,  

та Бойко Валентини Іванівни (Б. В.), 1937 р. н., 
 родом із м. Шостки Сумської обл.

ЖИТЛО [Після війни хату самі будували?] [Б. О.] В нас 
була стара, не згоріла, наш куток не згорів, ці оцего... 
[Б. В.] У вас ці не згоріли. Бачиш, а в нас усі там пого-
рілі. [Б. О.] А дальше ето, шлях до палавини отут вже, 
щитай, отак згорев, а дальше уже не згорів – туда до [су-
сіднього села] Пироговки йти. Щитай, туда до магазіна, 
Фурикова хата не горела, і туда пошло – до Пироговки 
не горело. [Ви перебудовували хату?] Аякже, у пійсят 
четвертом гаду. Була в мене хата, вони були вже такиє 
слабенькиє, такі ето. Мені в калхозє дав предсєдатєль, 
дав лєсу п’ять кубов, дав плотников. Ту розкидали хату, 
це шо вибрали хароше, под низ нове брусся теє. Плану-
вання. [Веранду добудували?] [Б. В.] Да, то давно – це 
вже годів двацать, да двацать п’ять. [Вікна замінили на 
пластикові?] [Б. О.] Ато. А хто ж буде обмазувать, дав-
но поменяв, оце гадов чотири, а це оцей год уже пооб-
луплювалися. [Б. В.] Нада шпаровать, лазить. Уже й дє-
тям по пидисят восєм год. Дак хто ж буде лазить... Дак 
кажу: «Давай, уже вбилися, давай уже [вікна поміняє-
мо]». Підвалини. [Під низ дубові бруси клали?] [Б. О.] 
Та дуба в нас не було, сосна. Сосна кругом, було все на 
призьби, тодє вже трохи забагатєли – фундамент. [Під-
валина теж із сосни?] У кого є дуб, дак із дуба. А в кого є 
ето, так із сосни. Призьба. Ну, сохи ставляють, у землю 
вкапують чотири, посеред там ето, а тодє оббивають. 

А тодє сюда виходи, сюда ето брус лажають на ці палки, 
а туда виходе. Туда доски позабивали, земльою наки-
дали і так. А тодє всьо, заплатили, з мене трудоднє ви-
вернули тим плотникам. Грошей же не було. Чим роз-
плачуваца? Тики з мене трудоднє, шо я пас скот і робив 
зімою. Стіни. [У  вас коли будують хату, дерево кла-
дуть горизонтально чи вертикально?] Горизонтально, 
а тиє [сохи], шо в землю вкопуют – вертикально. Отам 
остильки в землю, остильки наверх. [Їх просто назива-
ють «палки»?] Та ні, етот, подвалини чи як вони там. 
Не палки. [У вас рівні кути?] Рівно, трохи там же ето 
виступали, дак там скіки, то вже ж, бачиш, на другом 
етажу трохи больше виступає. А в нас нє, у нас менче. 
В зайшло тодє там, оце положуть, прорублюють дир-
ки, а тодє дєлають такі шпирі із дуба, забивають і другу 
насажують, шоб не розходилася. А тодє три потяжини 
через усе. [Чи обмазують у вас хату глиною?] [Б. В.] Об-
мазували, тодє шалювали. [Б. О.] Нє, колись обмазува-
ли. Це ще раньче було, як стара хата. Набивали рейки 
такі узенькі і накидали туда ето, тодє глиною, щитай, 
тою, хто коров’яками, а хто салому різав і щекатурив. 
А тодє вже белили. В нас белені хати були. Стеля. [«По-
тяжини» у вас говорили?] Ну, а як?! [Чи був сволок?] 
Ну, хай сволока, то в хаті сволока поверху. То сволока 
отдєльно. Сволака ложили, як кончаєца хата – сволока 
ложать. Тодє на сволока щей потяжини ложить, а тодє 
на потяжини урублюють стропила таково, шоб криша, 
і всьо. [Яка стеля у вашій хаті?] Ну, як. На сволаки по-
дбивалася доска отака. А тодє под цую достку я дранки 
купив у Шостки чи де, плів отакі ети, вона ж метрова, 
зразу подбивав. А тодє глини привезли, женщина-спе-
ціаліст пришла, позакидала, пощекатурила і всьо. [Ба-
гато глини потрібно?] Багато. Верха попомесили. [Б. В.] 
За день закидали потолок: вона закидал[а], я  месила, 
а покойна ще золовка і зять їхній насили глину й песок. 
А я, таке корито здорове, дак ногами й руками месила. 
Попомесила, за день ввилася. І на работу хадила пас-
менно, і на норми. Дах. [Чим крили хати після Другої 
світової війни?] Саломою. [Б.  О.]  Саломою. Ну, у  нас 
наша хата була [покрита] желєзом. [Де Ви тоді взяли за-
лізо?] Так не я, це ще дєд, шо я розкидав його хату. Ма-
його дєда. Майого батька батько. А тадє в майого дєда 
вмерла жінка, він на другій женився, і майому батьку 
пакинув це «царство» все. Тута була веранда така, цуль 
[звідси] заходили, тут така була таполя, верба. Це нема 
нечого. Да й сад насадив, дерев дванацать насадив вся-
ких, в мене були... Тодє в калхоз привезли то, шо виго-
рев в нас цей сад, ото як єхать, на праву сторону видно, 
тодє продали. У калхоз привезли людям, і я навипису-
вав штук дванацать. І груши були, і яблуні всякі: і ан-
тоновки, і белий налив, красних таких всєх насадив я. 
[У вас чотирисхилі дахи?] Ага. У кого, може, і були де... 
[Коли будували хату, то зразу накривали шифером?] 
Три рази. Одним желєзом, тодє цинкове, там полєзеш 
усередину ото, як улізе, дак такий... Желєзо таке блис-
куче. І знов мені, це ж розкидав я повностю недавно. 
У калхозє мені давали ліс – і стропила, і шалівку пиля-
ли. Ну, платив же ж я, виварачували з мене. Купив я жа-
ліза цього цинкового. [Б. В.] А на те время тищу двесті 
[рублів] оддали – по дорогому брали. [Б. О.] Листок сто 
рублів стоїв. Ну, адин [майстер], ну, він уже вмер, тиє 
палублять, а він за їми [листи прибиває], вже назаго-
тавлював, за їми йде – пах-пах-пах. І мали, дав зазори 
циє, шо загинать. І дощ як іде хароший, заливає туда – 
і патєкло в мене. «Шо його робить? – думаю. – Уже да 
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й буду [дах перекривати]». Люди уже пачали шифером 
перекривать па желєзу. Пошол в калхоз... Саме Юхимо-
вич (вон і сичас живе), був діректором у нас Юхимович. 
Пришов до його, кажу: «Дай менє шиферу!». Я знав, шо 
шифер пришов в калхоз. «Дай шиферу!». Він такий: 
«Немає в мене! Нада нам у колхоз». Як у колхоз? Ти ж як 
не будеш діректором... Он він і січас корів пасе! Я кажу: 
«Ну, шо ти? Я  ж тебе буду, єсі ти мені, спаминать же 
тебе буду! Дощ піде, дощ заливає... То я тебе споминать 
буду». – «Ну, іди, виписую». Я пошов, сємисять листов 
виписав. Спеціаліст прийшов, сказав, шо сємисять не 
фатить, нада сто. Нада знов іти до його. Кажу: «Юхимо-
вич, сказав мені спеціаліст, шо сємисят не гатить, нада 
сто». Він: «Ну, йди, іди дописуй». І обишлось мені десят 
тисяч купонов. Та шо тиє купони були?! Так оце я по-
крив. Мені два мужики [дах хати покрили], вони вже 
померли. [Шифером покрили по залізу?] Да, по жалізу. 
Там таке, шо нове желізо лежить! А шо, я би його зни-
мав?! Те попригинали, попригинали його, тиє зруби. 
Інтер’єр. [Усередині стіни як обробляли?] А  там ще-
катурили – вже глина, вже рівненько, і белили білим. 
А  тепер, бачиш, щекатурки, обої пошли, забагатіли  – 
вже обої пошли, мости [дощані підлоги]. А то і моста 
не було у хатє, доливки, щитай, були глиняни, ну, зем-
ля і глина, спускали і рівненько. І каждого тижня нада 
спускать, нада, шоб глина жовта була, а тепер уже мас-
ти помастили. Система опалення. [Чи є у вашій хаті 
піч?] Є. Ми не викидали, печ і груба. [Б. В.] І в дальній 
хаті ще лежаночка. Колись таке все було, не викидали. 
Кажу: «Дітей нема тута, то не будем викидать». Буває 
газа, буває не дадуть газа. [У вас піч повернута до ві-
кна?] [Б.  О.] Да, до окна. Злєва, як заходиш. В  другій 
хаті є лежаночка з грубкой. [Опалюєте житло газом?] 
[Б. В.] Да, конвектором. В нас один конвектор – на дьве 
хати маловато, прохладно. [Б. О.] Да можна було-ка, то 
тодє й труби можна було в савхозє виписать. Та в голо-
ве не було. [Б. В.] Печ можна було викинуть, було би 
просторно. [Б. О.] Печ – нє. [Багато людей повикидали 
печі в селі?] [Б. В.] Багато. Красоту наводили. А ми вже 
вдвох старі, діти в городі, нам не нада, шоб повикидать. 
Приїдуть  – міста фатить поспать. [Чи готуєте їсти в 
печі?] Я вже піч не топлю. [Б. О.] У нас плита, на плиті. 
[Б. В.] У нас піч, а тоді на припечки, як у піч заставлять, 
плита. Красота – оде поставлю, оде варю. [Б. О.] А мат-
ка все в печі варила, покойна тая, в печі все. А це січас 
все. [Б. В.] Бо зімою холодно ходить мені в коридор, ва-
рить, чи кухня літня. [Б. О.] Тоді за газ мало платили, 
а щас, щитай, восім рублів [за кубометр]. Сто кубов я 
ето, на тому на конвекторі я сто двацать, сто десеть спа-
люю, а в кого катьол – двєсті восімісят, триста. Багато 
бере катьол. Пенсію, щитай, заплатить одну нада. Так 
живу: строю-строю, подстраюю...

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. [З чого будували літню 
кухню?] [Б. О.] А то в калхозі виписували. [Б. В.] Блоки. 
А то здоровенні колись були. [Б. О.] В мене адин іще 
остався блок. Хотів курчатам [збудувати] сарай. [Б. В.] 
Покойна свекруха каже: «Куратам сарай буде». [Б. О.] 
А  ми подумали-подумали: «Шо ш курям...». [Б.  В.] 
Я  йому кажу: «Нашо нам курям, давай лєтню кухню 
здолаємо!». Да й добре, шо літня кухня, тепер здєлали, 
вона й чимала в нас, кухонька та. У кухні в нас тоже 
плита є. Так-от, од весни, так ще октябер місяць, та в 
кухні там ми в лєтнєй. Господарські будівлі. [Для курей 
окремий сарай робили?] [Б. О.] Да. Маленький такий. 

У мене здоровий сарай із шалівки, дуби становилися, 
тоді гети. [По кутах дуби?] Ні. По углах і пасередині. 
Варини до дубів, отакі варини дліниє прибивали, а тоді 
шалівку «на сторч», унизу я лажил такий бетонненький 
етий [підмурівок], шоб не в землю, шоб не гнило. Длін-
ний у мене такий один. Уже нема того мужика [буді-
вельника], це калхозний, в калхозе тики такий [сарай] 
строять. [Що тримали у хліві?] І сіно туда я заховав і 
на вишки. [На вишки – це під дах?] [Б. В.] Так. Палави-
на сарая – була карова, свиням, а то – на сіно, на дро-
ва... Уже доживає, вже похилица, вже всє ровно. Кажу: 
«Дєти, нечого не буде тута жить, держат не буде, так 
хай упаде». Упаде – так упаде. Уже не нада він нам, ми 
уже доживаєм. [Теж шифером покрили його?] [Б.  О.] 
Толь положив, а тодє шифер.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Розкажіть про церкву?] 
[Б. О.] Тоже у церкву хадили при нємцах. [До цієї, що 
зараз розвалена?] То вже розбили, вона й була. То вже 
послє войни калхоз розбив. Нада було їм, он, на кало-
дязі да на хлєви кирпич. Так салдат визвали, подрив-
ників. Заплатили предсідатєль, подорвали. Я ще дир-
ки бив, шоб залажувать туда [динаміт] етот. І зорвали 
стену. [Гарна була церква?] [Б. В.] Красіва. В нас, каза-
ли, сама лучча. Такий звон, каже, був, шо і в Абражи-
ївки [у сусідньому селі Ображіївці] чутно було. Такий 
дзвон був. [Б. О.] Так хіба адин був... Нємец і розре-
шав править, бачиш. А як прийшла совецкая власть – 
і  зразу стали зерно туда сипать, а  тодє зорвали там. 
Камори не було ж, да з поля зерно там хавали. ГСМ 
оце був перший, двери шо сичас, там стояли бочки з 
горючим. [Скільки було цегли, коли підірвали церк-
ву?] [Б. В.] Багато. І люде собі довбали ж то [на] піч, 
послє войни все ж було розрушено. [Б. О.] Там фунда-
мент отакий в землю був виложений із кирпичу.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Марчихина Буда
Записав М. Бех 6 вересня 2018 р.  

у с. Марчихина Буда Ямпільського р-ну Сумської обл. 
 від Підгайного Василя Івановича, 1943 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи сильно село постраждало у роки Другої світової 
війни?] Да, тут мадяри, там Тростянку тую спалили, 
Москальовку. Тут уліца була  – мадяри спалили. Тут 
большенство [під час окупації були] – мадяри...

ЖИТЛО Планування. [Які планування хат у вашому 
селі?] У нас дві кімнати і сєни це. Є ще хати, шо на дьвє 
палавини, а посередині сєни. Єсть у нас хати-мазанки, 
не абитиє і нечого, ну, вже криша сучасна. Підвали-
ни. [Перший вінець робили із дуба чи сосни?] Дубове 
основаніє. [Як у вас їх називали?] Дубове основаніє, 
а  потом із сасни, потом уже з всєво, шо де попада-
лося  – берьози і всьо. Потому, шо лєсу достать било 
нє так просто, кажду палку по ночам крали єздили. 
Красть – грех, а гдє дєнеся, нада красть вот. От, ото ж 
батя рабив, чуть свет, тих лашадєй пригнав і бігом же с 
тапаром, он знає, шо привезуть, убратись нада дєрево. 
І то он бистреє обстругує, потом золой обмазуєт, шоб 
[не побачив] лєсник. Ето страхоттє, шо робилося, шоб 
построїть цую халупу, шоб гдє жить. [Який тоді був 
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фундамент хати? Такий, як у вас, із цегли?] Нє. Були 
на деревяних стаїнах. Це кирпич із горем пополам. Із 
якими трудностями вижигалі!. На дубових стоянах. 
Стояни ставились, укапувались, а потом призьба об-
кидалася зємльой. Призьба. Зємльой призьба, там вже 
який дров залажуєш, чи лазой потом закидувалась 
призьба. На зіму обкидувалась, а  на лєто одкидува-
лось, шоб же ж нє гніло дєрево. Оце таке. Стіни. [Хати 
у вас дерев’яні?] Дерево. [Чи обмазували хату глиною?] 
Аякже ж, обмазували. [У вас велика хата?] Ну, це вже 
хати строїлися, уже боліє-менія люді обжились, так на-
чали такі строїт, а то там жили по землянках, і там у 
будках, у чом тольки не було. Марчихина Буда вона ж 
і називаєца. Почему вона називаєця – Марфина буд-
ка. Марта-бабка основалась і будку зрабила, потом к 
єтой будке началі люді другиє поселяца. Маричихина 
Буда  – Марбуда [скорочено] називаєца. [Хату у вас 
люди самі будували чи запрошували майстрів?] Самі 
строїлі. Плотники були, вот. Батя мой плотник був, 
дєди. Дєд мой плотник був, дєдов брат був, батіни бра-
ти були плотники. Я тоже сам плотник і столяр, і са-
пожник, і бочки дєлал. Шо моє дєди дєлалі, і я дєлал. 
Криши крил, ведри клепал – усьо. [Ваш батько ходив 
будувати хати по людях?] Да, по людях. [Чи допома-
гали тоді люди одне одному будувати хату?] Ну, як 
плотніки – вот собиралі два-три человека, плотничали 
по людям. Так нада сперва пойті одробить у калхозє. 
Батя вот мой плотничать хадив, он на начлєг коней 
паганял, а  день плотничал. А  так ти пайдьош  – тебе 
пасадят. І так ганяли, а при Сталіну у ГУЛАГ, єслі не 
пойдеш ти рабить в калхоз чи куда. Пайди на фабрики, 
на заводє адраби, патом іді раби, куда хочеш. Це ж усьо 
послє работи рабилося. Єслі на работє десь, вот, рабил, 
вот, гдє-то на фабрики, то посє работи, вот, посє петі 
[п’яти вечора] і пока нє потємнєєт. Дах. [Хати раніше 
під соломою були?] Пад саломою. Це вони не так дав-
но началі крица шифером. Тодє, щитай, по кущах во-
зили желєзо, продавали. Його ж запрещалось. Ну, і де 
коє-кому давалось, там привезуть хлопци і об’являть, 
шо десь в кущах продають желєзо. А потом уже шифер 
пашол, государство уже начало [виробляти], і желєзо 
уже вальнєй пашло. [Це у 1960-х  роках забороняли 
продавати залізо?] Це у шійсятих, даже ще ранче. Ну, 
патом вже пашло оно больше, льогче при Брежнєву. 
Інтер’єр. [Усередині стіни хати обмазували?] Всьо вре-
мя омазували тут гліной, щекатурилі. [Як штукатури-
ли?] Щекатурилі, було. Тодє дранки не було, самі драли 
дранку, уже там доставали, а то горешніком оббивали і 
щекатурили. [Навхрест дранку оббивали?] Да-да. Оби-
вали і щекатурили. [Просто глиною штукатурили чи 
сумішшю ще з чимось?] Гліна. [Просто глина?] Да. Єслі 
жирная гліна, значить, там пісочку добавлялі, вот. Єслі 
жирная, значить, єйо будєт рвать здорово, а з песочком 
она харашо. Система опалення. [У вас хати із цегли, 
із «кирпича» строїли?] Не хати, а печки в хатє, грубки, 
лежанки. З кирпича у нас не строїли. Із сирця ти ж не 
построїш, вон же ж розкисне. А строїли на печки. Вон 
деревяне, халупи це такі строїли і печи ложили, а на 
трубу, на буровок – там вижиганий кирпич, оце ж там. 
Уже ж у Хатричах був кирпичний завод государстве-
ний, там вижигали, як уже потрошки видєлялі людям. 
Можна було там достать трохи на буровок. У хатє [з 
випаленої цегли будували] буровок да тую трубу, а то 
всьо із сирца робилося. Воно із сирца печка лучче, 
крепче, чем із вижиганого, а вот на трубу – там уже нє 

годіца. А так, вон, гліной месиш харашо, із цого кирпи-
ча вилажуєш, і печь крепкая, как бетон. [Зараз у Вашій 
хаті є піч?] Єсть печ, грубка, як і обично тогда.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи була у радянські 
часи церква у селі?] У совецкиє времена, ще пацаном 
я був, коє-када... там хата була, то там святили паску, 
ходили. А  так такого сільного не було, тада при Со-
вецком Союзє воно церкви зажималися.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Цегельня. 
[Це колгоспна цегельня була?] Да колгоспна цегельня. 
А калхоз продавал людям цей кирпич. [Із скількох ро-
ків Ви почали там працювати?] Телят пас малим, ще 
з первого класу. А патом в четирнацать год уже було, 
я вже пашол на цегельню кирпич дєлать. Кирпич лєпи-
лі. Послє войни всьо ж було паразрушено, паразбито. 
Печь нє з чево било слажить, сирец-кирпич ми раби-
ли, не вижигали. Там і вижигали, ну, ми не вижигали, 
ми вже сирец робили на печки людям. Дєд у нас був 
старший, десь було єму сємисят два – сємісят три года, 
щас менє сємісят шестой. Адін друг у мнє бил, он чєти-
ри года старше. Єму було восємнацать, а менє чєтир-
нацать. Оце ми втрох глину месили, [робили] кирпич. 
Копали, месили ногами всьо. Я раз і здумаю, єслі б мнє 
хто сказал, шо я стольки парабив, я би зроду не паве-
рив, я б плюнул би в очі, сказал: «Іди, не бреши». За два 
лєта ми рабили по пійсят тисяч кирпича на каждого. 
[Сирець?] Сирец робили. [На сонці його сушили?] Нєт. 
Не на сонци, воно на сонци попорве його. Сарай був 
бальшой такий. Ну, под кришу полазица, отакийво був 
десь висотою, а так була криша висока і туда. І десь був 
ширини, як через дорогу таке. І дліни був, як то стовп 
стоїть. [Метрів двісті?] Як не длінче даже. [Шириною 
метрів десять?] Та нє, больше. [Складали туди цеглу?] 
І  це ми возили гліну, там же ями засипали й замачу-
вали наноч. А там в нас було три ями, одна замочена. 
Дьве тищи кирпича – кажна яма. Це в нас норма, було: 
за дєнь  – дьве тищи кирпича здєлать. Дєд формує, 
форми були, на четири кирпича форма. [Який за роз-
мірами був «кирпич»?] Ну, обикновенний кирпич, як 
щас, такий самий. І тада одну яму я сьогодні вимешую, 
а  вимісіть його нада, шоб як тєсто хароше женщини 
як вимешують: шоб падашов, хароший, вкусний був. 
Тєсто на хлєб. То і вимешувать його так, тако нога в 
ногу, всьо-всьо. І тако, вот, вимешуєм єго, то в яму всю 
лопатой викидуєм на палок, а  дєд фармує. І  в форми 
бегом-бегом це всьо робить, а потом досточкой форми 
раз, і бегом так пошов і перекинул, шоб усьох. І песоч-
ком посипаєш наверх, потому шо ш она также ш не ви-
скочить, пирилипне глина. Пісочком посипать, і це все 
бігом-бігом робилося. І вот, за два лєта, май месяц на-
чинаєм, і вже начало сєнтября – це зара жарище, тагда 
оно... Зараз клімат переменивсь, страхоттє, шо робица. 
Начало сянтября – вже он [сирець] плохо сохне, вже ми 
не робим. Це за еті місєца ми рабили па двацать п’ять 
тисяч на каждого за лєто. За два года по пійсят тисяч 
кирпича. Це кроме того, шо ще втіхаря дєлали ми цей 
кирпич, коє-кому продавали. Знаєш, тода при Сталіну 
було строжайши, й тода судили за колосок. Продава-
ли кирпич. Шо ми робили? Двацать п’ять рублєй. Нам 
платили двенацать рублєй, а на коня забирали трина-
цать рублєй. Нам на трох двенацать рублєй платили. 
А шо конь? На колхозном коню з глинищи возили гли-
ну в ями – тринацать рублєй. Конь пасеца, а ми пашем. 
Оце така робота.
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БЕРЕЖАНСЬКИЙ  
РАЙОН

м. Бережани
Записав В. Іванчишен 16 січня 2018 р.  

у м. Бережани Тернопільської обл.  
від Семеняк Ганни Іванівни, 1942 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Відновлен-
ня міста після руйнувань у роки Другої світової ві-
йни]. За хлібом ставали, такі черги  – від ратуші до 
магазину. Я знаю, було 200 м – такі колони за хлібом. 
Місто було розбомблене цілком... Іду від вокзалу. За-
мок розбитий. Напротів військова частина трьохпо-
верхова розбита. Кінотеатр нинішній розбитий. Де 
зара пожарна, розбито. Одним словом, до центру всі 
будинки розбиті. І коли я вже вчилась в 6–7–8 класі, 
ми ті руїни розбирали. За ратушем є скверик. А там 
було два ряди будинків. То «жидівський квартал» на-
зивався. І  ми ці цегли розбирали. На ручній праці, 
на фізкультурі завжди діти там порпались у всьому, 
цеглу вибирали. Котра більша цегла, йшла на будову, 
а решту вивозили й розчищали. Мені здається, до са-
мого 10 класу ми розчищали ті приміщення. Тут було, 
ну, просто жахливо. А  на військовій частині був та-
кий напис, ми гнали корову туди, до вокзалу, пасти, 
і було написано: «Пріймі влево. Зданіє рушится. Хо-
діть вблізі зданія опасно». Йшли з того боку «Пріймі 
вправо. Зданіє рушится». Зданія не рушилось, в тому 
зданії вже на третьому поверсі дерева росли. А потім 
все це розчистили. Розпасували, відремонтували – до 
сьогоднішнього дня військова частина стоїть. А ми за-
вжди з коровами тікали то в одну сторону, то в другу! 
І після війни відразу в нас відкрили російську школу. 
Тому шо було 4 частини військових, а всі росіяни. Всі 
по-російськи тоді в армії говорили. Дуже було багато 
таких учнів, які закінчили потім воєнні училища і та-
кож були воєнними.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. Помагали один одному. Люди жили бідно. 
Але все рівно помагали один одному. Бо тепер вже 
стали люди жити краще, тепер вже «ти не заходь, 
в мене килим на підлозі», а там ше шось. А тоді схо-
дились люди, ділились своїми бідами. Раз, пам’ятаю, 
прийшла циганка: «Дай якусь пельонку, бо нема дити-
ну в шо перебрати!». Мама каже: «Ну, ходи, шось дам». 
То мама простиню зняла з ліжка, розірвала начетверо. 
І дала її всі ті простині. Каже: «На!». А шо вона з ди-
тиною зроби в дорозі! Як вона ходить по хатах і про-
сить. Календарна та родинна обрядовість. [Як дав-
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но встановлюють у хаті ялинку на Новий рік?] Я  не 
пам’ятаю. А моя мама казала, шо вона ні одного року 
не прожила, шоб не було в хаті ялинки. І  моя мама, 
коли вже останній рік була дуже-дуже хвора, ялинка 
була на подвіру, ми прийшли, вже ялинки не хотіли 
ставити. А моя мама каже до мого чоловіка: «Петро, 
я живу останній рік, я вже більше Святого вечора не 
буду мати, іди принеси ту ялинку і вбери». Чоловік пі-
шов і вбрав. І вона дійсно в липні місяці померла. Але 
ялинка не мала іграшок. На ялинку вішали яблучка, 
орішки. І замотували папірчик в папірчик. Мама за-
вжди підніме, хтось кинув папір з цукорка, мама то 
підніме, замотає будь-який папірчик, у вигляді цукор-
ка і вішає на ялинку.

с. Гутисько
Записав В. Іванчишен 16 січня 2018 р.  

у с. Гутисько Бережанського р-ну Тернопільської обл.  
від Тимошенка Ярослава, 1937 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. На місці цієї хати [перед залізничним мос-
том] стояв турецький госпіталь. Є  таке фото, збере-
глось – вартовий, там видно всі хати. В Демні такий 
фільварок був, розібрали люди, після того, як панів 
радянська влада вигнала. Насип жилізної дороги, він 
такий чистенький був. Його ж недавно зробили, на-
сипали. Но це майже 100 років. 

ЖИТЛО А  брат бабин з-під Вишнівця переїхав сюди 
жити. Вони в поляків землю викупляли, на виплату 
так як брали. І  організували собі там село таке. На-
звали його Кути. На тих Кутах жили, їх так і назива-
ють місцеві люди – «волиняки». Після війни там стало 
гет тяжко жити. Почались колгоспи дальше. То там 
колгоспи вже були давно. Баба рішає з мамою пере-
їхати сюди, бо тут брат ше жив і сестра, на тих Кутах. 
Батько помер, але заповів їй там землю. Там продали 
за будь-що ту хату і переїхали сюди. А тут ні кола, ні 
двора нема. По наймах ходили, жили. Прийшов той 
брат 23 року, з Ленінграда, і давай якусь хату ліпити. 
Серед лісу, до води кілометр було. І ше й догори нести. 
Намучились страшенно, я прожив там 11 років. Мама 
носила воду здалека. До колгоспу треба було йти на 
Демню, на Куряни пішки. Ніхто не питав, чи можеш. 
Потім води не було, прийшла одна жінка: «Купи в 
мене стару хату, в мене вода близенько. Не будеш хоть 
води носити!» Мама тоді купила ту хату за 250 рублів 
у 1962 році. Перейшли сюда, хата сипеться, на другий 
рік закликала з тих Кутів родичів. Тяжко було, я чекав 
доки якась курка знесеться, шоб буханку хліба купи-
ти, здати яйце по 7 коп. 
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КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. [Чи пам’я-
таєте Ви фігури на вулицях села, придорожні хрести?] 
За Польщі та цім місці була фігура. А  йому [одному 
сільському жителю] треба було заїзд до хати робити. 
І він її зніс. [Який вигляд вона мала?] Матір Божа. Він 
взяв і всьо зрівняв, виїзд до хати [зробив]. Потім за-
хворів. [Як звали чоловіка, що встановив фігуру Бо-
жої Матері?] Бердаль Андрій. Там є ше фігурка коло 
поля, там написано по-польськи: «Пану Богу от Марії 
і Михайла Гудзовських. 1900 р.». [На центральній ву-
лиці встановлений залізний хрест. Яка його історія?] 
Загинули дві жінки, та й поставили наші люди. Взяли 
з цвинтара, поставили, а цей залізний тимчасовий не-
потрібний, приніс хтось сюди.

с. Демня
Записав В. Іванчишен 17 січня 2018 р.  

у с. Демня Бережанського р-ну Тернопільської обл.  
від Тигача Мирона Григоровича, 1937 р. н., 

 переселеного внаслідок операції «Вісла»

ЖИТЛО [Труднощі житлового забезпечення переселен-
ців унаслідок операції «Вісла»]. В  [19]45-му  році нас 
сюда перевезли. В листопаді місяці. Як виселяли? При-
ходили з автоматами, не знаю чи рускі, чи поляки: «За-
бирайся!». Ше було дві сестри маленьких, по 3  роки, 
близнюки були. Та й батько взяв корову, ти й ми з 
хати вийшли. А  хата дерев’яна. Та й зара підпалили, 
і то згоріло все. Тут привезли в Бережани, у Потутори. 
І ми там надворі лежали. Їсти не було шо. Батько пі-
шов шукати якоїсь хати, отуто на Демні якусь знайшов 
розвалюху. Ти й так ми перейшли. [Чия це була хата?] 
Поляки були. Поляків – туда, а нас – сюда. [Як отри-
мували хату по приїзді?] Там давали, як ти маєш свою 
хату, ті документи показували, по тих документах да-
вали хати. Але декотрі люди місцеві, в них родина була, 
то вони навіть таку файну хату робили займити, свою 
лишити. Але потому їх трохи поросфасовували. Та тут 
файних хатів не було, тут все під соломою було.

с. Підвисоке
Записав В. Іванчишен 16 січня 2018 р.  

у с. Підвисоке Бережанського р-ну Тернопільської обл. 
 від Кузяка Івана Миколайовича, 1944 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Як будували будинки?] Пам’ятаю, 
у [19]58-м році один комірник був, я помагав робити. 
На Пісочин, слідуюче село, там була тровня, вугіллям 
палили, отоплювали. У  то вугілля добавляли трохи 
вапна, такий заміс зробили. Ше й не вапно, а болото 
шо на [вапняному у с. Підвисоке] заводі. У вапно до-
бавляли ту золу і розмішували, ставили опалупку. За-
бивали кілки. Ми тут стару хату робили. [Як вибира-
ли місце під хату?] Де мав город, там і ставив. З камню 
робили фундамент. Ну камінь, якшо з дороги було, 
вся дорога була кам’яна. Викопали фундамент, заси-
пали тим камінням, з болотом, з усім. Стіни. Тоді ста-
вили каркас, знизу каркас обв’язували деревом, чопи 
забивали. Потім ставились посередині і зверху. А між 
ними ставились строгульці. І  тоді ж брали солому, 
сікли солому, гній давали. Перемішували з глиною, 
глина трохи відстоялась. [Що означає «відстоялась 
глина»?] У воді поставити, тоді в’язкість краща. І пе-
реплітали. Ці строгульці 15, може 20 см, і переплітали. 

Ну і вниз трохи трамбували, шоб не було повітря. По-
тім це вже як підсохло трохи, глиною забивали. Нерів-
ності замазували глиною з соломою. [Чи колективно 
замазували хату?] Сходились люди. Як мастєр зробив 
каркас, то за 2–3 дні робили разом. Там було 15–20 чо-
ловік, якось люди були дружніші. Тако хліба не було 
стільки, шоб ситий, шоб наївся. [Як закликали людей, 
щоб сходилися?] Ну, то пішов по хатах. Я завтра на-
чинаю місити, буду робити, люди йшли. Які там були 
гроші, ніхто грошей не мав. Ну, може, самогонки з бу-
ряка, шось закусити – ти й всьо. Капуста, цибуля з олі-
єю, води трохи добавив, така закуска була. Дах. Потім 
накривали, ставили крокви, плати і лати, і всьо. Лати 
не різали як зараз, бо лісу не було. Був кругляк такий 
рівніший. [Скільки кроков було на хаті?] Залежить, як 
хата. 90 см – 1 м кроква від крокви. Як допустим 10 м, 
то крокв вийде 11, бо перша і остання... Задовбували 
платви, но то вже робив мастєр. Заготовляли соло-
му, знали ж, посіяли жито. Вже жито змолотив, за-
готовив. [Жито більше для соломи сіяли?] Да, на хліб 
менше, бо жито менше врожайне. Хто знав, шо буде 
будуватись, чи даху зробити, то сіяв. [Як стріху ро-
били?] Я сам робив. Відрізали, мали час, оті колосся, 
такі невеличкі снопки отакі десь (15–20 см в діаметрі) 
в’язали. Перевесло зав’язав, і  то перевесло йшло до 
латів, прив’язували до латів одною стороною. Воно 
кругле, а де в’язали – прив’язували цим до лати. Тре-
ба було зробити почоток. Рівно так ніколи не зробив, 
то потім брали і тим серпом чи косою різали. А потім 
дальше йшло. А вже як верх зробили, то звідти і звіти 
йшла накладка, і дах рівний, а верхушка получалась, 
нахльост був, бо їх так ставили. [Чи прикладали со-
лому на даху?] Прив’язували її. Воно прилягло, і воно 
грубе, воно заставлялось, дощ, сніг і нічого не прохо-
дило. [Розкажіть чи могли ремонтувати частину даху?] 
Ремонтували знизу, зі сторони стріхи на стику. Береш 
серпом чи чим, то перевесло, шо до лати прив’язане, 
обрізуєш і витягуєш. А потом підкладаєш новим під 
той, воно так заходить. Горбок всьо равно получаєть-
ся між старим і новим, але з часом воно сідає.

с. Урмань
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  

у с. Урмань Бережанського р-ну Тернопільської обл. 
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Забудова двору 1970-х 
років на обмеженій площі. Двір розміщено на полого-
му схилі пагорба таким чином, що ділянка поступово 
підвищується відносно вулиці. Забудова утворює по-
коєвидну конфігурацію з розкриттям простору у бік 
вулиці. Житловий будинок займає найвищу позицію 
в глибині двору, а господарські будівлі – по флангах. 
Ліворуч – шопа з дрібними прибудовами, праворуч – 
літня кухня. Господарські будівлі. Стіни будівель 
каркасні, обмазані й побілені, прибудови  – дощані. 
Дахи – двосхилі, під шифером. Шопа поділяється на 
2 приміщення – хлів та возівня. Чільний фасад хліва 
має посередині двері та по одному вікну з обох боків 
дверей, у  возівню ж ведуть ворота. До віконця при-
ставлена драбина для курей. Стеля шопи нижче верх-
нього бруса стіни, завдяки чому збільшується горище 
для зберігання сіна. Огорожа. Від вулиці двір відгоро-
джений штахетом, а також рівчаком для водовідводу, 
через який проти в’їзду покладено місточок.
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З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  
у с. Урмань Бережанського р-ну Тернопільської обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Господар-
ські будівлі з наскрізним проїздом. В  деяких дворах 
с.  Урмань довга господарська будівля, звернена за-
тиллям до вулиці і поставлена рівнобіжно останній, 
слугує свого роду захисною спорудою, що приховує 
двір від стороннього ока. Потрапляння на садибу від-
бувається через глухі широкі й високі ворота (інколи 
з хвірткою в полі воріт). Будівлі під двосхилими даха-
ми чільними фасадами, де двері, звернені у бік двору.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Петропавлівська де-
рев’я на церква 1688  року розташована на рівній ді-
лянці  – давньому церковищі. Ближче до дороги, на 
південний схід від церкви, стоїть дерев’яна дзвіниця. 
Між цими будівлями  – місце колишньої дерев’яної 
церкви, на якому споруджувався, але не був заверше-
ний мурований храм. Петропавлівська церква переве-
зена з Івано-Франківської області, а датується вона за 
різьбленим написом на лутці дверей. [Літ.: Памятники 
градостроительства и архитектуры Украинской ССР. 
Т. 4. Киев, 1986. С. 45]. Церква – тризрубна, двоярус-
на, з опасанням. Квадратна в плані нава – ширша за 
прямокутні бабинець та вівтар. Четверик нави пере-
крито зімкнутим склепінням бані на восьмериковому 
підбаннику. Баня завершується 2-ярусною маківкою 
з перехватами декоративних баньок. Бабинець та ві-
втар перекриті рубленими склепіннями під двосхи-
лим та трисхилим дахами відповідно. Вхід на півден-
ному фасаді акцентовано ґаночком кінця ХІХ  ст. на 
двох стовпчиках під двосхилим дашком з трикутним 
фронтоном. Інтер’єр храму освітлюється нечисленни-
ми вікнами у верхньому ярусі довгих фасадів та у під-
баннику. Нава має подвійні вікна, решта приміщень – 
звичайні. Опасання підтримується різьбленими ви-
пусками стінових зрубів. Стіни вище опасання обшиті 

Дзвіниця біля 
Петропавлів ської 

церкви. 1688 р.  
с. Урмань 

Бережансь кого р-ну 
Тернопіль ської обл.  

1979 р. Світлина 
З. Гудченко

Петропавлівська церква. 1688 р. 
с. Урмань Бережанського р-ну Тернопільської обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

Господарська будівля з наскрізним проїздом. 
с. Урмань Бережанського р-ну Тернопільської обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

Шопа у дворі. 1970-ті рр.  
с. Урмань Бережанського р-ну Тернопільської обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

Двір. 1970-ті рр.  
с. Урмань Бережанського р-ну Тернопільської обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко
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зовні ґонтом. Дах первісно, очевидно, був ґонтовий. 
Наразі він вкритий листовим залізом. В інтер’єрі ба-
бинець з навою має просторовий зв’язок через висо-
кий 5-гранний проріз у формі трапеції. Петропавлів-
ська церква належить до галицької школи культової 
народної архітектури. Дзвіниця. Дзвіниця – 2-ярусна, 
каркасна, на низькому кам’яному підмурку, квадратна 
в плані, з опасанням, з арковими прорізами 2-го яру-
су. Дах – 4-схилий, шатровий, критий наразі листовим 
залізом. Стіни вертикально обшальовані.

ГУСЯТИНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Волиця
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1968 р.  

у с. Волиця Гусятинського р-ну Тернопільської обл.  
за натурними дослідженнями,  

замальовками автора та художника А. Кугая

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церковне подвір’я за-
ймає видовжену ділянку на миcовидній терасі, що 
вивищується над прилеглою з півночі сільською за-
будовою. Ділянка зокола обнесена невисоким штахе-
том, а  її північно-східний та північно-західний кути 
акцентовані у просторі могутніми старовинними ли-
пами. Дерев’яна церква святої Анни першої полови-
ни XVII  ст. розташована посередині східної частини 
подвір’я і звернена до села північним та північно-
східним фасадами. Подвір’я у поздовжньому напрямі 
перерізує наскрізь хвиляста стежка, яка проходить 
вздовж південного фасаду церкви. У  південно-захід-
ному кутку ділянки стоїть дерев’яна дзвіниця і поряд 
5-метровий дерев’яний хрест. У  північно-західному 
кутку – кам’яний хрест та підвішені на поперечці ве-
ликий і малий чавунні дзвони. Аннозачатівська церк-
ва належить до «хатнього типу», тобто не має банного 
розкриття нави вгору. Це – тризрубний храм, що скла-
дається у напрямку «схід – захід» із трапецієвидної ап-
сиди, майже квадратної в плані нави та бабинця, який 
малопомітно звужується у західному напрямі. Східна 
ж стіна бабинця та західна апсиди дорівнюють шири-
ні нави. Усі три стінові зруби мають однакову висо-
ту – 3 м. Загальні розміри будівлі – 5,5×11 м. Із заходу 
перед бабинцем влаштовано невеликий присінок  – 
1,87×2,46  м. Уся споруда вкрита спільним спадовим 
дахом під ґонтовим покриттям. В  інтер’єрі три стіни 
нави, за винятком східної, переходять у залом, заши-
тий стелею. Нава освітлюється двома досить велики-
ми вертикальними вікнами, а вівтар – одним вікном. 
Бабинець не має вікон. Підлога церкви викладена 
кам’яними плитами різної конфігурації. Церква свя-
тої Анни – одна з найдавніших пам’яток дерев’яного 
храмобудування України подільської регіональної 
школи. Дзвіниця. Дзвіниця на час обстеження пере-
буває у напівзруйнованому стані. Це  – квадратна в 
плані дерев’яна споруда на дубових підвалинах, кар-
касної конструкції зі стороною 3,4 м і майже такою ж 
висотою. Накрита пірамідальним дахом під ґонтом. 
Увінчана металевим хрестом. Дзвони, певне, давно 
були зняті з дзвіниці через її ветхість і перенесені на 
відстань близько 10  м північніше, де підвішені між 
старим деревом і стовпом.

ЗБАРАЗЬКИЙ  
РАЙОН

с. Великий Кунинець
Записав Б. Сауляк 17 січня 2018 р.  

у с. Великий Кунинець Збаразького р-ну 
Тернопільської обл.  

від Манзій Ніни Никифорівни, 1935 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Батько робив хату. Ну, як сказа-
ти, фундамент робили з камінців, яка та хата, була 
така велика. А  вот наша хата, їй сто років. Камінці 
били. Камінці, пісок, мурували. Стіни. Клали камін-
ці, мурували фундамент і [стіни кам’яні] до верху. 
А тоді їхали в ліс, різали дуби, їх не бракувало, і роби-
ли балки, робили на верх. І так жили. Но у нас ста-
ренька та хата, ми ще ремонтів не робили, бо ми їх 
робили раньше, а  тепер її переробляти. То вже все 
друге, перероблене з теї хати, вона в [19]14  році за-
ложилася, то не моя, то я тут невістка, чоловік помер, 
то його хата. В [19]14 році заложив його батько і пі-
шов на царську війну, в [19]14 році пішов на війну і не 
був штири роки. І так вона стояла заложена. А тоді як 
прийшов в [19]18 році і почав її мурувати. Кіньми во-
зили камінці, били, возили, совали ті камінці і скла-
дали ту хату. Бо сім’я була велика, треба було розійти-
ся, вони там жили, де голова. І його дід, і то чоловіків 
батько, то брати, вони були в ідній хаті, а то вони ото 
там осталися, а  батько чоловіків то сюди зійшов на 
крайній город і тут став собі мурувати хату. [Були 
якісь традиції, як вибирати місце під хату?] Не було. 
На свому городі, аби на свому, шоб нікому не мішати, 
шоб ні з ким не сваритися. Вийшли і на кінці городу, 
а тут отако вирівняно, і тут він собі був сто літ і тут 
построїв хату, і тут жив. [Ви кажете, стіни у цій хаті з 
каменю, а з чого більшість будували хати в селі?] З ка-
меню, хто мав коні, шо міг ті камінці привезти і мав 
ще сім’ю, шо хтось поможе їх там набити. [Це там на-
бивали?] Да, а  як же, в  кар’єрі. Ще якшо мав своє 
поле, та на свому полі, та нікому не платив нічого, вже 
собі набивали тих камінців і возили. А хто не мав ко-
ней, то ліпили з глини, зробили фундамент, а  тоді 
якогось там дерева, наставили таких кілків поперек 
тих деревів, а тоді місили глину з соломою і ліпили. 
І воно засихало, і була [глиняна хата] тепліша, як тая 
[мурована]. [Глину де брали?] О, скрізь по ямах в нас 
глина є. Де-небудь долина, з горбочка копай – та й є 
глина. [Стовпи з чого?] То вже ліс особий. [З якого де-
рева?] Старалися, щоб був дуб, бо якшо яка осика, то 
воно скоро зогниє. [З  якого кута починали будува-
ти?] Робили раньше фундамент, а тоді на фундамент 
ставили тії слупи, їх зарубували і ставили, такі дрилі 
тоже дерев’яні, а  тоді ліпили. Обліплювали глиною. 
[Це робив сам хазяїн чи наймав когось?] Ну, помага-
ли. Вже як якась толока, то збирали людей з десятеро. 
[Толока – це що?] Ну, кількість людей, то вже назива-
лася толока, помагали. Бо так само майстрів наймав, 
бо сам же ж не зробить дядько, він же ж не піднесе 
того балька, їден другому помагав, якшо треба було, 
а якшо нє, то платив гроші. А чим платив, шо гроші 
були? То вже десь якогось зерна дасть там метр, якщо 
той, що строїв хату, мав землю і зерно, а  той шо не 
мав, то з торбою ходив. Стеля. [Балки на стелі укла-
дені були?] Так, от вони ще є, ще від [19]14 року. Бач-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



655ЗБАРАЗЬКИЙ  РАЙОН

те, як на балку колеться і крутиться, то дубові балки. 
Воно крутиться дерево, їм уже дуже багато [років]. 
Ми хату перекривали, але бальки ті самі осталися. 
[Стелю з чого робили?] Ну, як то з чого, ліпили на-
верха, на ці балки. А ще ставили, трифульці назива-
лись. Такі вот палки закладали, ото балок їден, дру-
гий-третій, тепер ставили такі стрифульці, а  тоді 
зверха глиною, а під спід то тоже. То воно тоже було 
зроблене не дуже давно, але воно вже покололося. Бу-
дем робити євро[ремонт], нема як взятися, нема сил і 
нема кому робити, і не хочеться. І ото підглажували, 
і воно трималося, і воно те тепле, глина, наверха гли-
на. Так у всіх було, там нема пінопласту, там нема те-
перішнього нічого, а нам треба вже його поправляти. 
Якби завалилося, то мусіли б робити, а воно стоїть, то 
й так піде. Дах. [Дах з чого був?] Була черепиця, со-
лома була. [Солома яка саме?] Отаке жито сіяли на 
полі, і жали його і в’язали такі снопи рівні, а тоді ро-
били такі сніпки і покривали. То в більшості, але тут 
такого не було, тут черепицею батько покривав. Бать-
ко був трошки сильніший, мав землю, мав коні, то 
черепиця ще за Польщі була. Була покрита такою чер-
воною черепицею. Була черепиця. А  вже хто бідні-
ший, то так сніпками накривали, так, як ото зараз їх 
малюють часом по тих телевізорах. І воно тепле було, 
але ж то таке, воно довго стоїть, воно роками стояло, 
воно собі вляжеться і по нему вода стікає. Але потом, 
як вже десь загнивається, то вже роблять друге. 
Інтер’єр. [Як раніше хату освітлювали, коли електри-
ки не було?] Лампа, світло. [Керосинові лампи?] Да, 
керосін, в мене є ще колишня. [Раніше як?] Те саме. 
А ще як було ще раніше, то мали свічки, свічки з вос-
ку світили, тоді вже десь ті гаси появилися. Но вони 
були давно, ті керасіни, і  так ті лампи робили і так 
світили. [Які меблі були?] Стіл, лавка, скриня. А скри-
ня – то так, як шафа, такий великий ящик. [Скриня 
була з прямим віком?] З прямим була. Були і такі, то 
то вже якось де там хто зробив. Лавка, стіл і скриня. 
Люди робили, майстри робили. Досок натеше рука-
ми, зіб’є, а там десь трохи чимсь приліпить. Вони шо 
крашені були, вони трошки були прикрашені. [Чи 
оковували скрині?] Не були вони там оковані ті скри-
ні, і  чим їх красили, воно постоє і почорніє. І  таке 
було. І туди складали свої кожухи і плаття, і лахи, то 
всьо. [Всередині в скрині був прискринок?] Був-був, 
там складали гроші, ше шо-небудь такеє, таке збоку 
було. [Якщо скриня була з прямим віком, її могли як 
стіл використовувати?] Ще й на ній спали діти, як не 
було де. А так на печі спали, на печі тепло було. [Стіл 
який був?] Такий, як оце. Цьому столу теж напевно 
років 70, ну, 60 точно є. [Ніжки точені?] Да, він усей 
гарний. А ми ж уже шкодуєм викинути, ну, воно не 
моднє тепер. Ну, не моднє, а  так дерево, ясеновий 
стіл, точений. Відсуваєм та й сідаєм за стіл. [Були 
стільчики чи ослони для сидіння?] Стільці, лавки. 
Отакі були тоже в більшості, ще лапки були такі до-
вгі, чотири ножки. Засунули туди та й посідали... 
[Лавки не переносились, були стаціонарні?] Постій-
но, особенно лавки такі довгі ті, шо попід стіну стоя-
ли. Бильце таке – впертися можна була. Ще у нас он 
стоїть під хатою, вона дубова, то вона буде сто літ 
стояти, а ми вже повикидали те все. [Жердки були у 
хаті?] Були. Отако доска підвішана. [До чого її підві-
шували?] А до стелі прибивали там. [Там речі зберіга-
ли?] Так. [Мисник у Вас був?] Був тоже. Ну, тако по-

ставили в кутку, так-от, як шафа. В  більшості так у 
кухні ставили, там всі тарілки були. Дві-три полички. 
[Ложки також ставили у мисник?] Там не складали, 
там вони десь були. [Окремої шухлядки не було?] Та 
були, були такі шіхлядки, вони висувалися, і  туди 
складали те все. [Колиски дитячі в хатах були?] Ну, 
а як же. [З чого робили їх?] Як з чого – були плетені. 
Ще колись, то були плетені, колись в таких колисали-
ся. Мій батько зробив сам колиску, вона ще десь там 
на горі є. І потім брали по всьому селі, всі діти, в кого 
діти, то позичали і діток колисали. Це були вже такі 
колиски, що отак стояли. А ті, шо підвішували до сте-
лі, то забили якогось крюка і на штирь, і така була ко-
лиска, як от зараз корзіни, така плетяна. То такі були, 
хто плів, а хто купував де по базарах. То така колиска 
гойдалася, в  такі колисці колись добре було дітям. 
[На чому спали?] Постелі, робили постелі, на соломі. 
[Солому куди кидали? Був якийсь піл чи що?] Ну, да, 
то доски були на тому полі, на його клали солому, за-
стеляли. [Постель була десь біля печі?] Як де було міс-
це в хаті. [Ікони де розміщували?] На стелі, на стіні. 
[Куток був спеціальний?] Да, тако в куток. [Він якось 
називався?] Ні, нічого такого, я так не знаю. [Де збе-
рігали знаряддя для печі, коцюбу?] В кутку де-небудь. 
[Просто біля печі?] А шо ж. [Як заносили в хату відра 
з водою, щоб пити, де їх зберігали?] А там лавка мусі-
ла стояти, на лавку відро з водою. [При вході у кут-
ку?] Десь при вході, да. [Раніше були дерев’яні відра?] 
Ну, були такі. Череп’яні відра не були, череп’яними не 
носили, вони б’ються. А в хаті стояв такий великий 
горщик череп’яний, і  туди носили і заливали воду. 
Ходили і наливали в ту діжку води чи в той горщик. 
[Рушники десь розвішували по хаті?] А як же, то саме 
головне. На іконах. [Були рушники, щоб руки витира-
ти?] Ну, да, рушник був, лежав там, висів на цвяху 
коло печі чи коло груби. Миска  – вмиваються. Сис-
тема опалення. [Печі які були?] Обикновенна піч 
була та і всьо. [З чого її будували?] Так само з глини, 
з камінців мурували. Змурували, а низ тут-во цеглою 
заложили. Цегла була ще за Польщі, цегла була все 
время. Випалювали цеглу, самі випалювали цеглу. 
Така глина є, така якась вона червонувата. Вкладали і 
комина догори зробили. І палили, хліб пекли і жили. 
[Піч всю хату опалювала?] Да, опалювала. Отут-во, де 
Ви сидите, була піч. А як я сюди прийшла, то була там, 
но потом ми повикидали і зробили тут, бо тут хата 
була не кінчена. А потім ми вже тут поставили і ви-
кинули, а потім вже звідси викинули зовсім.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які споруди 
у дворі були?] Хлів і льох (підвал), щоб було куди кар-
топлю складати. [Казали «підвал»?] Підвал. Но в біль-
шості казали «льох». [Льох з чого будують?] З каміння. 
Викопували яму руками, не думайте, що були бульдо-
зера так, як тепер. Викопували, мурували і зверху на-
кривали тако, якось так мурували, що тако сходили ті 
камінці. [Насухо клали?] Насухо – ні, робили цемен-
том. Глиною – ні. Як льоха робились, так як і тепер. 
В мого батька, то він, напевно, не був змурований на 
цемент, а потім десь попідлажували. Льох і хлів. [Хлів 
з чого будували?] Так само дерев’яний, дубові доски. 
Дерев’яна стодола  – щоб зерно було туди складати. 
[Стодола – то що?] То такий був будинок, забрали до 
колгоспу, перевезли, розвалили, розсунули. Тут було 
три будинки: хата, отой хлів, шо стоїть, і тут була сто-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



656 ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ

дола. На три будинки – одного віддай в колхоз. І так 
забрали. Вже там так батько чоловіків плакав, я то тут 
ще ж не була, плакав, бо ж, знаєте, як шкодував, бо 
він там снопи складав, зерно складав, там коні стояли, 
там таке хозяйство було колишнє. А забрали, де вони 
його поділи, спалили, але треба було забрати: три бу-
динки – їдного віддай. А як треба було на плечах зро-
бити, насунути того дерева, і  змурувати, і  зробити. 
Огорожа. [Чим огороджували двір?] Плотом. Хто десь 
дрота дістав, то дротом затягнув, там такого. Штахет 
не було давним-давним, бо штахети треба різати.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли хату закладали, у  якусь пору?] Ну, старалися, 
щоб її закладати не в свято, в літо, літом. В Спасівку, 
в  липні, в  червні місяці  – десь тако закладали хату. 
На зиму не закладали. [Не казали, що місяць пови-
нен бути повний чи неповний?] Я  так не знаю, так 
не казали. [У  який день не можна було закладати?] 
Ну, в понеділок не закладали. Більшість закладали в 
п’ятницю, в середу – в такі дні закладали. В суботу не 
закладали ніколи нічого. Кажуть, в суботу не починай 
нічого робити, і  в понеділок тяжкий день. На тижні 
закладали хату. Входини. [Коли переселялись в нову 
хату, освячували її?] Святили. Приводили попа, він 
обсвячував ту хату. А тоді сідали за стіл і тоді співали, 
не дуже журилися. [Казали, кого треба пустити пер-
шого?] Кота першого, вроді як вони щасливі, чи як там 
сказати. [Коли в нову хату заходили, гості якісь пода-
рунки несли?] Ну, а як же. [Які дари були популярні 
для цієї події?] Лялька-мотанка, горілку і хліб, особли-
во хліб. Треба нести обов’язково хліб, бухенець хліба 
і пляшку горілки. [На столі мали бути якісь страви?] 
Ну, а як же, капуста, там чисто, вже котлети. Дядько 
свиню вже притримав, котлети наробить, ковбаси на-
робить, то то вже стіл був накритий так, як і тепер. Не 
теперішніми там салатами, салатів же ж ніхто не знав 
колись, всьо готовили. Народні уявлення. [Чули роз-
повіді про домовика, який живе у хаті?] Чули, чому не 
чули. Таке було по людях, то дуже страшне. То страш-
не, то святять ту хату, і тих батюшків приводять, вони 
вимолюють там по книжках там якісь молитви, щоб 
того не було. А те буває, отаке буває, що в хаті сидіти 
не будеш, навіть не дуже. Даже отут в Кременці було, 
шо нову хату 5 раз перепродував, і все равно викидає 
всьо з хати. Вночі будеш спати, і всі тобі тарілки пови-
кидає повз вікно, і все, шо є в хаті, повз вікно, і чов-
петься, і  жити не будеш. То казали, шо то домовик. 
А  тепер я вже бачу, той будинок стоїть, його купив 
якийсь офіцер, з Німеччини приїхав. Таке є, то дуже 
страшне, то кажуть, шо там злий дух, і шось таке є не-
потрібне. То тут батюшки вимолюють, а  є в Єванге-
лії такі Отченаші, і вимолюють, і воно десь дівається. 
В  основному, кажуть, шо це буває, якщо хтось десь 
побудує хату на якихось померлих, може, десь на яки-
хось людях побитих, шо десь хтось був побитий і за-
копаний давно. А там в Кременці хата построєна на 
тому рові, де жидів били німці, і його засунули, і там 
собі люди построїлися. А от вони кажуть, шо там же 
не їден забитий на тому місці. То батюшки вимолю-
ють, то в книжках є такі «Отче наші»... Вимолюють, 
їздять, і воно десь дівається. Хто його знає, чи від того, 
чи не від того, але то паршиве, хай Бог боронить. То 
спати не будеш уночі, все летить і ніхто зачіпає. Ніхто 
не бачить, що така сила є.

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ  
РАЙОН

с. Великі Бережці
Записав А. Зюбровський 7 липня 2006 р.  
у с. Великі Бережці Кременецького р-ну 

Тернопільської обл.  
від Штогуль Надії, 1936 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Не казали, шо є такі місця, де хату недо-
бре ставити?] Є такі місця, але я Вам точно не скажу, 
шо то воно таке. Я знаю, шо є такі місця, де не мож-
на ставити хати. [То, певно, майстер знав?] Та! Ну, та 
Бог його знає?! Майстра такого берем, як було вигід-
но, який ішов. [Як розміщували хату у дворі?] Тими 
кутами отак, шоби не поперек ставити хати, тільки 
так. [Щоб вужчим боком хата була на схід?] Да! От, 
дивіться, зараз більшість хат отак-во. Ну, видно, так 
положено. Госпо́да до сонця. Входини. [Як у нову хату 
впустити кота, то він лягає у гарному місці?] Він ля-
гає в зручне місце, значить, то благополучне місце. Ну, 
хату освящували, як заходили. Обізательно! [Гостину 
якусь робили?] Ну, канєшно робили. Робили, бо, ну, 
як... Ну, невелике [застілля]. Ну, от, ті, шо зайшли у 
хату, батюшка там первим, то в нас є, сідає. Ми, напри-
клад, вугли всі, як-от ми заходили в хату, то всі зна-
ружи освящували вугли. [Від якого кута починали?] 
Від східного. Ну, то так чогось – зі східного. Завжди 
зі східного. Календарна та родинна обрядовість. 
От, було таке, шо на Хрещеніє ми завжди починали 
зі східного вугла, ну, і освящували сарайчики, посвя-
щували худобу. Освящували і обов’язково лили воду 
в криницю. Я, наприклад, сама тільки ішла і відразу 
ляла в криницю. Але в криницю я обізатєльно лила 
воду. [Чому так робили?] Ну, шоби була вода свячена 
в криниці.

Записав А. Зюбровський 7 липня 2006 р.  
у с. Великі Бережці Кременецького р-ну 

Тернопільської обл.  
від Катеринчука Ярослава Устимовича, 1933 р. н.,  

родом із м. Кременець

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи казали, що є таке місце, де недобре 
буде хату ставити?] Там, де я жив, казали, шо в кожній 
хаті треба, шоби двері відкривалися на схід. От, церк-
ва, де Ви бачили, куди в церкві двері одкривалися? [На 
схід?] Ото! Ну, бо по Пісанію воно так означає. [Не ка-
зали такого в селі, шо є такий пляц нечистий, де в хаті 
недобре буде?] Ну, то правильно. Треба місце гарне. 
[Як вдале місце для хати вибрати?] Більш-менш, шоб 
вода не підходила під хату. Ну, то на самому вищому 
місці на подвір’ї і ставлять хату. [Може, майстер знав, 
де гарне місце для хати?] А шо майстер?! В нас обично 
приводили батюшку. Подивиться батюшка, прийде, 
благословить то місце. Він окропить свяченою водою 
то місце. Закладини. [Може, казали, шо є такі дні тиж-
ня, коли хату недобре закладати?] Ну, у свято якесь – 
то канєшно [ні]. [Може, у  високосний рік недобре 
було?] Ну, то таке. [Як хату закладали, то на кути ко-
пійки якісь клали?] Клали, клали. Старинні копійки 
кидали на вугол. [Чому так робили?] Ну, то так каза-
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ли, шо треба положити, шо ведуться гроші в хаті, щас-
тя шоб було. Зведення даху. [«Квітку» чіпляли у вас, 
як хату викінчували?] «Квітку»  – а-я-я, обізатєльно! 
Букєт робили сперва, а вже як звели, то на причолку 
прибивали хрестик. До того хрестика робили букєтик. 
[З чого його робили?] Квітки такі обикновенні, [рос-
туть] в городі. І до того хрестика прив’язували і його 
прибивали на углі в хаті. [На якому куті?] На причол-
ку, саме на причолку. Ну, доску якусь приб’ють, хрес-
тика і ту «квітку» чіпляли, вбирали. Таке обізатєльно 
треба робити. [«Квітку» чіпляв майстер чи господар?] 
Сама господиня зготовить. Ті, шо строять, то вони і 
прибивають. Входини. [Як уперше до хати входили, то 
когось пускали поперед себе?] Кота. В перву очередь 
пускали, якшо маєте файного кота. То кота пускали. 
[Чому саме кота?] Ну, любе таке в хаті не ведеться: ні 
собака не тримається, ні нічого. А кіт – коти обично 
всігда в хаті тримаються. [То мусив бути чорний кіт чи 
який?] Лутше – білий. [Того кота, що першим до хати 
входив, якось по-особливому називали?] Ну, як. По 
його масті його і називали. [Коли уже сім’я заходила, 
то хто перший – чоловік, жінка чи дитина?] Обично, 
в нас запускали в перву очередь дитину. Ну, така, яка 
вже ходить. [Чому дитину першою пускали?] А в кого 
найбільше щастя? [В дитини?] Ото! Щаслива буде, і в 
хаті ніякої сварки, нічого не буде. [Чи освячує священ-
ник новозбудовану хату?] Ви хату вже збудуєте, і він 
посвящує, і хрестики по вуглах ставляє, рисує хрести-
ки і ті хрестики посвящує, шоб не було ніколи сварки в 
хаті. Народні уявлення. [Коли не може померти гріш-
на людина або відьма, то чи в хаті щось робили, щоб 
полегшити її відхід?] Робили, дуже часто робили. Над 
його койкою прорубували на потолку дирку. Як ти не 
боїшся, то ти можеш стул рядом поставити і сядь по-
сидь. Ну, пів години, годину. І сам почуєш на свої вуха: 
скільки там крику буде, як там оті цеп’ями будуть 
брать. От, тоді убедишся. Ото ті злії духи, то там брать 
будут. [Ту дірку якось називали?] Ніяк не казали, про-
сто вирубують. Потому шо він не може вмерти, і дуже 
тяжко йому вмерти, то прорубували стіль, і через пів 
години сядеш, почуєш, як в ті цепі будуть брать. [Про 
домовика щось знаєте?] Лутше, шоби його не було. От, 
в мене Євангеліє є! Він [домовик] старається жениха 
умертвити; вона вдовою остається, та жінка. Шоб він 
не вівся в хаті, то в мене Євангеліє є і Біблія – то я чи-
тав. Як зловиш рибу, розпореш і у рибі є, ну, печінка, 
легкі. То береш ту печінку, на покришку якусь покла-
ди чи консервочку яку найди, туда жару поклади і теї 
печінки – і по хаті єю. По всій хаті! Якшо він є, то він 
дуже далеко, аж на другі поселення, втікати буде. Він 
може навіть в город тікати або в Пучаїв втікає. [Звідки 
той домовик береться?] А злий дух звідки береться – 
як в хаті сварка, п’янка.

Записав А. Зюбровський 7 липня 2006 р.  
у с. Великі Бережці Кременецького р-ну 

Тернопільської обл.  
від Грабовського Сергія Васильовича, 1930 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли хату закладали, то під кути щось ставили?] Ко-
пійки ставили. Закладали фундамент, підвали. Тепер 
вже  – то муруют. Ложили камінці, вже такі великі 
камінці, і  на камінцях ложили підвали такі. Тепер-
ка ставили, на угол ложили копійки. Зведення даху. 

А «квітку» ставили. Ну, вже як звели крокви, то верх, 
на кінцевій [крокві] ставили хреста і «квітку». Ну, 
таке заведєніє було. І тепер таке саме. [Та «квітка» була 
з ялинки якоїсь?] Нє, квітки, прямо квітки. Звичайні 
квітки. Вистучали крокви, розшили і поставили хрес-
та, вот, я не пам’ятаю, чи на послєдній крокві, чи на 
первій. І то значить, шо вже зробили даха, викинули, 
латять.

Записав А. Зюбровський 7 липня 2006 р.  
у с. Великі Бережці Кременецького р-ну 

Тернопільської обл.  
від Олексюка Степана Павловича (О. С.), 1927 р. н.,  

та Олексюк Алли Васіянівни (О. А.), 1927 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [О. С.] Кажут, шо нехороші місця бувают. 
Бувают такі, шо там збудували, і там нічого не ведеть-
ся. Ну, так-во кажуть, шо десь далеко таке є. Але шоб я 
шось конкретне чув, то ні. Закладини. [У які дні тиж-
ня ліпше було будову починати?] То, казали, в понеді-
лок не можна починати, бо то дуже тяжкий день. Чому 
тяжкий день? Я собі так міркую – тому, шо то перший 
день, і до кінця тижня дуже довго. То можна перепра-
цюватися, то шоб легше було. Неділя – то відпочинок. 
Як закладають, зробили фундамент і кладуть першого 
вугла, на той вугол кладуть гроші, шоб в хаті було ба-
гатство. То колись фундамент не робили, а брали такі 
великі камені підкладали, а тоді підвали дубові клали. 
Зведення даху. Ну, потім, як закінчують хату, кладуть 
крокви, то там хреста чіпляють, «квітку» – як вінець. 
А то «квітка», але ото є вінець [закінчення етапу] ро-
боти нібито. Але до кінця роботи то ше далеко. [Який 
та «квітка» мала вигляд?] Просто букет квітів. Які  – 
тото залежить, в  яку пору то робиться. То майстри. 
Чому вони то роблять? Майстри роблят, шоб взяти 
з господаря ше добру чарку. То які квіти під руками 
вже є, роблять такий букет, прив’язують до хрестика 
і цепляють до крокви. [Той хрестик і «квітку» приби-
вають?] Прибивають наверху – до крокви. По-моєму, 
до останньої крокви. А потім, як покривають, то той 
хрестик трошки там вже буде мішати, то його знімають 
і всередині закріплюють, шоб він залишався. Народні 
уявлення. [Як раніше дерев’яні хати були, то казали, 
що якесь дерево недобре для будівництва?] То казали 
так – недобре брати те з лісу, яке вітер вивернув. Вітер 
вивернув – то недобре брати. Навіть чув я одну таку 
розповідь, тільки не знаю, чим закінчилася вона... Бо 
колись люди були більше забобонні, були якісь такі 
знахарі – могли шось підказати, сказати. Один чоловік 
поїхав до такого одного знахаря. З яким то він питан-
ням звернувся. А він [знахар] йому каже, шо в тебе на 
горищі є одна кроква з виворота. А сказав, точно яка. 
«Ти її викинь, бо в тебе невістка триматися не буде». 
Але чи він ту крокву викинув, чи ні, то я шось не знаю. 
[Дерево, у яке грім вдарив, брали у будову чи ні?] За то 
я не чув. [Таке дерево, що має «свічку» або «вовка»?] 
Я шось не чув такого. За то я не чув нічого. [Не чули 
такого, що майстри вміли кров замовляти, як хтось на 
будові поранився?] Я чув шось таке, я чув шось. Були 
такі, шо замовляли, як кров іде, зупиняли кров. [Чи 
роблять якісь дії, щоб велася худоба на господарстві?] 
То як порося маленьке купляют, то його чистят. То ве-
теринар таке казав, шо то [порося] треба через хлів 
перекинути, шоб воно таке велике виросло. [Може, 
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розказували якісь історії, що в хаті домовик є?] Взага-
лі, таке я чув, шо то буває шось таке, як домовик. Звер-
тають увагу на якогось домовика. Тобто є. Потім я ше 
чув, про одного господаря казали, шо в нього якийсь 
домовик водився на даху в хаті. На даху, під стріхою. 
Правда, я теж не знаю, чим закінчилося. [О. А.] А во’, 
там в двох хатах були, внизу. [О. С.] Але в більшості 
випадків то такі домовики були, як шось не ладить-
ся в сім’ї. [Не кажуть, що домовики допомагають по 
господарству?] Колись багато такого говорили. Отам 
на сусідньому хуторі був один багатий чоловік, шо він 
мав багату пасіку, велику пасіку мав. Але я не знаю, 
чи то правда, чи то видумка вже. І  він часом поїхав 
десь – нема вдома. А на мед ласих багато було. А ву-
лики були  – були дерев’яні колодки. І  шоб загляну-
ти у вулик, таке було віконце в тому вулику. Відкрити 
віконце, і там внизу бджоли будували свої стільники, 
віск і мед закладали. І от, одному сусідові недалекому 
захотілося поласувати медом. Пізнав добре, коли той 
хазяїн поїхав з дому. Заходить туди. «Я, – каже, – тіль-
ки відкрив то, глядь – а там сидить [домовик]. Сидить 
шось таке. Закрив назад. Відкрив другого – знов шось 
таке. І – драпака [утік]!». Але чи то справді, чи то ка-
зочка? Хто його знає, чи то справді домовик був... То 
різне таке розказували. Навіть казали, шо черт дитину 
колише. [Коли не може померти людина, яка відьма-
кувала, що в хаті робили, щоб полегшити її відхід?] 
[О. А.] Казали, шо стіль розібрати, але ми такого не 
робили. [О. С.] Колись казали таке. Про мого діда ка-
зали. Не такий він старий був, але було вже 80 років, 
в 82 роки він помер. І сталася біда, шо в коморі стоя-
ла шафа, він мав там, любив чарку випити. А підлога 
була з таких-во грубих брусів уложена, а там [під під-
логою] льох, куда картоплю насипали. То восени, коли 
вже копається, то пару брусів тих знімали на сторону 
і звідти засипали ту картоплю. А він якраз на той пе-
рехід був до тої шафи йшов – полетів, вдарився. Ну, 
він недовго шось лежав. То потім люди пустили такі 
чутки, шо він не міг умерти – треба було знімати дах. 
То не було, то тільки слухи такі пускали. А чому? Я не 
знаю, чому. Може... бо дід мав гроші.

Записав А. Зюбровський 10 липня 2006 р.  
у с. Великі Бережці (хутір Підгора)  

Кременецького р-ну Тернопільської обл.  
від Грушицького Миколи Семеновича, 1945 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Був ліс такий грубий, і мусіли всьо [де-
рево різати] вручну, не так, як зараз тєхніку пріменя-
ют. Окроме таких пилок великих. Така велика коло-
да... [Як таку велику колоду називали?] Колода. Ну, 
дуб, дубова. І понімаєте, зрізали дуба, тоді ту колоду 
ріжут на то, шо треба: вікно, двері,  – таке вирізают. 
І різали то так: така пила, ложили. Пила повздовжня, 
шоб різати не поперек, а  повздовж, вирізати брусья. 
А тоді – то вже так само кришу. Викопують яму і ті, 
які брьовна... І, значить, поперек ті брьовна. Поздо-
вжні і поперечні. Накачують ту колоду грубу, отаке, 
як-от в лісі, і розпилюють. Різні, на такі, шо потрібно. 
А тоді вже «в замок». Так і називався «замок», кото-
рим брусья з’єднувалися. [У кінці того «замка» бруси 
рівно сходилися чи трохи виступали?] Вони виступа-
ли. Отак. Чому така конструкція?] А шоб не вилазив. 
Треба так стругати, шоб воно, понімаєте, трималось, 
шоб вони не виходили так-во [криво].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Може, знаєте, як обирали хороше місце 
під хату?] А то є такі місця, де взнают, де можна стро-
їти. Бо як там шось таке є, то там не можна строїти, 
потому шо воно буде шось вліяти. Тото вже були такі, 
шо взнавали, де можна строїти. Я то був малий. Рєдко 
таке було, шоб взнавали: там, кажут, не можна стро-
їти, де долинка. Знаєте, долина  – не можна, то буде 
іти мокрота. Всігди треба ставити, шоб місце таке, де 
нема мокроти, шоб на горбочку. Закладини. [В який 
день найліпше було починати будівництво?] Кажут, 
шо понеділок  – тяжкий день. Але хто на те вважав. 
Я на те не дуже вважав. [Чи можна у високосний рік 
починати будову?] А! У високосний – то, кажут, тоже 
не можна. Чому – не знаю. Може, шось воно тоже влі-
яло. [Копійки на кути ложать, як підвали роблять?] 
Да, було таке. Кажуть, шоб гроші велися. Ну, кому 
яке вдавалося, кинути там. Але чи воно правда? Любу 
хату, якшо в нас ото строїли, то мусіли шось там свя-
ченою водою [покропити] на чотирьох углах, шоб 
хата була така, шоб там не було чогось такого погано-
го, посвятити вугли, як мают строїти. [Як ще нічого 
не побудовано?] Та. А те місце посвячують свяченою 
водою. [Хліб ложили на кути?] Да! Але хліб ложили, 
як хату ставили і криницю копали. [Що потім з тим 
хлібом робили?] Та нічого, забрали так. Такий же 
хліб був, як і їдять. [Коли хату починали будувати – 
зранку чи ближче до обіду?] Як кому виходило. То 
таке. Ну, фактично, зрання начинают. Вечером  – то 
нє. [Може, перед роботою майстри молитви якісь чи-
тали?] Таке воно, да. Мусіли «Отче наш» сказати чи 
шо. [Чи могло так бути, що майстер взявся за хату, 
щось йому не сподобалось, і  доробляв уже інший 
спеціаліст?] Ну, то вже... В  нас так: хто має строїти, 
той мусить построїти. А шоб так-во засаджив і десь 
пішов, то в нас такого нема. Зведення стін, даху. Вже 
як в хаті зроблять вже так, як би стіни вимурувано, 
то ставлять «квітку». [Коли крокви ставлять, знову 
«квітку» чіпляли?] І там прибивали, та! То, знаєте, як 
мурують, [«квітку»] ставлять, а то вже як дерев’яне, 
ну, кришу роблять, то вже на верху ставлять. [Що по-
тім із «квіткою» роблять?] Та нічого. Вона так і ли-
шається. [Виходить, її не можна викидати?] Нє-а, не 
викидают. Вона мусить бути. [Хто хрестик робить? 
Майстер?] Господар може бути. [Хто квіти збирає?] 
Ну, то там жінки. Мужчини – то нє. [Хто то ставить – 
господар чи майстер?] Ну, як господар пан, то він не 
вилізе – буде боятись. [Після встановлення «квітки» 
якийсь могорич пили?] Да. Ну, треба, понімаєте за-
пустити, шоб воно було добре. Народні уявлення. 
[Чи розповідали в селі про дерево, яке недобре на 
хату брати?] Ну, в хату таке, як осичина, тото кажуть, 
не потрібна. Ну, воно на хату не іде. [Вітром звалене 
дерево використовували?] Таке, як вітер вивалював, 
то з такого не строїли. Грім ударив – не строїли. Воно, 
бачте, якесь, кажуть, шо в хаті буде шось таке не те, 
шо треба. [Якщо таке дерево все ж потрапило до бу-
дови, що робили, щоб воно не шкодило?] А шо – то 
тілько, може, святять. Святять те місце. Ну, канєшно. 
[Розказували в селі якісь історії про домовиків?] А, є. 
Було такеє. Якесь воно нечисте, чи шо воно. То, ка-
жуть, приходить і буде там тарабанити на горі. І  не 
знати шо, і двері одчине. [Звідки воно бралося?] Ну, 
то шось таке нечисте. [Від нього позбутися якось 
можна було?] Ну, то таке невідіме, його ніхто не ба-
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чить. Зробиться таке вредне, тарабанить. [Він може 
дуже нашкодити людині, господарству?] Ну, я  не 
знаю. Було там в одному місці. А шоб воно там, його 
так не побачити... Його тільки господар бачив. [Що 
робили, щоб убезпечити хату від грому?] Ну, грім – 
то ставлять громоотвод. [Може, зілля якесь чіпляли 
чи молитву читали?] Молитву – якшо вже дуже якась 
гроза. Даже ікони виймають. [Не розказували такого, 
шо як важко вмирає дуже грішна людина, якась зна-
харка, то в хаті треба щось зробити, щоб полешити 
її страждання?] Да, таке я чув. Десь людина така на-
вредила, то довгим часом не може вмерти. То роблять 
шо – стіль зривають. А для чого воно так, я не знаю. 
[Усю стелю зривають?] Ні. Тільки над ліжком, шоб 
воно вийшло. Календарна та родинна обрядовість. 
[Чи коптили в хаті на балкові хрестика?] То перед 
Паскою. То ідуть до церкви, там батюшка 12 Єванге-
лій читає. І  значить, цілу службу вони пробули, бе-
руть світло і його несуть від церкви додому. І  як те 
світло церковне, шоб ніде не загасло. І то мусить того 
хрестика випалить. Вибір місця для криниці. [Як ви-
брали] то місце, де криниця має бути, то хліб ставили. 
Ну, там дальше молитву яку-то читали.

Записав А. Зюбровський 17 липня 2006 р.  
у с. Великі Бережці Кременецького р-ну 

Тернопільської обл.  
від Пальчевського Олексія Власовича, 1932 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. [Підвали робили з сосни чи з 
дуба?] З дуба, тілько з дуба. Ну, обикновенний дуб. 
Бувають добрі великі дуби, то розрізаються начетве-
ро. На підвали треба 16×16  [сантиметрів ширини і 
висоти]. Тоді ставиться підвали. Смотря яка довжи-
на. Там сажають вже стовпи. [Не казали, що треба 
брати дуже старого дуба?] Ну, то старий дуб – то на-
ілутше буде. Ну, він вже більше устойчівий. Він вже 
нічого не боїться. Молодий дуб – то є молодий. Чим 
старіший, тим лутший. Він в своїй жизні всьо прой-
шов, він вже нічого не боїтья. [Коли ліпше було дере-
во рубати на будову?] Весною і осінню. Ну, бо воно 
сухіше, вроді. А  сосна на осінь набирається, воно 
саме тверде, хароше. Найліпше  – дуб, граб. Смотра 
до чого. [Як майстер міряв довжину підвалів, стов-
пів?] Мали рулєтки. Мав метр той, шо складується. 
Колись, за Польщі, рулєтки були. Так само метри 
були (по 2 м, по 3 м), складувалися. [Чи робив май-
стер лінійки власноруч?] Канєшно, робив таку, як 
йому треба. Йому, припустім, треба на 5  сантиме-
трів чи скілько. Желізні метри були, дерев’яні метри 
були. [Як називали сокиру для тесання?] Ну, та соки-
ра для тески і всьо. Плотніцька сокира. Столярська 
сокира. Якшо добрий хазяїн, то в нього всьо добре. 
[Як називалася та велика пилка, що колоди різати?] 
То поздовжня пилка  – трачна пилка. Поперечна  – 
«поперечка». Планування. [В яку сторону світу хати 
в селі орієнтовані вікнами?] Ну, половина на схід 
вікна робит, правильно, а  хто і на захід. [Куди две-
рі відкривалися в хаті?] В мене двері не виходили на 
схід. Якшо багато кімнат в домі, то не тільки на схід. 
Інтер’єр. [У старих хатах, може, на бальках хрестик 
вирізаний чи дата початку будови?] А  тото буває! 
Даже коли, в  якому році ставили. В  такому-такому 
році хату ставили. [Чим вирізали?] Ну, ножом вирі-
зували чи сокирою вирубували хлопці.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи говорили, що є недобрі місця, де не 
можна хату будувати?] Єсть такі случаї. Ну, то як не-
добре? Шо воно, то місце, якесь незвичайне. То колись 
шукали, де чорти і дьяволи сидят. [Як можна було пе-
ревірити обране місце?] Та Бог його знає. Та якшо ти 
будуєш на своєму участку – поживеться і буде знати. 
Закладини. [Тут у високосний рік будували?] Не дуже 
згоджувались. Казали, шо не можна. [Чого?] Та того, 
шо не буде вестися в хаті. [В який день тижня найкра-
ще будову починати?] Ну, канєшно, в понеділок не по-
чинали будови. Понеділок – то, кажуть, тяжкий день. 
Вівторок, середу, п’ятницю. [У суботу могли почина-
ти?] В суботу? Хто в суботу. В суботу не начинається, 
бо в суботу короткий день. Як же в суботу начинати – 
людина ж хоче шось зробити. Начинають зранку і так 
до вечора. [Перед закладенням хати вибране місце 
святиться?] Да! Ну, святиться, канєшно. Приходить 
батюшка, де мають фундамент копать, то і святиться. 
[Як під підвали ями копали, то, може, туди копійки 
кидали?] Ну, да. Ну, я сам як робив фундамент у дядь-
ка, то виносить дядько і каже: «Ти заложиш по ву-
глам?». Ну, ставе бутилку, ставе хліба буханку. [На всі 
чотири кути чи на один?] На один. [На який саме?] Ну, 
допустім, зі сходу. А на чотирьох углах копійки кидає. 
Хто хоче – може рубля, по рублю кидає. Ну, то копій-
ки, шо буде починати. Копійки – то богатство прино-
сять. [Які копійки мали бути – білі чи жовті?] Не має 
разніци. Ну, які в нас гроші кидають  – звичайні. Не 
кидають яке золото по фундаменту. Роблят фунда-
мент, вже зароблят, шо вже мурувати можна, бере ха-
зяїн пару чоловік, берут хліба і бутилку ставит на ву-
глі. І по стопці. Ніхто, шоб там не [зловживав спир-
тим], випивають, бо на роботу прийшов. По стопці, 
по пів стопки за те, шоб велося в хаті добре, шоб все 
було весело в хаті. То таке кажуть, коли фундамент за-
ложують. Шоб не було ніяких болєзнєй в хаті, шоби 
весело було. Зведення стін. І як кінчають хату муру-
вати, то на вуглі, на східному, ставлять «квітку». [Що 
вона означає?] Ну, означає, шо закінчили там вже бу-
дувати хату. Ну, коли вже кінчив роботу, то вже квітку 
ставили. Мастєр, которий там будував, бере ту «квіт-
ку», там, ставить в слоїк, води туди налляв, «квітку» 
поставив, букєт і всьо. [Що з цією «квіткою» потім 
робили?] Нічого не робили, так стояла. Потом вони 
сховали де-небудь за крокву, і вона так стоїть. Зведен-
ня даху. [Чи чіпляли хрест, коли встановлювали крок-
ви даху?] Робиться хрест, вже як кінчається хата, при-
бивається на причілку, на вуглі хати. Ну, і ше букетик 
хороший цвітів, такий, як має бути. [Які квіти?] Ну, 
всякі, рози всякі. [Хто ті квіти збирає?] Ну, хазяїн зби-
рає, жена. [Хто прибиває той букет з хрестом?] Мас-
тєр. Прив’язується [букет] мотузочком або шнуроч-
ком до хреста, і до хреста прибивається на причілку. 
[Коли це все прибивається?] Як вже зводять крокви 
перші, то прибивається хрест. [Хрест той на горищі 
так і залишається?] Так, там і остається. Допустім даха 
поставили, звели дах, то так хрестик і остається. На 
тому етапі, поки не латиться, то хрест так і остається. 
Можуть в друге місце пересунути, шоб не мішав. Вхо-
дини. [Коли перший раз до хати входили, цей етап на-
зивали «перехіщина»?] Ну, да, «перехіщина» з старої 
хати на нову. Кажут: «Вже маєш свою хату, свій ку-
ток». [Зі старою хатою, може, якось прощалися, під-
мітали на остаток?] То старий будинок, а переходили в 
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новий. То є нове життя. Роблят там, значить, обід. 
Кличуть батюшку, посвячують. Якшо в хаті посвя-
щення, то скликають людей, роблять обід і переходять 
в нову хату жити. [Спершу переходять чи святять?] 
Святять. [Як батюшка святить?] Ну, святить. І знадво-
ру, і зсередини. Кругом святять. Кругом хати і в хаті 
по всіх комнатах. [Звідки починали освячення?] Ну, 
з входу начинали, з дверей. [Може, в хаті по кутах ще 
й свічки ставили?] Да, ставили. [Хліб на стіл треба по-
ставити?] Ніхто нічого, я не чув такого, шоби ставили. 
Хіба, як молода матушка, то дитину в куток постави-
ти. Ну, посвяте священник кругом всю хату і всьо. 
[Може, в хаті, коли святять, треба свічки запалити?] 
Ну, то ж не похорон, шо свічки палити. Желатєльно 
«Многі літа» хазяїну заспівати. Читают молитву там. 
Чи «Вірую»... [Після посвячення хати хто першим за-
ходить – господар чи господиня?] Господар і господи-
ня, і всьо. [Може, треба поперед себе дитину маленьку 
пустити?] То не має разніци. [З чим господарі до хати 
входять?] З хлібом, солею. [Що потім з цим хлібом ро-
блять?] Ну, а шо з хлібом – їдять. [Гостям з голими ру-
ками не можна йти?] Ну, сусід іде на нову забудову, на 
нове життє, то ж не йде з пустими руками, а мусить 
якийсь подарок нести. З пустими руками – не годить-
ся так іти. [Може, як перший раз входили, то треба 
було на поріг щось покласти, шоб переступали?] Ні-
чого не треба ложити. Воно вже священе всьо. [Які 
страви на гостині були?] Шо зробили, то і їли. Народ-
ні уявлення. [Яке дерево не можна брати на будівни-
цтво?] Верби, осики. Осики не можна, казали, шо воно 
таке несвячене, нечестиве, нечистий дух. [Не казали 
на осику «чортове дерево»?] Я  чув, чув таке. [Чому 
осика – нечисте дерево?] Ну, якесь таке в очереті дере-
во, там, де, кажуть, чорти водяться. [Чому верби в бу-
дову не брали?] А верба – так само говорят, шо воно 
якесь нехароше дерево. Воно нехороше і не підходить 
до стройки. [Чи брали дерево, що вітром повалене?] 
Тоже, кажут, шо вітром валене – то нечистий дух його 
вивертає. От, часом є таке, ураган іде, такий-во смер-
чик іде, крутить його [дерево], закручує, то його вже 
не можна. [Якби хтось таке дерево до хати взяв?] Ну, 
то, кажут, шо не можна, бо то вже злий дух тримаєть-
ся в хаті, буде всяке скрипіння. [Чи можна використо-
вувати у будівництві дерево, що горіло?] Як палене 
таке дерево, як запалиться від жари, з пожару тоже не 
можна було брати, таке дерево пускати в стройку. Бо 
раз Бог наказав, же грім вдарив, то його вже більше не 
беруть. [Можливо, знаєте якісь такі цікаві байки про 
майстрів?] Ну, нашкодити могли ті майстри, то я пря-
мо скажу. Тільки, шоб ти кого не навчив. В  обшем, 
я прийшов до дядька робити. Ну, дядько взяв мене об-
манув, чи, бачу, хоче мене обманути. Тоді взяли, ста-
вили йому, допустім, пєчку. То треба бутилку замуру-
вати і поставити горлишком туда-во [всередину ко-
мина]. То, скаже, шо там точно чорти є – то буде свис-
тати. То одну бутилку. А термометр, ртуть взяв один 
замурував, і  коли воно [від спеки] розширяється в 
хаті, гуде страшно. Термометр буде густи. Ше один 
мені таке розказував. Дядько не хотів розсчитатись: 
договорився за одну ціну, потом за другу і не хотів 
розсчитатися. І він [майстер] йому взяв яйця замуру-
вав в стіну. І  яйця деякі попроколював. Він знає, де 
яйця, то й попроколював. А  хазяїн зна, шо він ро-
бить?! І  якшо воно там замуровано, то воно там за-
смердиться. І десь за три дні в хаті не всядеш – буде 

воняти! А звідки ше, звідки дядько знає?! [Чи розпо-
відають щось про домовика?] Кажут, шо домовик є – 
всяке таке стародавне нехароше, шо то не від Бога, 
а від злого духа. Як чоловік добре нап’ється, а жінка 
буде кричати, то і є домовик. В хаті скандал – то і є до-
мовик. То всьо байки. [Кажуть, що щось допомагає 
господарство тримати?] Ну, то говорять. Я  бачив на 
свої очі. То була пред Новим Роком, на Божий Вечір, 
то не брехня, а правда. На Божий Вечір то ми ходили, 
як казали, щастя пробивати. Там сані витягнути дядь-
кові на вербу, то ше якісь фокуси зроблять. А то сусід 
приходить до батька і каже: «Дядьку Власе, а йдіть по-
можіть коня вийняти!». Кінь стоїть в стайні, а голова 
надворі. Ну, хто то може так? І як коня виймеш? Мусі-
ли розібрати дилі. І  зібрали більше людей і вийняли 
коня. Бо у коня є заплетені отут-о [на гриві] коси. То 
таке, як жінка заплете косу, то таке у коня може бути. 
Ну, то ласиця. Бігат така ласиця в хліві, така маленька, 
рябенька. То вона кого полюбит, то, кажут, шо домо-
вик, а то ласиця заплітає. [Які дерева не можна садити 
коло хати?] Ну, там осика, таке-во. [Чи можна садити 
ясеня?] Ясеня можна. [Знаєте якусь історію або леген-
ду, чому через поріг вітатись не можна?] Шоб не сва-
ритися. Через поріг подавав руку – то, кажуть, свари-
тися будеш. То такий звичай. [Чому не можна у хаті 
свистіти?] Шоб чорти не велися, не множилися. От, 
якби батько мій почув, шо свиснути, то кров’ю обмив 
би. Даже не в хаті, а надворі так-во. Біля хати – ніде. 
На вулиці ідеш – свисти скілько хочеш! А в дворі там, 
де живеш, то не можна. Ну, то, кажуть, шо кличеш не-
чисту силу. [Може, не можна було сидіти за столом у 
хаті і ногами колисати?] Тоже. Вобше не можна, не 
тілько в хаті. Кажут, шо чорта колишеш. [Навіщо на 
хаті чи на стайні підкову прибивають?] А підковка – 
то шоб люди заходили. В нас в порозі підкова приби-
та. От, знадвору і на порозі підкова прибита. Підкова 
своя [тобто, із взуття], а не коняча. Як колись бачили 
на обцасі [на каблуку] такі підкови, от, такі підкови на 
поріг прибивали. [Від коня підкову не прибивали на 
стайні?] Від коня на вороті прибивають, шоб коні ве-
лися, і таке-во. [Як її прибивали – зубами вниз чи до-
гори?] А я не помню. [Як можна було худобу в хліві 
вберегти від недобрих людей?] Ну, там, говорят, шо є 
відьми такі, то треба не допускать, шоб вони йшли, бо 
можуть зробити, шо молоко всохне. [Може, для захис-
ту треба було сокиру поставити в куті хліва?] В нас на 
порозі треба зілля свячене закопати. [Тоді, може, тре-
ба, шоб худоба через ту сокиру переступала, як з хліва 
її виганяють?] То треба, шоб вона... То я таке чув. [Не-
чиста сила сокири боїться?] Косу, сокиру. [Чому?] Ка-
жуть, шоб не потягнув тою сокирою. [То, може, вона 
заліза боїться?] Бог його знає. Коса – то таке. Кажуть, 
шо коса – то смерть. [Коли в хаті лежить дуже грішна 
людина чи відьма, яка не може вмерти, то, може, щось 
в кімнаті робили, щоб їй то полегшити?] То таке каза-
ли, навіть мої батьки таке казали, проріжуть в стілі 
дирку. Ну, доску відірвут, де людина помирає. З  по-
душкою шось там роблят. Календарна та родинна 
обрядовість. [У вашому селі хрестики на дверях ма-
люють?] То на Йордань, після, як він [священик] по-
кропив, то ставиться хрестик. А на Страсті – то на од-
вірку свічкою, на бальку або на одвірку, малюють. 
[Хто мав ту свічку з церкви принести?] Немає разніци. 
Той, хто втрапить до церкви... [Чи веселилася молодь 
у хаті на свято Андрія?] Як Гандрея справлять, ну, 
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хлопці і дівчата збираються. Ну, дівчата заготовляють 
їсти, хлопці – горілку чи вино. Ну, вечорниці там. То 
печуть балабухи дівчата і змагаються між собою, чию 
перву [балабушку] собака візьме, та перва заміж ви-
йде. Сапожки кидали через хату. І куди той сапожок 
впаде, там милого і шукай. А ше, казали, стовпи щита-
ти: «вдовець  – молодець», «вдовець  – молодець»,  – 
який попадеться. [Чи виконують якісь дії в хаті, де 
лежить покійник?] То як покійника виносять, то його 
так три рази піднімають: раз, два, три. І він до хати не 
ввійде тоді. Потом, як говорили, вмер, то дом обсипа-
ють, чотири вугли, маком, шоб приходив меньше злий 
дух. Обсипав свяченим маком, шоб злий дух не ходив. 
[То свячений мак на Маковея?] Маковея... Яка разні-
ца, главно, шоб мак свячений. [Чи залишають щось на 
вікні для душі покійного?] На вікні  – там ставиться 
вода. Кажуть, 9 днів має стояти та вода. Вибір місця 
для криниці. [Як у селі шукали місце для криниці, де 
вода є?] Кажуть, шо шукають люди, но йде і каже: 
«Отут буде вода!». Допустім, не глибоко  – 10  м чи 
скільки. А як то він дєлає, не поймеш. [Не було такого, 
що із вербовими гілками по двору ходили?] Шось 
таке я чув.

с. Гаї
Записали А. Зюбровський та Н. Федьків 17 липня 2006 р.  

у с. Гаї Кременецького р-ну Тернопільської обл.  
від Росоловського Петра Михайловича, 1918 р. н.

ЖИТЛО Планування. Була там хата стара, он, де со-
снинка. Коло тої соснини була хата. То ше батька ста-
вив дід ту хату. Ше було за царя. Вона мала довжини 
метрів чотирнадцять, довга була. Чи п’ятнадцять... 
Була з... брусья такі. А друга половина – то вже були 
стовпи. Ну, поставив дід хату. І шось він з майстром 
заспорив чи засперечався. І перейшов жити, і до року 
вибрався. Як тілько перейшов, ше не вставили вікон, 
дверей, позавішували ряднами, то зірвався вітер вно-
чі, позривав всі рядна з вікон, з дверей. Ну, він помер, 
мав сорок єден рік. Там був батьків вітчим – тоже [по-
мер у] сорок єден рік. І батько помер тоже в сорок єден 
рік. Але ж я вже в тридцять дев’ятім році ставив хату. 
Ну, з мамою давай, позичив гроші в зберкасі, в Кре-
мінці купив матеріал. Було трохи матеріалу хату роз-
бирати і робити нову хату. Трохи з старої хати мате-
ріал. Підвалини. А підвали осталися. Підвали – сосна 
така була груба! Обтесане було десь на єден бік. І тут 
підвали заложені. З  полудня  – меньші. Ну, вони так 
стояли, але ж їх треба було прийняти, ті підвали. То 
найняли з [сусіднього села] Гради одного хлопця. То 
він коли підірвав ту підвалу, то на місці зробився ви-
хор страшний. А він [злий дух, очевидно], там десь під 
підвалою сидів, шибнув в небо, аж за хмари, і пішов, 
чорний, пішов. Значить, майстри колись шось знали. 
Шось не так – взяв поселив дьявола. Фундамент. [Як 
готували місце для фундаменту?] Ну, колишки заби-
ті по углах. От, колишки вже забиті, натягнули шну-
рок, копали траншею, камені кидали. Я  собі копав 
траншею місцями отак глибоко [близько 1,5–1,7  м], 
а місцями менше. Через шо? Тут була насипана зем-
ля, стояли будинки колись. І  в штирнадцятому році 
була Австрія, були войска тут, то вони робили зага-
ти – тово ставили дошки і землю насипали. Од пуль 
то був насип. І мусів копати до твердої почви. Стеля. 
[Якою була конструкція стелі?] Посеред хати ішов ба-

льок, на якому лежала стіль. [На тому бальку щось ви-
різували?] Хрест був вирізаний і тілько. Колись в той 
бальок був забитий такий [гак], шо чіпляли колиску. 
Якшо балки викидали на стіну, то клали доску (нази-
вається «мурлат»), шоб її посунути, бальку, туди-сю-
ди. [Чим майстер міряв ті балки?] Метри дерев’яні. 
[Саморобні?] Ну, міг мати, але нє. Дах. [Якими мірами 
визначали довжину крокв?] Є аршин – має 71 санти-
метр. Сажень має 2 м 13 см. То крокви міряють. Може 
бути така лінійка збита, метрів 3 лінєйка, де зазначено 
метр, півметр зарізано. Нею можна міряти.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Я  копав отам криницю, 
на тому дворі. Я сам викопав. Так я викопав тридцять 
одну метру. Я  десь викопав метрів двадцять п’ять, 
може, двадцять сім, то попав – такий обруч там є, ота-
кий згрубшки, сплошний кремінь. І  як копати? То я 
довго бив, аби мені кусочок пробити молотком. Бив і 
бив... Копати, шоб підібратися під нього, побити його. 
А під ним десь вісім метрів, не біла крейда, а така це-
глова, руда, як тісто. То, виходить, той обруч є кру-
гом землі. А такий сплошний кремінь, шо побити не 
можна. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Може, кажуть у селі, що є такі місця, де 
не можна хату будувати?] Є місця. [Які саме?] А хто їх 
знає? Там може бути таке місце: хто його знає, шо там 
колись було?! Може, там убійство було, може, там 
хтось закопаний. Пройшли тисячі років... Там не мож-
на ставити, а як узнати? Старі люди знали за теє, до 
войни, перві. А після войни позабували все. Ставили 
примерно на вуглах чотири шклянки з водою. На 
шклянці клали цілушку хліба, а рано дивилися. Є так, 
шо в якійсь шклянці нема води, то вони посували 
далі, на скілько місця. Били колики на вуглах, ше нічо-
го не копали, а по тому вже, як не підходит то місце, то 
ті колики переставляли десь далі, посували. Якшо 
вона мала довжини 12 м чи 10 м, а ширини 8 чи 7, чи 
9  [м], то вони посували на такий самий розмір далі. 
[Чи можна на скапах старих будівель нову хату буду-
вати?] Нема у нас скапів тут. Колись стояла стодола, 
отак займала. Були скапи, але ставив. [На стежках або 
перехрестях можна хату ставити?] На перехрестях  – 
нє, не можна ставити. [Якщо там побудувати, потім в 
хаті зле буде?] Канєшно, буде зле. [Куди мали вікна в 
хаті дивитися?] Добре, як хата стоїть отак – з заходу на 
схід. Ну, то полуднева сторона завжди освіщується, 
а північна – вона не освіщується. Закладини. [В який 
день тижня ліпше починати будувати хату?] То най-
лутше, кажуть, починати з середи. [Середа  – то був 
легкий день?] Легкий! Як для кого. Для мене – легкий. 
[У  п’ятницю або суботу можна починати?] В  суботу 
начинати тоже недобре. Бо начнеш, то дуже довго буде 
робитися. [Не кажуть, що майстер закладає хату на 
щось або на когось?] Тото колись старі майстри таке, 
молоді вже нє. [Старі майстри закладали хату на пів-
ня, на кота?] Да, да, да! Таке було, мені тесть розказу-
вав, в Бережцях. Клали, магазин робили. Бальки під-
няті, всьо лежить, тілько позакладати єдно на друге на 
підвалинах. Ну, майстер, каже, старий був. Каже: «По-
чекайте!». Стоят, чекают-чекают. Женут худобу, там, 
ніби, панське поместіє було. Бик іде впереді. «О,  – 
каже, – на бика!». Бах! Сокиру забив: «Закладай!». Бик 
пройшов, може, метрів з десіть, брик і упав готовий, 
заричав. [На закладинах на чотири кути хати копійки 
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ложили?] Може, і ложили. [А хліб?] Нє, хліб не ложи-
ли. [Не було такого, як поклали чотири камені під під-
вали, то там ще хрестика поставили в землю?] Стави-
ли. То як освящували місце то. Де мав бути стіл, стоя-
ти, то там хрестик ставили. То так святили місце. 
[Місце святив батюшка?] Ну, да. Він отслужив моле-
бень. Стояв на середині, де мав бути стіл, там хрестик. 
А тоді начинав святити кругом. [То якийсь маленький 
хрестик був?] Маленький. Зведення даху. [Що потім з 
тим хрестиком робили?] А як зводили даха, то брали 
його на крокву. «Квітку» і його причіплювали, на 
крокві причіплювали. [Ту «квітку» чіпляли на крокву, 
яку першу звели?] Першу звели. Чіпляли, як вона 
[кроква ще на землі] лежала. І звели разом з тою «квіт-
кою». [Які квітки там були?] Рум’янок там, ше шось, 
шо цвіте. [Хто ті квіти мав збирати?] Та хто-будь, то не 
має різниці. [Хто ту «квітку» прибивав?] Майстер чи 
хазяїн – не має значення. Той, шо він робив, керував 
стройкою. [Могорич після «квітки» не пили?] Ні, взя-
ли «квітку», звели даха, викинули крокви, вкріпили, 
поставили розкоси, а тоді йшли на могорич. [Що по-
тім із тією «квіткою» робили?] Так і лишалася. Входи-
ни. Перший раз як заходять до хати, то пускають кота. 
[Це дійство називається «перехіщина»?] Ну, да. Я пи-
тав в старих людей: «Нашо то кота?». А  він сказав 
мені, шо, може, шо хто подумав зле або шось, тото на 
котові воно все. [Що потім з тим котом могло трапи-
тись?] А хто його знає?! Якшо не було нічого злого, то 
з ним нічого не було. А як шось було таке, то шось мо-
гло [трапитися] з ним. [Кажуть, що де кіт лягає, там 
ліжко треба ставити?] Та. [Де собака лягає, там недо-
бре місце?] Ну, то собак шось не дуже. Шось є різниця 
в них. Кіт домовий, ніби, хатний, а собака – дворовий. 
[Може, на «перехіщину» до хати, крім кота, дитину 
маленьку пускали?] Нельзя. Нельзя, потому шо ану 
впаде на дитину... Не можна. Кота впустив, він побіг. 
Отоді вже можна заходити. [Гостина на «перехіщину» 
була?] Ну, аякже. Як, от, в кого. Хто мав як, робив гос-
тину, а хто не мав як – тихенько перейшов. [Кого на ту 
гостину просили?] То як святили хату, кликали сусі-
дів. Які прийшли, такі були. [Майстра кликали?] Та 
майстер, який зробив, то він гроші взяв, а далі зайня-
тий. [Що робили на гостині?] Співали, балакали, сиді-
ли. Календарна та родинна обрядовість. [Хрестики 
на дверях крейдою на яке свято малюють?] На Водо-
хрещі. На Вілію, перед Водохрещами, і на Водохрещі. 
[Це перед тим, як батюшка прийде і покропить?] Пе-
ред тим. Батюшка буде ходити, може, через дві неділі. 
[Коли свічкою хрестик кіптять?] А то кіптять свічкою 
на Страсті, в четвер Великодній, перед Паскою. Слу-
житься там, 12 Євангелій читається. Та свічка мусить 
там в церкві світитися. Тоді вдома, принести з церкви 
той вогонь, не загасити, нею на порозі [кіптять] там 
хрестик. [Не розказують такого, шо як в хаті лежить 
дуже грішна людина і не може вмерти, то, може, щось 
в хаті можна зробити, щоб їй то полегшити?] Не знаю. 
Не може вмерти: є болєзнь од Бога, а є болєзнь од ли-
хих людей (є наслане). Так шо тут трудно вгадати, од 
кого та болєзнь. [Я питаю за тих людей, які зурочують, 
то їм тяжко вмерти?] Вони насилають на ту людину, та 
людина боліє. Є всякі. То є калдуни. Вони забирают в 
сусідів, шоб не велося хозяйство, в сім’ї шоб згоди не 
було. Вони ше роблят таке, шо забирают з дітей малих 
щастя і передают на чужі діти. [Не чули такого, що 
тоді треба над ліжком стіль зривати?] То така справа. 

А мені розказував батюшка старенький, в Дубно слу-
жив. Приїхали люди, шоб він поїхав, слаба [жінка] ле-
жить, водесвятія їй зробив. Ну, він поїхав. Зайшов до 
хати, сидять старі жінки, комната довга. Вона лежить 
на постелі. Він висповідав, миропомазання зробив. 
І хотів її причащати. А вона каже: «Батюшка, мене ше 
зараз не причащайте. Вон через дорогу, напротів, 
живе моя кума, то як я три місяці слаба лежу, вона 
мене не одвідала, не була ні разу. Шоб вона прийшла, 
я хочу з нею попрощатись». Ну, та так пошли. Пішла 
одна жінка, приходит, каже: «Не хоче [кума] йти».  – 
«Ви біжіт до неї, скажіт, шо її кличе батюшка!». При-
ходить. Стала вона коло порога, а  та прощається з 
нею. Каже: «Прости мені, я так робила, шо ти з чолові-
ком добре не жила». Та прощає. «Прости мені, я так 
робила, шо у тебе хазяйство не велося». Прощає. 
«Я красу і щастя знімала з твоїх дітей і передавала на 
другі діти». – «Я за себе, за чоловіка і за хазяйство про-
щаю. Но мої діти тобі зле не зробили. Я тобі не прощу, 
і Бог не простить!». То як вона заричала, каже батюш-
ка, як ото бик реве, язика висолопила наверха і скон-
чилася. Не прийняла причастя. [Чи ставлять щось на 
порозі, як покійника виносять?] То сокиру кладут, як 
виносят. Помре хазяїн чи хто там, то кладут сокиру на 
порозі чи в воротях де, шоб, вроді, не виніс хазяйство. 
Народні уявлення. [Може, знаєте про таке дерево, яке 
не можна брати для будівництва хати?] Ну, канєшно. 
Якшо дерево є таке, шо гром обсмалив його, або ви-
ворот, шо його вивернув вітер, то його – нє. Його до-
бре на дрова або на пліт. [Що було б, якби до хати взя-
ти?] То воно недобре. Во, там один хату будував. То 
єден майстер сказав, же знявся вітер, зірвав йому з 
дахом причолка, скинув кілька кроков. Той йому ска-
зав майстер: «Шось з виворота ти поставив, вот і ви-
вертає!». [Можливо, нечиста сила взяла те дерево?] 
Хто його знає?! Йде вітер, а він слабо чи в землі, чи шо, 
ну, його вивернув межи деревами, і воно лежит – ви-
верняк. [Якісь ще байки про майстрів знаєте?] А ше 
було, той самий майстер в Бережцях, робили за Кре-
мінцем, і там мій тесть був робочим. Тоже якогось бу-
динка робили. Ну, тесали то всьо. Він [майстер] бах – 
сокиру забив там в балок чи в шо. «Та нашо Ви кидає-
те?». – «А, хай так буде!». – «Ну, а як хто забере?». – 
«Ніхто, – каже, – не забере». Приходять рано: стоїть 
чоловік, тримається за топорисько. Хтів взяти і з міс-
ця не рушив. Ну, він добрий був калдун. «Ну, нехай, – 
каже, – постоїт». Вони роблят, а той стоїт, тримає. Той 
каже: «Хватит з тебе, йди!». І пішов. Кидав сокиру і не 
боявся. [Чи розказували люди, що бачили домови-
ків?] Той хутор від Гаїв був кілометри 3,5-4, то там 
було штири хаті, бачили їх. [Як домовики вигляда-
ють?] Собакою, котом. [Якої масті?] Чорної. Невеликі. 
То в хаті крайній в тім хуторі було. Завше дід їде до 
міста, батьки їдут з дідом. А  дід керував. Ну, вони: 
«Ми вибігаєм, одчинили ворота, то батько нам 50 гро-
шей». Але так поїхали до міста, а там з другого хутора 
прийшли більші хлопці. Десь там в діда табак є, кури-
ти. А була пасіка. Пішли на пасіку. А він тримав вулії. 
А колись табак... було за Польщі строго. Якшо б на го-
роді десь ото є, то п’ять злотих штрафу за єдну бади-
ляку. Ше як з двадцять бадиляк – сто злотих. Хочеш 
табак садити – бери плантацію, 45 сотих, сади, суши і 
будеш здавати. А такво – то нє. Ну, та пішли в пасіку 
ті, відчиняли вульї, де на очках нема пчіл. Як одчини-
ли, а там заєць лежить чорний. Він вигульнув! По саду 
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гонились за ним, гонилися, а  садок закритий  – десь 
подівся. Закрили того вулья. Там сіно було вимощене, 
і він там. [Що то за заєць був?] То був той домовик. 
Той, шо для пчіл помагав. Мед і всьо інше. Найшли 
улья з табаком. Хлопці забрали і пішли. Їдут з міста. 
Ми побігли, відчинили ворота. А дід батогом нас: «Ви 
чого, – каже, – по пасіці ганялись?!». А він вже нажа-
лівся. То той мав там. А той крайній мав. То в нього 
сусід молотив, ну, а кулі викидав на вишку. Коли виліз 
туди, дивиться – гніздо. І там така паляниця жовта ле-
жить. А він кормив його [домовика]. Тільки шоб солі 
не було. То він так їв ту паляницю. То той казав потім: 
«А чого ти лазив там по тих вишках?!». [Звідки ці до-
мовики бралися?] А я не знаю, звідки. А я молотив на 
хуторі тому, то в нього був домовик. То було 2 км звід-
си туди. Там жили старий і стара. Мали ше вони ку-
харку. Мали пару коней, вівці. То вже та кухарка, то 
їхня онука. Взяли вроді за свою, шоб їй не платити. Ну, 
а чужим треба платити. Була ніч невидна, і я остався 
ночувати. Старий протримав мене до начала першої 
ночі, і розказував. Ішов з Кремінця, там село Хотівка. 
Смеркло, він зайшов сюди. Обминув, вийшов на шлях. 
«Іде панок, – каже, – несе зонтика, гарно одітий. І ме-
трів штири од мене з лівої сторони». – «А шо він ка-
зав?». – «Нічого». – «А Ви до нього?». – «І я нічого». 
А він тримав його [домовика]. «А де він подівся?». – 
«А десь пішов до хутора, з кілометр буде, і десь там по-
дівся». – «А Ви його не злякалися?». – «Нє! А ти б не 
боявся?».  – «А  чо’ я його маю боятись?!».  – «Ходи, 
я тобі покажу. Він коло коней лежить в хліві». Кажу я: 
«Не піду!». Він: «Шо, боїшся?». Я кажу: «Не боюся. І не 
хочу його бачити». Я поняв – він хотів мені передати. 
Я  буду йти, а  він буде коло мене крутитися. Мені те 
потрібно?! [Якби з одної хати переїхали жити в іншу, 
то домовик пішов би за ними?] Напевне, певне, шо 
піде. [А якби хотіли його лишити, коли хату продава-
ли?] Не знаю! Вони вибралися, там на тому місці не-
має нікого. Навіть не можна пізнати, де їхні хати були. 
Нема нічого. Піде за ним... [Він і на дітей господаря 
переходить?] Як доруче на діти, то і на діти перехо-
дить. [Його можна комусь доручити?] Да. [Якщо гос-
подар помирає, а його нікому не доручив, то куди дой 
домовик дівається?] Там сидит ше. Там так – господар 
вмер за плотом. Господиня стара вмерла в бараболях, 
в хаті – нє. [Чому так?] Ну, він задушив там і всьо. [То 
він їм не допомагав?] Помагав, але вже прийшло те 
врем’я, шо вже треба... [Як хату можна було вберегти 
від того, щоб домовик не з’явився?] Не мати з ним 
діла, і не буде його. [Не знаєте, чому в хаті не можна 
свистіти?] Такого не можна робити. І надворі не по-
ложено. Скликати рогатих нашо?! [Вони на свист 
ідуть?] Да, на свист. Така їхня професія. [Якби хто си-
дів в хаті і ногами бовтав?] Та то він колише чорта, 
кажут. [Знаєте, чому через поріг вітатись не можна?] 
Кажут, шо не можна. Тре’ перейти вже. [У вашому селі 
на стайні підкови прибивають?] Хто має коні, той 
прибиває, шоб коні велися, чи шо. [Підкову з чобіт не 
прибивають?] То прибивають до хати. [То треба під-
кову зі свого чобота прибити чи знайти якусь?] Ну, 
свою прибивають. Де прибивають – от, в магазині, на 
порозі, шоб люди йшли. Ну, в хаті то. [Як ту підкову 
від чобота прибивали – горизонтально чи вертикаль-
но?] Горизонтально лежит прибита. [Зубами назовні 
чи всередину?] Виходить, шо всередину. [Чому так?] 
Я не знаю. Я не бив. Я нігде не бив підковки. А шо вона 

мені дасть?! [Не кажуть, що на стайні кінська підкова 
має бути зубами донизу?] Я  не бив, і  батько не бив. 
[Чи є такі дерева, що їх коло хати садити не можна?] 
Є такі. Ото таке, шо вічно зелену щетину має – тоя чи 
туя. То я її викопав і вона всохла. Осика може бути 
десь, шо на ній трясеться листя. Ну, чого трясеться? 
Кажут, шо ше її мали [зрубати] на хреста, як розпина-
ли [Ісуса Христа], і вона трясеться од того. Вибір міс-
ця для криниці. [За якими прикметами визначали міс-
це, де вода буде?] Якесь зілля повинно рости на тому 
місці, де є джерело те. То таке діло. То було на Дубен-
щині. Із Гради вибрався чоловік і там копав криницю. 
І  покопав глибоко, і  нема води. Йому пораяли поки 
гній копати, стайня он далі. Пішов далі – там вода є, 
і не так глибоко. А там вона йшла, но вона десь боком 
проходила. Але там всьо глина, а у нас крейда. [Як ще 
дізнавалися, де може бути вода?] Шоб взнати, де вода? 
То ходив один тут чоловік, але то було 10 років тому. 
Мав прибор той. Прибор той, шо показує, де прохо-
дить біле поле те. І показує, де вода близько, де є дже-
рело. [Справджувалось?] Ну, канєшно! Він же має 
прибор. А отут проводили [водонапірні] башні, то я 
бачив, шо отак дві проволочки наставляють, і де вода, 
то вони, во, роблять. [Може, з верби такі прутики бе-
руть?] Нє, то більше желєзний магніт.

Записав А. Зюбровський 17 липня 2006 р.  
у с. Гаї Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Антонюка Трохима Михайловича (А. Т.), 1920 р. н., 
 та Антонюк Ніни Федорівни (А. Н.), 1924 р. н.,  

родом із с. Града Кременецького р-ну

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи розповідають, що є якесь таке міс-
це, де недобре хату будувати?] [А. Т.] Є-є таке місце. 
От, як мокре місце, то там хата буде мокріть. Місце 
таке шукают, шоби вона не сиріла. Місце сухе виби-
рає. [А. Н.] Може, де який злий дух... [А. Т.] Зараз їх 
нема, колись, може, і були. [Який той злий дух був?] 
А я знаю?! Я його не бачив. Так говорят. Там на тому 
місці те случилося, там те случилося... Але насправді, 
то я їх у очі не бачив, шо воно таке. Колись говори-
ли старі люди, шо тут якісь відьми були. Закладини. 
[Кажуть, що не можна починати будівництво у висо-
косний рік?] Та то в високосний рік – то само собою. 
А тому, шо треба було, то він робить і на те не дивить-
ся. [В який день тижня найліпше починати?] Десь так 
в вівторок, в четвер – в такі дні. [З понеділка не можна 
було?] То тяжкий день. То в роботі в тебе вже кінця 
нема. Будеш ходити: і за тобою, і  перед тобою буде. 
[У  суботу можна було починати будівництво?] Ну, 
в суботу, перед неділею – тоже ні. [Що робили, коли 
закладали фундамент хати?] [А. Н.] Ну, вот, як фун-
дамент зробили, то на фундамент покладут рушника. 
[Копійки теж кладуть?] Копійки – само собою. В нас 
кладуть рушника, шоб життя такою легкою дорогою 
йшло, як рушничок. [Де той рушник кладуть?] На 
фундамент. От, там, де цеглини, кладуть. [Той рушник 
там і залишають?] Та. Чи рушник, чи просто зробите 
з полотна фундамент застелити. Воно таке, як рушник 
вздовжки. І на рушник кладеш там ті копійки. [Хліб 
теж ложили на кути?] Да-да. [Що потім з тим хлібом 
робили?] Худобі давали і самі їли. [Може, майстрові 
давали?] Давали. Брав чотири штуки. [А. Т.] Святять 
свяченою водою на углах, стелять рушника, кладуть 
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булку хліба. [Одну?] Одну, та. [Куди?] Ну, на любий 
вугол. [Може, на східний кут?] На східний кинув ко-
пійки. Дехто клав по чотири булки. [Як хату святять, 
то там, де стіл має бути, може, хрестика кладуть?] Так, 
таке-то є. Перед тим, як мурувати, ставили хрестик. 
[Коли пізніше п’єца ставили, то теж під нього копійки 
кидали?] Канєшно, хазяїн, як хоче, то тоже під п’єца 
копійки кладе. То його діло. Так само хліб кладуть і 
рушника. Потому те все забирають. Зведення стін. 
[Чи ставлять десь «квітку», коли хату будують?] [А. Н.] 
«Квітку» ставлять, в більшості, як кончать. [А. Т.] А, 
ну, то як кінчають мурувати. То строітєлі вже по сто 
грам вип’ют. Зробили «квітку»: «Всьо, давай!». Зведен-
ня даху. Даха викинуть, тоже на крокві прибивають 
хрестик. [Тільки сам хрестик на крокві чи з квітами?] 
Є такі, шо і квіти ставлять, хрестика обв’язують і тоді 
прибивають. Як хто хоче. Ну, хрестик на причолку. 
[Навіщо той хрестик ставлять?] Шоб в хаті веселіше 
було. На причолку приб’єш, і воно з тим хрестиком, 
поки сам не облетить. Входини. [Коли до нової хати 
входять, то що роблять?] [А. Н.] Ну, зразу роблять по-
свящування. [А. Т.] Як хату святять, то хрестики на-
віть на кожному ушаку, на дверях малюють. [А. Н.] Ну, 
а  потім переходять [зі словами]: «Допоможи, Боже, 
щасливо провести життя в цьому будинку». [Може, 
як заходили до нової хати, то сокиру на порозі ложи-
ли?] То як в які чари хтось вірить, то кладе сокиру, 
шоб нішо зле не приступило. [Чи називають входи-
ни до нового дому «перехідчиною»?] Ну, тото пере-
хіщина. То тоді вже горілку п’ють. [А.  Т.] То вже як 
кончить хату. Ставлять столи. Гості. [Кого кличуть?] 
Сусідів. [А. Н.] В нас як на перехіщину [гості прихо-
дять], то порожні не йдуть. Тепер несуть коври, а ко-
лись – то несли рядно. На перехіщину з голою рукою 
ніхто не йде. Ну, шоби хата порожня не була і шоби в 
ній хватало всьо. [Якісь особливі страви на гостину 
готують?] Такі, як обично, страви. То ж не виділяють 
якісь іначі. [Після гостини посуд зі столу на ніч не 
прибирають?] [А.  Т.] Воно так і остається на другий 
день. Хто буде прибирати?! [А. Н.] Після перехіщини 
ніхто не прибирає на ніч. І на Коляду, на Рождество. 
Народні уявлення. [Не кажуть, що є таке дерево, що 
не можна брати до будови?] [А. Т.] Є таке, є таке дере-
во. От, взяти, осика – чи є вітер, чи нема, а вона всьо 
время шелестить. То таке дерево, шо воно до будови 
не йде. [А. Н.] Вона так трясеться, бо її перший хтось 
посадив, а як вода рушила, то вона перелякалася. Так 
кажут, шо вона труситься. [А. Т.] Чи є вітер, чи нема, 
а листя на ній все одно труситься. [Чи є ще якісь де-
рева, яких до будови не беруть?] Ну, та вітром вивер-
нуте не положено брати. А воно шось там не годиться. 
Не хотять робити з нього через те, шо воно має якісь 
прикмети. [Таке дерево, яке грім вдарив, використо-
вують?] Таке тоже нє. [Що було б, якби хтось взяв його 
для будівництва?] Ну, на здоровля може пошкодити. 
[Що роблять, щоб грім в хату не бив?] Громоотводи 
ставлять. Є свячена вода в хаті, якою святять. І свічка 
є така  – з  церкви приносять додому. [Про домовика 
нічого не розповідали?] [А. Н.] Ні, у нас того не було. 
А кажуть, шо є десь. Но ми в себе нічого не помічали. 
Ну, казали, шо десь човпеться, не дає ноччу спати. Ка-
жуть, шо вертається, стукає, як хто помре. [А. Т.] Ну, 
всяке розказуют. Багато видумуют, шо хтось його ля-
кав. [Що це за істота?] Нечиста сила. Воно, канєшно, 
є, тілько його ніхто не бачить. Кажут, шо жодної хати 

без него немає. Він у кожному дворі є. Ну, тільки не до 
кожних людей має доступ. [Той домовик злий чи до-
брий?] Добра він ніколи нікому не зробив і не зробит. 
Буває так, шо йдеш, десь вечір, через поле, то можна 
заблудитись і зайти хтозна-куда. Мені раз таке було, 
шо я заблудив і не знав, куди йти. Дивлюся, світиться. 
Думаю: «Зайду до хати». Зайшов до хати, то я зайшов 
до сусіда свого. А до себе не міг попасти. Такий блуд. 
Календарна та родинна обрядовість. [На Водохре-
ща в хаті хрестики малюють?] [А. Н.] То чоловік має, 
малює в хаті на дверях і в стайні, і в хліві тоже малює. 
То на Водохреща. А як вже воду посвятять, то треба 
ті хрести постирати. [Чи кіптять свічкою хрест десь у 
хаті?] То на Страсті правильний хрест треба було зро-
бити на одвірку. [Чи прибирають, ремонтують у хаті, 
де нещодавно хтось помер?] То як в хаті хтось умер, то 
не білять уже до сорока днів. Не прибирают її. Кажут, 
душа до сорока днів лишається у хаті. Як умер покой-
нік, то у нас на вікні ставлять стакан з водою свяче-
ною і на стакані кладуть скибочку хліба. [То ніби для 
душі?] Так-так.

с. Града
Записав А. Зюбровський 11 липня 2006 р.  

у с. Града Кременецького р-ну Тернопільської обл.  
від Мидлика Василя Богдановича, 1969 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Чи не кажуть в селі, шо є такі місця, 
де недобре хату ставити?] Ну, наприклад, шо людина 
собі на тому місці смерть зоподіяла, то на тому міс-
ці жити не будеш і строїти не будеш. Там, наприклад, 
де людина повісилась... А  так нема, люди вибирают, 
де удобніше. [Чи можна місце якось перевірити?] Та 
якшо ти на чистій площі, то в нас село ше тисячоліт-
тя не має, то понятно: якшо тута мої предки жили, то 
тута вони і є. А якшо на чистому полі строїшся, то я не 
думаю, шо там шось є. Закладини. [В який день най-
ліпше було хату будувати?] Не знаю, в який день, но в 
понеділок точно, шо ні. Не знаю, але на собі переко-
нався, шо як в понеділок шось починали, то дуже тяж-
ко цілий тиждень іде. Краще в п’ятницю, суботу – так, 
під кінець тижня. [В яку пору року зазвичай починати 
будувати?] Навесні обично. Пройдут свята Пасхаль-
ні, та й можна починити. [У  високосний рік можна 
хату починати?] Ну, бажано не починати. Строяться, 
але бажано не починати. Лутше почати [попереднього 
року] восени – викопати рів під будівництво чи шо. 
[Якби хто почав будову у високосний рік, то що би 
було?] Я не скажу. Ну, я переконувався в тому, шо то 
було. [Уже як підвали поставили, то, може, там щось 
ложили?] Як хто. Хто гроші ложив. Більшість гроші 
ложила, шоб гроші велися. [Копійки?] Та, копійки. 
[Які – жовті чи білі?] Точно не скажу навіть. Колись, 
напевно, жовтих було більше, жовті і ложили. Зведен-
ня стін, даху. [У селі «квітку» ставлять?] Так. Муля-
рі собі свою ставлять, бо вони вважають потрібним, 
а плотніки свою. [Який та «квітка» має вигляд?] Про-
сто робиться хрестик дерев’яний, простенький хрест, 
і  до нього прив’язуються квітки, от, всякі, які рос-
туть на городі. [Що потім з тою «квіткою» роблять?] 
Так вона і остається! Я, наприклад, розбирав хату вон 
там по сусідству, і хрестик остався. Я не вважав його 
за нужне викинути, і я його забрав. Ну, то є Господ-
ня охорона дому, шоб всяка нечиста сила до дому не 
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йшла. Входини. [Коли перший раз до хати входять, то 
як то називається?] Перехіщина. Але то вже як свя-
тять хату. Кличуть батюшку, посвятять, а тоді вже пе-
реходять в хату. [Як у нову хату входять, то, можливо, 
бажано когось пустити поперед себе?] Пускают кота. 
І  сокиру кладут, но я не знаю, нашо. [Сокиру кла-
дуть?] Шоб господар був. [Куда її кладуть?] На поріг, 
як входять. [Може, годилося першою дитину малень-
ку до хати пустити?] Я не чув. Календарна та родин-
на обрядовість. [У Вас на дверях хрестики малюють?] 
То на Водохреща малюють хрестики у нас. Раз на рік 
обходять все хазяйство, обкроплюють. Так само, шоб 
біду відігнати. Народні уявлення. [Чи кажуть, що є 
таке дерево, яке не можна для будівництва брати?] 
Колись казали. Колись не брали на дахи вальний ліс, 
шо вітер повалить. Ніколи не брали його на стройку, 
а на шось таке, на забор. Шось по-старовинному не го-
дилось так брати. [Може, у селі розповідають якісь ці-
каві історії про домовиків?] Я казав вже – де, от, люди 
робили собі смерть. В нас є в селі одна хата, чоловік 
там повісився. В тій хаті ніхто не може жити, тому шо 
як людина лягає спати, воно всю ніч товчеться. Родич-
ка казала: «Не віру!». Пішла туди. А тії, шо там жили, 
вони ходили тут спати. Рано приходять  – вона кри-
чит.То їй хустину шось так зв’язало, шо їй рано єлє 
розв’язали. [Як можна від такого хату вберегти?] Не 
знаю. Там і святили, і... На мою думку, якшо вже сата-
на зайняв своє місце, то вже не буде нічого.

Записав А. Зюбровський 11 липня 2006 р.  
у с. Града Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Кузя Сергія Івановича, 1936 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Є  такі місця, де хату побудуєш, а  в ній 
буде зле потім?] То такі колишні забобони. Може, міс-
це не таке. Чорт його знає... [Те місце під хату можна 
було якось перевірити, чи добре буде жити, чи ні?] 
Колись хати як ставили, ше за панщини, то ходили, 
і шибне дух гарячий який, то і ставлять на тому міс-
ці хату. То, кажуть, буде тепло. Є такі місця, шо най-
де шось зимно, то плохо шось, то там не ставлять, бо 
там буде зимно в хаті, і сирість буде. [Хто те місце ви-
бирав  – майстер чи господар?] Господар. Колись же 
мало було хатів. Тут ліс був. Ходить: «О,  тут!». Зна-
чить, шибнув воздух гарячий – всьо, ставлять хату на 
тому місці. [Чи можна було на стежці, на перехресті 
хату ставити?] На стежці і на перехрестях не ставлять. 
[Чому?] Ну, шось воно є, шо, вроді, не має місця, шо на 
перехресті ставити?! Можна посунутись. І обізатєль-
но треба на стежці строїтись?! Воно невдобно. [Годи-
лося, щоб двері в хаті відкривалися на схід?] Ну, вроді. 
Обично роблять так на себе, шоб з правої руки. Во, до-
вкола підеш, минаєш, і воно з лівої руки, то якось вже 
не так, не так удобно. Двері всьо одчинялися всере-
дину. Закладини. [У який день тижня ліпше було по-
чинати будову?] У вівторок. Понеділок – тяжкий день, 
кажуть. В неділю міг напитися або шось... Таке діло. 
В понеділок – ні. В обшем, в вівторок. А через шо – 
шо в неділю оддихав, десь нема кормів, треба заготов-
лять, тому вже з вівторка. [Чи будують у високосний 
рік?] Як хто. Є  такий, шо не знає. [Ніби кажуть, що 
то недобре?] Но тото кажуть, шо в високосний рік не 
грає в тому домі. [Що в тому домі буде, шо у високос-
ний рік збудований?] Не знаю, може, не буде щастя в 

тому домі, в природніх справах. [Як ставили перших 
чотири кута, то, може, там шось клали на підвали?] 
Ну, святили водою і гроші кидали по вуглах, шоби там 
гроші велися. Копійки, копійки! [Червоні чи білі?] Раз-
ніци не мало. Такі-во то там скоро пропадуть, бумаж-
ні, а копійки. Там хтось розвалив і каже: «О, копійку 
найшов колишню!». Клали гроші і зілля. Ну, те зілля, 
шо святять у церкві. На Маковія, напримір, святять. 
Положив зілля, копійки і починає підвали закладати. 
[Такого не було, шо хліб ложили на кути?] Було таке. 
Мастєр посвятит той, шо починає, і  то вже та булка 
хліба йде, майстер її забирає. [Тільки одна булка була 
чи чотири?] Нє, одна. Ну, посвятили, а потім ту бул-
ку дають майстрові. [Може, ту булку в якийсь руш-
ник загортають?] Нє, просто кладуть. В сумку мастєр 
взяв, ше фляжку і... [Майстри як будову починали, то 
теж якусь молитву читали?] Ну, починали, говорили, 
перехрестилися і начинали. Говорили: «Начинаємо 
справу!». Шоб не ошибтися в роботі часом. Зведення 
даху. Хату змурують або дерев’яну, і  всьо  – хрестик 
і букет цвітів. [Хто робить той букет і хрестик?] То 
майстер робить той, шо главний, керує тою будівлею. 
А родітєлі там вже квітки, хрестика роблять. Кончи-
ли, даха звели, то того самого хрестика, значить, на 
крокву чіпляють. Як кончили... Той хрестик, він там 
і сохраняється. [Хто ставив п’єц – той самий майстер, 
що і хату, чи інший?] Нє, майстри були отдєльно по 
п’єцах. Бо той, шо мурує, п’єци не вміє робити. П’єц 
тоже як закладає, то посвятив. [Ще раз посвятив те 
місце в хаті?] Да. Закладщину зробив, кинув копійки 
(скільки хазяїн не жалує ), ну, і  зілля, так само хліб, 
і починає мурувати п’єца. А зараз воно відходить, ко-
лишня традиція щезає. Входини. [Коли перший раз 
до хати входили, то, може годилося когось поперед 
себе пустити?] Ну, я думаю, шо вперед має заходити 
хтось, крім хазяїна, раньше. Ну, з родини, може, там 
діти є  – вони перші хай заходять. Ну, а  шоби сусіди 
тоже: «Ну, пожалуста, заходьте!». Такий обичай – му-
сили пропустити того. Шоб пішов сам, а того оставляв 
ззаді – ніхто так не робив. [Дитину якого віку впуска-
ли в нову хату?] Любого, любого віку. [Не було тако-
го, що кота першого пускали: де він ляже, там ліжко 
ставили?] Такого я не знаю, може, десь і було. [Як тут 
називається це дійство, коли перший раз до хати вхо-
дять?] Ну, то «перехіщина» називається –переходять 
в другу хату. Кличуть батюшку. Батюшка святит всі 
кімнати. Хрестики, свічки горят. По углах, на стінах. 
Ну, після того, посвятив, потім трапеза – накриваєть-
ся стіл, і гостюються. [Що на тій трапезі їли?] Якшо в 
пісні дні, то пісно, а якшо в скоромні дні, то скором-
но. Народні уявлення. [Не казали, що є якесь дерево, 
що його недобре буде на хату брати?] Ну, вважається, 
шо сосни йдут. Коли дерев’яні хати, то осикові дилі 
давали. То, кажут, довго стоять. [Вітром повалене де-
рево до будови брали?] Колись не брали. А тепер не 
поймеш, шо вони зріжут в лісі. [Громом вдарене де-
рево брали?] Таке не брали. Але ж було колись таке, 
шо прийшов різати, а  грім гахнув в ту сосну, то вже 
ту сосну не рубали на будинки. [Можливо, у селі роз-
казують якісь цікаві випадки, пов’язані з майстрами?] 
Колись ше майстри такі робили фокуси, шо хазяїн там 
паршиво відносився чи обіди не такі давав, бутилку 
йому замурують в стіну, і воно свище! А він: «Шо за 
хвороба?! Всьо, нечиста сидит в хаті!». Він же не знає, 
шо то фокуси майстри зробили! [Були такі майстри, 
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що вміли кров замовляти?] Були такі. Зараз нема, 
а колись були такі люди. Могли таке, шо навіть хмара 
іде, а він пішов, і одверне хмару. Молитву знає. І всьо. 
[Може, тут розказують якісь страшні історії про до-
мовиків?] Колись то були такі. Навіть в сусіда на ху-
торі було таке. Кажуть, шо є домовик – пасіка ведеть-
ся добре, на полю в них було. Ну, але з ним треба так 
по-харошему, то він не буде робити біди, злого шось. 
Він тілько з хазяїном спілкується. Він схожий, кажуть, 
на хазяїна: який хазяїн, такий і він. Похожий на ньо-
го. [Звідки він береться?] То від злого духу, то вже не-
чистий! [Можна хату вберегти, щоб він не з’явився?] 
Ну, якшо його нема, він не появиться. А якшо воно з 
роду в рід десь було, є такі будинки, шо в них жити 
не можуть. Всьо шось човпеться сюда-туда. Кажуть, 
в  тамтій хаті ніхто не може жити. [Не кажуть, що є 
такі дерева, які не можна коло хати садити?] Ну, ка-
жуть, шо в дворі садити не можна смереки. Поза дво-
ром можна, а в усадьбі – ні. Шось воно не буде пану-
вати. А в дворі садять так-во: липи, фруктові дерева. 
А оті смереки не можна, шось не садять. Календарна 
та родинна обрядовість. [На Вашій хаті хрестики 
намальовані крейдою на дверях? То на яке свято ма-
люють?] То на Водохреща, як воду святять. [Кіптять 
хрестики свічкою коли?] То на Страсті. Свічку приніс, 
шоб вона не загасла, ну, там в бутилці, і над дверима 
вхідними хрестика викоптити.

с. Іква
Записав А. Зюбровський 12 липня 2006 р.  

у с. Іква Кременецького р-ну Тернопільської обл.  
від Циганюка Олександра Олександровича, 1946 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Куди мали виходити вікна хати?] 
Ну, на південь, шоб світла хата була. То ж не зробиш 
з півночі. [У вашому селі вікна синім кольором підма-
льовують, це якась традиція?] Нє. То хто як хоче. Сині 
не тільки вікна, а й двері. [Двері куди мали відкрива-
тись?] Ну, тото як кому получається. От, в мене полу-
чилося сюди двері. Двері в мене на північ. Воно тут 
не культурне. Мені треба було повернути так. [Чому 
казали, шо на схід мають двері відкриватись?] Ну, то 
така традиція. Може на захід відкриватись. Я розвер-
нув поперек, то сюди двір відкривалась  – на захід у 
мене. Інтер’єр. Під підлоги желатєльно дуба – лєгари. 
Ну, шо доски до них прибиваються. То дубові треба. 
То воно там довше стоїть. [Який дуб для цього брали?] 
Ну, желатєльно, шоб такий дуб немолодий був. І шоб, 
напрімер, Ви його зрізали і ти його туди [одразу під 
хату] пхнув, він тоже буде викручуватися. Тре’, шоб 
він висох років 4–5, шоб полежав собі культурно. Той 
дуб повинен вистояти.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міця 
для житла. [Як обирали місце для будівництва хати?] 
То таке. То не ми наділяєм, а приходить з району ін-
женер. [Не казали такого, що не можна на стежках і 
перехрестях будувати?] Ну, то на перехрестях... Я на 
перехресті побудувався. Шось говорять. [Не казали, 
що зле на місці старої хати будуватись?] Чо?! В нас бу-
дують. Як він на своєму дворі хоче. Закладини. [У ва-
шому селі у високосний рік будували?] Не желатєльно. 
Тяжкий рік. Тяжко буде будувати, тяжко буде жити. 
Ніхто не хоче в такий рік. Женитись  – і  то кажуть 
паршиво в такий рік. [В  який день тижня найліпше 

було починати хату?] Найліпше починати хату, гово-
рили, в  п’ятницю. В  п’ятницю  – легший день. Поне-
ділок – то, говорят, тяжкий день.А саме легше – то в 
п’ятницю. [Як викопали під підвали траншеї, то, може, 
туди якісь копійки кидали?] Нє, в  землю не кидали. 
Ото як фундамент начинали вимуровувати, вже рівно 
з землею зрівняли і фундамент начинають ложити, то 
там копійки ложать, зілля посвящене, там водичкою 
свяченою покроплять. А дальше начинаєм хату буду-
вати: тоже на вуглах ложать гроші, зілля і водичкою 
там посвячують свяченою. [Яке саме зілля ложать?] 
Свячене зілля. Вот, святять на Зелені свята, ше на 
якесь там свято. На Маковея святять зілля, на Спаса 
(яблука там). [Яке саме зілля?] Ну, яке! То квіточок, то 
жінки знають, шо треба, знают. Бо як корова телиться, 
то зілля корові дают. [Навіщо гроші із зіллям ложи-
ли?] Вот такий звичай. Так заведено. [Копійки ложили 
жовті чи білі?] Які хто хоче. Можна і обі ложити. Хліб 
ложать. Но хліб, канєшно, мулярі забирають. [Хліб на 
всі чотири кути ложать?] Да. По булці хліба на кожен 
вугол. Чотири вугла. Фундамент зробили  – «квітка». 
Обрядові та розважальні аспекти толоки. Ну, су-
сіди один одному помагали. Один сьогодні прийшов 
тобі поміг, на другий рік я пішов йому поміг. Ну, от, 
завтра мені треба (підготовив я всьо) «бити хату». 
Я пішов до того: «Чи ти зможеш?». Родина – то само 
собою. Зведення стін, даху. [Коли ще у вашому селі 
«квітку» ставлять?] «Коробку» зробили – «квітка». Ну, 
і там вже кришу викинули, то хрестика прибиваєш на 
причолку, ну, і букетик квітів. [Усі три «квітки» мають 
однаковий вигляд?] Ну! Ну, от, в нас на схід ставлять. 
Напрімер, вон там фундамент зробив і туди «квіт-
ку» поставив. [Що потім з тою «квіткою» роблять?] 
Ніщо. Зав’яне та й десь корові віддадуть. [Просто не 
викидали?] Ну, так воно ніби не положено. [Навіщо 
ту «квітку» ставили?] Ну, таке заведене. Люди наро-
билися і, значить, хазяїн їм «квітку». [Її прибивали до 
першої крокви?] Ну, да. Ось на схід, туди, до першої 
крокви, на причолку. Ну, викинули крокви, усі вики-
нули крокви і тоді «квітку» прибили. [То вже всі крок-
ви стояли?] Ну, а як же ж, всі крокви стояли. [«Квіт-
ка» сама була чи з хрестиком?] Хрестик був. [Хто той 
хрестик робив?] Ну, майстри. Викидають кришу і 
ставлять. [Не казали, що як на хату ставлять балки, 
то по них потім вже стукати не можна?] Треба крокву 
прибивати, то по ньому вже стукати треба! Входини. 
[Як у Вас називалося дійство, коли перший раз до хати 
входили?] Перехіщина. Да, там кличуть, хто хату по-
магав, сусідів кличуть. Застолля. Може, хто яку мо-
литву прочитає, як вміє. Ну, запрошені ше які подарки 
несуть тому дядькові, ну, господареві. [Хто мав пер-
шим заходити до нової хати?] Ну, господар, канєшно, 
господиня. Ше такий є звичай, шо, от, Ви первий раз 
до мене заходите, я тільки перейшов, то з пустими ру-
ками не можна заходити – хоть булку хліба принести. 
[Чому так кажуть?] Ну, бо в хаті буде пусто, говорят, 
як з пустими руками хтось зайде. [Не було такого, щоб 
господар поперед себе кота або дитину пускав?] Нє, 
я такого не помню... Я, напримір, хату построїв, тоді 
перейшов, тоді покликав батюшку, він посвятив всі 
комнати і всьо. Намалював хрестики. В кожному углі 
хрестик малював. [З якого кута він починав?] Зі сход-
ного. [Як була «перехіщина», то зі старою хатою якось 
прощалися?] Ні, такого я не чув. [Після «перехіщини» 
якусь гостину потім робили?] Ну а як же! Я ж говору, 
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ті, шо запрошені, несуть подарки господарам. Ну, там 
хто шо принесе: чи коврика якого, чи яку посуду. [Піс-
ля тої гостини прибирали все зі столу чи на ніч зали-
шали?] Яке прибирання! На другий день прибирання. 
Так, так заведено. [Чому?] Так, шоб в хаті було всьо! 
[Може, перед тим, як до хати вперше зайти, то руки 
десь в сінях мили?] Обов’язково мили. До застолля то 
треба руки мити. Умивальник, коло умивальника там 
треба. Народні уявлення. [Чи є якесь дерево, якого не 
можна брати до будівництва?] То, говорят, осику пар-
шиво брати. На осиці колись вішали зрадників. [Що 
було б, якби таку деревину використати?] Тото воно 
не йде. Осика – воно і так не йде. То дерево на будма-
теріал не йде. В нас шо найбільше йде – сосна, йолка. 
І то йолка не обов’язково. [Чи можна брати до будови 
такі дерева, що вітер вирвав?] Ну, може... За таке я не 
чув. Спалєне не можна, де грім вдарив – те дерево не 
можна до хати брати. Ну, шось воно є. [Як хату можна 
вберегти від того, щоб грім не вдарив?] Ну, громоот-
вод тре’ ставити. Але в нас ше не було випадку, шоби в 
хати бив грім. Більше в сосни. А таке дерево вже до бу-
дови не йде, хіба на дрова. [Чи використовували таке 
дерево, що має вилку або чорну пляму?] Ну, то тоже 
не потрібно. [Як на таке дерево казали?] Я не знаю, но 
казали, шо воно не йде до будівництва. [Чули, що були 
такі майтри, якщо їм господарі не вгодили, то могли 
нашкодити хаті?] Я тим ділом не займався. Но гово-
рят, десь в стіну яйце заложить, потім воно смердит, 
чи там бутилку заложит, буде свистіти. [Чи десь у хаті 
підкову прибивають?] А  тото колись було. В  старій 
хаті в мене була навіть підбита підкова на порозі. То ше 
мій батько, небощик, прибив колись. То підкова для 
щастя, говорят. Як найдеш підкову, то щастя буде. [Зу-
бами догори чи вниз її прибивали?] Зубами вниз, шоб 
не спотикався. [Чи знаєте, чому через поріг не можна 
вітатись або щось передавати?] То, говорят, сваритися 
будут. Напрімер, як я з тобою здоровкаюся, то через 
поріг не можна, бо будемо сваритися. Календарна та 
родинна обрядовість. [Коли у вас крейдою хрестики 
малюють?] На Водохреща. Он, бачиш, на дверях. То я 
хожу, покроплю свяченою водою і там співаю, і хрес-
тика намалював. То ввечері перед Водохрещам. [Коли 
«хрестики кіптять» на дверях?] Ну, а  хрестики кіп-
тять – то на Страсті, перед Паскою. На Страсний чет-
вер ідуть з свічками до церкви, потом мають ту свічку 
донести додому і то хрестики на одвірках вверху по-
робити. Желатєльно, шоб свічка не погасла. [Хто це 
має зробити – господар чи господиня?] Ну, хто пішов 
до церкви, чи господиня пішла, чи господар, той і несе 
свічку. Вибір місця для криниці. [Як можна було міс-
це для криниці знайти?] А! То спеціалістів тре’, ті, шо 
копают. Шось він ходить там, шось він чує там в землі. 
Він лягає і слухає. То я таке чув.

Записав А. Зюбровський 12 липня 2006 р.  
у с. Іква Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Тротюка Дем’яна Самійловича (Т. Д.), 1922 р. н.,  
та Тротюк Євфросинії Федорівни (Т. Є.), 1923 р. н.,  

обоє родом із с. Новостав Шумського р-ну 
Тернопільської обл.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Не розказували, що є такі місця, де недо-
бре хату будувати?] [Т. Д.] Може, було таке. Бо я хату 
поставив – вона була плечима до сонця. Потім, як вже 

почали говорити, шо неправильно, я  зробив двері з 
другої сторони – шоб до сонця було. [Чи місце під хату 
можна було якось перевірити?] Ну, то добре місце, то 
майстри, вони як роблять хату, то вони знають, як її 
ставити. Закладини. [Як перші чотири кути хати по-
ставили, то щось там ложать зверху?] Не зверху, а як 
закладалися внизу, в  підвали під низ. Там положено 
положити копійки. [Які – білі чи жовті?] Ну, 5 грошей 
було, білі. [Чому треба було копійки положити?] Ну, 
шось казали старі люди. [Т. Є.] Шоб гроші були в тії 
хаті. [Т. Д.] Топором вирізали «замок» в підвалах, а де 
вугол  – закладаються копійки. Зведення даху. [У  ва-
шому селі на хаті «квітку» ставили?] Вже як верха 
зробили, тоді і квітку. [Де саме її ставили?] В самому 
углі наверху. [Може, до крокви першої?] До першої, од 
дороги. Зробили крокви – і то називається «зводини». 
А потім – гостина, обід. [Кого на той обід просять?] Ну, 
тих, шо робили. [То той обід роблять, як хата ще не 
готова?] То роблять на «зводини». Крокви звели – то 
називається «зводини». Входини. [Як називалося дій-
ство, коли перший раз до хати входили?] Перехіщи-
на. Хто хотів, то робив її, а хто не хотів – то ні. [Хто 
перший до хати входив, господар?] [Т. Є.] Може, сам, 
а може, і з ким. [Т. Д.] Перший раз до хати я входив, 
як пішов до хати господарем. [Може, треба було кота 
поперед себе пустити або дитину маленьку?] Не знаю. 
Таке я, вроді, чув, шо треба кота пустити. [Коли «пере-
хіщина», то теж роблять гостину?] Та, та. Аякже. Засіли 
вдома, застелили столи і сідають. [Кого на «перехіщи-
ну» запрошували?] Сусідів, родину. [Т. Є.] Кого душа 
забажає. [Як священник новозбудовану хату святить?] 
Перше всередині, потім надвір виходить, святить.

с. Кімната
Записав А. Зюбровський 13 липня 2006 р.  

у с. Кімната Кременецького р-ну Тернопільської обл.  
від Олещука Миколи Григоровича, 1961 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як можна знайти місце під хату, щоб у ній 
потім добре було?] На осонні. Ставлять хату на осонні. 
Шоб вхід був по-любому чи з сходу, чи з півдня. З захо-
ду не можна робити – хата нещаслива буде. Треба ста-
вити тільки непарне число вікон. [Якби хто парне чис-
ло поставив?] Незгода буде в хаті. [Чи є такі місця, де 
не можна будувати?] Де повішали, кажуть, на тому міс-
ці. На тому місці, де грім вдарив, не будували, бо там не 
можна. [Як те місце можна було перевірити?] Обично, 
кіт ложиться. Якшо кіт ложиться, то кіт там привикає, 
буває, то хороше місце. Якшо кіт там не буває, не хоче 
бути – значить, то погане місце. По котові. В нас місце 
під хату по коту вибирают. Де кіт ляже. [Чому саме за 
поведінкою кота місце обирають?] В нас розказуют, шо 
раньше колосок був повністю цілий, а раз люди согрі-
шили, Бог розізливсь і почав зривати зерно. А кіт вий-
шов і каже: «Я же не согрішив. Остав мені». Тому ми 
їмо котячий хліб. Закладини. [Коли траншеї під підва-
ли рили, то туди копійки кидали?] На вугла булка хліба 
ставиться, ложаться копійки, і  свяченою водою кро-
питься. [Уже зверху?] Ні-ні! Тільки як почали застрой-
ку. Тільки застройку почали, розбивку зробив, зразу 
заложив – і всьо. Гроші ложили, бо, кажут, будут гроші 
в хаті. [На чотири кути?] Та. [То були паперові гроші 
чи копійки?] Як який господар. Не має значіння, які 
гроші. Гроші є грішми. [Ті чотири хлібини, що на кути 
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ложили, потім майстер забирав?] Майстри з собою бе-
руть. [Як п’єца ставили, то під нього теж якісь копійки 
ложили?] Стікло. Стікло ложили, шоб була чиста [че-
рінь] в печі, була так чиста і мала таке чисте, як стікло. 
Зведення даху. [У вас у селі «квітку» ставлять?] Та, пев-
но, шо ставлять! До східної крокви прибивають квітки 
і хрестика. Як вже накривают, то квітки посохлі корові 
дают, а хрестика там лишают. [Той хрестик прибиває 
майстер?] Ну, як в кого було! Входини. [Як у вас на-
зивають той день, коли перший раз до хати входять?] 
Перехіщина! То батюшка святит, приходит. [Хто має 
першим до хати зайти?] По-любому мужик. Обично, 
то батюшка, священник. Первим повинна заходити не 
жінка, а чоловік, чи свято є, чи шо. Так само на стройку 
жінок не берут, бо стройка нецікава буде, нещаслива. 
[Чи той чоловік має щось у руках нести?] На як же, він 
несе свячену воду по-любому і хліб несе. [Що потім з 
тим хлібом робить?] Всім-всім в хаті роздає. Солі всім 
роздає. [То гостина буває після «перехіщини»?] Ну, та 
то по-любому! То навіть мови нема. Люди ідуть всі з 
подарками, хто шо несе. Фактично, подарки несуть. 
Людина всіх збирає, майстрів збирає до застолью. 
І раньше чоловікам рушника дарив, а жінкам – хусти-
ну. [Після тієї гостини все на столі залишали, щоб воно 
ніч перестояло?] А так і положено, шоб встоялося, шоб 
було в хаті, шоб було багатство. [Може, як освячували 
хату, на вікно якусь свічку ставили?] Батюшка покро-
пить всьо і там свічку поставить. І  всі вугли покро-
пить – служба. Народні уявлення. [Чи є таке дерево, 
яке не можна брати для будівництва хати?] Березу не 
возьмеш, липу тоже. [Чи казали, що є таке дерево, яке 
«якби взяти до хати, то там буде зле»?] Повал хіба. По-
вал – то бура зламала. Повал не йде. [Чому так кажуть?] 
Ну, то таке воно є. Нечиста сила взяла. [Підкову у дворі 
десь прибивають?] На хліві постоянно підкова. То кінь 
десь на дорозі згубив. [Вона розміщена зубами догори 
чи донизу?] Донизу. [Чому не догори?] Кажуть, шо зу-
бами догори підкова грім тягне. [Що можна зробити, 
щоб громи в хату не били?] То всьо Боже провидіння. 
[Може, знаєте якісь цікаві історії про домовика?] Є в 
хаті, є! Але шо таке – поняття не маю. Але я чув. Він в 
хаті постоянно находиться, постоянно є. Він з госпо-
даром знається. [Як можна хату вберегти, щоб таке не 
з’явилося?] Всьо через Божу силу. Треба, шоб батюшка 
посвятив. [Можливо, чули, що роблять в хаті, коли там 
лежить дуже грішна людина чи відьма, яка не може 
померти?] Ну, батюшка сповідає. Або то треба кусок 
потолка відірвати. Поки ти кусок потолка не обірвеш, 
вона не помре. Як то були ворожки, паршиве людям 
робили, то вона спокійно, та ворожка, не вмре. Та то 
я чув, люди розказуют. Календарна та родинна обря-
довість. [Коли у вас хрестики такі ставлять на дверях 
крейдою?] То на Водохреща. Воду святять, потім при-
ходили, брали колоски зерна (по три) і ходили так, як 
би святили, кругом хати. І в хаті кругом святили.

Записав А. Зюбровський 13 липня 2006 р.  
у с. Кімната Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Казів (Гнатюк) Тетяни Яківни, 1923 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Не кажуть, що є такі місця, де б хату по-
будував, а потім було зле в хаті?] Ну, то є таке. В нас 
то тут вже нема. Такі старші, шо роблят таке, в  об-
шем, чарують. Закладини. Коли закладщину закла-

дають, значить, на будинок закладають фундамент, то 
ставлять хрестик. То чіпляли того хреста. Дерев’яний 
хрест, отакий во [близько 30 см] хрестик дерев’яний. 
І поставлять. А пізніше, вже як мурують, то забира-
ють той. Зведення даху. А  пізніше, як кінчать [кон-
струкцію даху], то ставлять хрест більший. І  хреста 
поставили – всьо, могорич. Во, в мене навіть в хліві є 
хрест і на хаті. Я ж кажу, в мене на хаті під кроквою, 
за шифером є хрестик. Входини. [Коли перший раз до 
хати входять, то називають «перехіщина»?] Перехіщи-
на. Батюшка і дячиха поїхали сьогодні на перехіщину, 
на посвячування. То перехіщина одне. А посвящуван-
ня – значить, батюшка приходить, посвящає, ставлять 
ті свічки по углах хати, всередині хати. [Поставили ті 
свічки. А  потім була гостина?] Так, а  потім гостина. 
[Можливо, господар, як перший раз до хати входив, 
то мав який хліб нести?] Так, люди, які ідуть на пере-
хіщину, чи то на хрестіни, то несуть хліб. [Чому?] Ну, 
хліб –ну, є хліб. Де б ти не був, шо б ти не робив, а хліб 
є перша страва. То в нас ідуть з хлібом. Народні уяв-
лення. [По селу нічого не розказують про те, що в хаті 
є домовик?] Шось колись розказували, дітей лякали: 
«Тихо-тихо, – каже, – бо домовик». То є такий, казали, 
в  капусті. «Тільки будете збитки робити, то прийде 
такий капустяний дід і вас забере в торбу», – колись 
дітей лякали. І діти боялися.

Записав А. Зюбровський 13 липня 2006 р.  
у с. Кімната Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Годованого Миколи Григоровича, 1934 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Як обирали дуб для будівництва?] Пи-
тали, який дуб,  – чи городній, чи лісовий. Городній 
дуб багато крепший, як лісовий. [Чому він тверді-
ший?] Бо він тут росте повільно, на городі. А в лісі він 
тягнеться догори, його тягне вверх. На стовпи брали 
дуба, на платви  – сосну. На «дильовку» могла іти й 
осика – добрий матеріал. Cтеля. На стіль можна було 
брати липу. Система опалення. [Як п’єц мурують, то 
під нього копійки ложать?] Нє, тут не ложать. [Скло 
ложать?] Тепер не ложать. Колись шкло ложили, тепер 
ложать [цеглу] «огнєупорку». А  колись не клали, то 
били стєкло і садили. Отою глиною помазали стікло, 
шоб було тепло.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли траншеї під фундамент хати копають, то туди 
якісь копійки кидають?] Як копають траншею, риють, 
то нічого. Як зроблять фундамент і починають муру-
вати, то тоді вже кладут копійки. [Які копійки – жовті 
чи білі?] Хто які хоче. Більше нічого не кладуть. Ко-
пійки по углах кладуть. [Може, то місце, де хата має 
бути, освячують?] Ні. Як начинають мурувати, то вже 
святять. Як саму хату будут мурувати, то тоді святять. 
Зведення даху. [«Квітку» у вас ставлять?] «Квітку» – 
як кончать мурувати хату. І то во, то роблять хреста і 
ставлять «квітку». [Хто її ставить?] Майстер ставить. 
Ну, обично робиться так: робиться хрест, майстер 
прибиває до крокви, і  там воно є. [Що потім з тими 
квітками роблять?] Воно висихає, і Ви з ним нічого не 
робите. Тільки хреста забираєте і сохраняєте, поки та 
хата. Входини. [Коли перший раз до хати входять, то 
«перехіщина»?] Да. [Хто мав би першим до хати вхо-
дити?] Точно я не скажу. Сходяться тії, шо коло хати 
робили, свої, родня. [Чи господар мав би першим за-
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ходити?] Ну, господар заходить. [Чи кота пускають 
поперед себе?] За то я тобі не скажу, бо не знаю. [Коли 
гостина закінчилася, то їжу й посуд на ніч на столі за-
лишали?] Ну, так, обично, і лишали, бо дехто прихо-
дить на другий день. [Так не кажуть, що воно за тра-
дицією мало би так ніч перестояти?] Нічого. Такого я 
не знаю. Свічки світять, як роблять в хаті посвящу-
вання, то тоді ставлять по углах свічки. [Посвящуван-
ня роблять на перехіщину?] Ні! Посвящування можна 
робити вже як перейшли до хати. Народні уявлення. 
[Не розказують, що є таке дерево, яке до будівництва 
не надається?] Для хати на будівництво не надається 
береза. [Можливо, і  вітром повалене дерево не бе-
реться?] Ну, то колись його не брали. Тепер не пита-
ют, берут. А колись його до будови не брали. [Може, 
у вашому селі розказують якусь таку історію, чому че-
рез поріг вітатись не можна?] Через поріг вітатись не 
можна, шось брати, бо, кажуть, будут сваритися.

Записав А. Зюбровський 13 липня 2006 р.  
у с. Кімната Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Циганюка Сергія Павловича, 1939 р. н.

ЖИТЛО Дах. [Як хати будували під соломою, то хто ті 
сніпки на даху в’язав?] То в’язав сам господар. Мусів 
сам вміти і зробити ті сніпки, і полатити хату. Я ше 
сам колись батькові помагав: і пришивав, і сніпки вмів 
робити.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи не казали, що є таке місце, де недо-
бре хату будувати?] Ми будувалися на свому місці, то 
не знаємо, як воно, правда чи неправда. На старому 
хазяйстві будувалися. [Як можна було перевірити, чи 
місце добре, чи ні?] Я не в курсі діла. [Можливо, там, 
де кіт лягав?] Не знаю я такого. [Не кажуть, що на місці 
старої хати будуватися трохи зле?] Ми й тільки буду-
вали по старих місцях, бо колись землі було мало. [Не 
казали, що недобре на перехрестях або на стежках бу-
дуватися?] Ну, так казали, шо не можна на дорозі там 
чи де. [Чи кажуть, що не можна будуватися на тому 
місці, де хтось учинив самогубство або когось убили?] 
Таке було. [Чому не можна було на тому місці будува-
ти?] Хто його знає. То вже нечистий там був. [То він у 
тому місці поселявся?] Та. Ну, то вже і старалися там 
нічого не робити. Закладини. [У який день найліпше 
було починати хату?] В понеділок то не починали, бо 
то, кажут, нещасливий день. [У який день починали?] 
Ну, починали в вівторок, середу, такі. Начало тижня, 
желатєльно, шоб можна було більше зробити до неділі. 
В понеділок – то мало хто починав. [Був такий місяць 
чи рік, коли не можна було будувати?] Колись говори-
ли, шо у високосний рік, то якось, вроді, недобре буде. 
Але на то мало хто дивився. [Що було б у хаті, якби її 
почати будувати у високосний рік?] Ну, хто його знає. 
Кажуть, шо, може, шось не вестися в житті. А так, Гос-
подь його знає... Як закладають хату, то місце то свя-
тять. Тільки заливка є, посвятили і всьо. [Як те місце 
святять?] Ну, з одного угла начинають і так кругом об-
ходять. [Коли викопали траншею під підвали, то туда 
якісь копійки закладали?] Обізатєльно закладали. То 
під угли клали гроші, копійки. Під камені, під первий 
камінь. Ну, по чотирьох углах клали. Там і хліб клали, 
по булці хліба. [Зверху?] Да. А потім хліб забирали ті 
майстри, шо робили. А гроші там і оставалися. [Хліб 

був у щось загорнутий?] Ну, як там, в рушник, чи шо. 
[Той рушник теж майстрові віддавали?] Так! Так і за-
бирав. Я сам будував, то мені, навіть, таке було. Я по 
людях ходив будувати. [То рушник майстри собі заби-
рали?] Додом забирали. [Чи ставлять у вас «квітку»?] 
Ставлять обізатєльно, як кончили підмуровку. Як 
мура кінчили – ставлять «квітку». Cтавлять на вугол 
мура. [Що та «квітка» мала означати?] Ну, означало, 
шо, вроді, закінчили якусь частину роботи в будівни-
цтві. Зведення даху. [Як крокви на хаті зводять, то теж 
«квітку» ставлять?] Ну, то ту саму. Ну, то так, як вже 
кончили... [Який ця «квітка» мала вигляд?] Ну, хрес-
тик і квітки. Ну, хрестика дерев’яного роблять, зви-
чайного, від рамки якоїсь такої вирізують. [Хто його 
робить?] Мастєр. Той самий главний мастєр робить. 
[Квітки хто збирає?] А квітки – то любий: господиня 
чи діти господині. [Куди ставлять цю «квітку»?] А при-
бивають. А якшо крокви вже є, то до крокви прибива-
ють. І так той хрестик і остається на крокві прибитий. 
[На Вашій хаті теж залишився?] Да. [Якби той хрестик 
хто викинув, то було би щось у хаті?] Ну, хто його буде 
чіпав? Хто йому шо зробе? Той хрестик, то він там так 
і оставався, і так і є в кожному будинку. Десь там його 
ховали. [З тими квітами, що з хрестом прибивали, що 
потім робили?] Ні, так і з хрестом прибивали їх. Ну, 
вони там со временєм висихали і обсипались, і поді-
лися десь. А хрестик остався. Входини. [Як перший раз 
до хати входять, як то називали?] Перехіщина – ну, бо 
то переходять, з старої в нову переходять. [Зі старою 
хатою якось прощаються? Може, наостанок підміта-
ють?] Ну, так воно є, покинули – та й всьо. [На «перехі-
щину» кому годилося першому заходити до хати?] Гос-
подареві, хазяїну. [Можливо, кота слід було перед себе 
пустити?] Не знаю. [На «перехіщину» хату святили?] 
Обізатєльно святили. В нас, во, свати, то навіть пере-
хіщини не робили, поки не посвятили. [Кого на пере-
хіщину запрошують?] Ну, свою рідню, близьких. [Май-
стрів запрошували?] А  майстрів  – то хто його знає. 
Вони часом є з других сіл, тих дальше. А якшо ближче 
де, то запрошували. [На «перехіщину» гості із собою 
щось брали?] Ну, брали. Хліб брали з собою, шоб вроді 
з голими руками не йти. [Чому не можна було з голими 
руками йти?] Ну, так, може, шоб гроші лутше йшли. 
[На «перехіщину» гостина була?] Ну, аякже! Прийшли, 
погостювалися, подякували господарям за угощеніє. 
[Після тої гостини, може, на ніч не прибирали зі сто-
лу?] То зараз хто прибирає? Як там посиділи десь до 
півночі, то вже й нема коли прибирати. [Не казали, що 
то так навмисно не прибирають?] Ні, ні. Такого я не 
чув. [Коли гостились, то, можливо, десь свічку запа-
лювали?] Свічку? Якшо перехіщину роблят, якшо ба-
тюшка святит, то ставлят по чотирьох кінцях свічки на 
вікнах. [То їх на вікнах ставлять?] На вікнах. А де ж їх 
поставити?! На столі одна стоїть, ну, і по чотирьох сто-
ронах. [Може, як робили перехіщину, то ще й музики 
грали?] Як хто. Як добре десь підготовився господар, 
то танцювали. [Не було такого, що недобре було ко-
мусь першому затанцьовувати, не дуже хотіли?] Якшо 
хто добре випив, то і буде перший затанцьовувати. На-
родні уявлення. [Не кажуть, що є таке дерево, яке не-
добре на хату брати?] Ну, кажут, то з повалу є – бура, 
буревій повале. Ну, бура, буревій. Казали, не йде воно. 
[Чому?] Ну, хто його знає. Беруть таке свіже дерево, 
добре. [Якби хто таке взяв?] Ну, то я не знаю, шо би 
було. Так говорят. Ну, шось недобре буде. [Як грім у де-
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рево вдарив, то його до будови брали?] Ну, якшо там 
вже знак такий був, шо грім вдарив, то минали його. 
А як хто не знав, не бачив його, то брали. Колись таке 
говорили, шо є такі майстри, шо як хазяїн добре не за-
платить, то шось він як заколдує, то життя там вроді 
нема. І в нас є одна така хата, там во вона стоїть, крей-
дяна, стоїть років, певно, більше 30. І то так говорили, 
шо майстер, шо її мурував, шось він з господарем не 
зійшовся. І він казав: «Ти в тій хаті жити не будеш!». 
І правда. До теї пори та хата стоїть, і вже там дах зава-
лився. І він в тій хаті не жив. Десь він вибрався на друге 
село. І вже ту хату продавали, і той, шо купив, не живе 
в тій хаті. [Що майстер міг таке зробити?] А хто його 
знає?! Може, шось і знав. [У вас про домовика нічого 
не розказують?] Зараз, знаєте, не чути такого. Колись – 
то були всякі фокуси, ну, шо є якісь привиди, шо хтось 
лякає, шо хтось видається. [Звідки ті привиди?] Воно 
десь з старшого покоління. [Коли дуже грішна людина 
чи відьма не може померти, що роблять?] Чув я колись 
таке. Колись казали, шо треба стіль зірвати. Доску ви-
рвати. Казали: не може вмерти, треба доску вирвати в 
стелі. [Чому так робили?] Бог його знає.

с. Комарівка
Записав А. Зюбровський 15 липня 2006 р.  

у с. Комарівка Кременецького р-ну Тернопільської обл.  
від Гонтарук Любові Михайлівни (Г. Л.), 1941 р. н.,  
та Барабаш (Гонтарук) Ольги Григорівни (Б. О.), 

1981 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Г.  Л.] Ми як купили те хазяйсво, 
то тут стояла стара хата під соломою. Ми заходимо, 
там сіни. Тут стояв такий комін здоровий, з  ломак 
виплетений. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Не розказують в селі історій про місце, 
де не можна хати будувати?] [Б. О.] Ну, є такі місця, де 
люди самі по собі кажуть: «От, там не будувать». [Не 
кажуть, що не можна на місці старої хати будуватись?] 
Та нє, не кажуть. [На перехрестях чи стежках будують-
ся?] На перехрестях – то точно не можна будуватись, 
а на стежці – не знаю. [Не можна, бо там щось вночі 
гуляє?] Може, і  ходить. Може, блуд який чіпляє. На 
скільки я чула, то там в 12 годині збирається шось. Ми 
уникаємо там ходити. Зведення стелі. [Чи вирізали на 
балку хрестика або дати будівництва хати?] [Г. Л.] Ну, 
як строїли хату, то зразу вирізували чи видовбували 
долотом. Входини. [Б. О.] Перше святять хату. Кличуть 
священника, священник посвящує хату, а потім захо-
дять. [Як саме священник хату святить?] Воду свячену 
має і таке миро мирує. На столі ми клали хліб. [Г. Л.] 
Свічки треба. [На хлібові зверху?] Да. [П’ять свічок у 
хаті ставили?] Так. [З якого кута починали святити?] 
[Б. О.] Та з любого, напевно. [Хрестики на вікнах свя-
щенник не малює?] [Г. Л.] Малює. Я памітаю, на старій 
хаті святили. [Як перший раз до хати входять, то пере-
хіщина називається?] [Б. О.] Так. [Чому так кажуть?] 
Ну, ніби, переходять до нового дому. [Зі старою хатою 
прощалися, замітали на останок?] Ну, може, то якшо 
далеко переходять. А  тут близько. Тут одне хазяйс-
во, а там друге. То, хіба, як в друге село ішли. [Після 
«перехіщини» гостина була?] Була. Сусіди приходили. 
[Страви якісь особливі були, як на свята?] [Г. Л.] Ше 
роблят лутші. [Я запитую за кутю або коливо]. [Б. О.] 

Я не знаю, вроді, ше роблят коливо. [Г. Л.] Роблят ше і 
коливо на перехіщину. [З чого його тут роблять?] Як 
хто. Хто з рису варить. [Б. О.] Дехто чисто пшеничну. 
Прикрашають її цукерками, гарно вбирають. [Коливо 
як їдять, то якось передають по колу?] Так, передають. 
[З кого починають?] З кого-небудь, то не має разніци. 
[Не кажуть, що як гостина закінчилася, то треба все 
на столі залишити на ніч?] [Г. Л.] Може, так і робили. 
Календарна та родинна обрядовість. [Хрестики, що 
священник на Водохреща малює на дверях, довго збе-
рігаються?] [Б. О.] То їх треба стерти. Пішов батюшка 
з хати, і треба стерти. [Чому так треба?] [Г. Л.] Ну, я не 
знаю. Так всі кажуть. Ми і то виносим, шо кутя стояла, 
поки батюшка не посвятит. [Чи ставлять сокиру на по-
розі, як несуть дитину хрестити?] [Б. О.] То в нас кла-
дуть, як дитину до хреста несуть, як хлопчика несуть. 
[Чому сокиру кладуть?] [Г. Л.] Ну, шоб був господар в 
хаті. [Б. О.] А як дівчинку – то зошити, ручку кладуть. 
[Чи роблять щось у хаті, щоб полегшити страждання 
людини, що важко вмирає?] Як хтось тяжко помирає, 
то вікно відкривають в хаті чи двері. Ну, ніби шоб душа 
вийшла надвір. Народні уявлення. [Не кажуть, що є 
такі дерева, які не можна коло хати садити?] Ну, то, шо 
ясена можна, то я точно знаю. [Можливо, осику теж 
не слід садити?] [Г. Л.] Да, осику – то не можна. Кажут, 
шо то є чортове дерево. [Чому так кажуть?] Ну, воно 
таке, росте коло води. [Може, є якась біблійна легенда 
про осику?] [Б. О.] Нє, біблійної, то нє. А шось, в об-
щім боялися. Кажут, шо, переважно, садять коло води. 
[Не розказують про всякі способи, як можна від недо-
брих людей худобу захистити?] Ну, кажуть, треба, шоб 
в хліві стояла сокира. То нам казали, в  углу. Кажуть, 
шо треба святити ножа. Ми не святили ніколи. [Як та 
сокира має стояти?] Тим, шо рубати догори, а топори-
щем донизу, і має лезом в кут дивитися. [Може, то би 
пасувало, щоб і в хаті була така сокира?] [Г. Л.] То ні, 
то таке – ні. То коло худоби брали. То, кажут, шо ножа 
треба святити на Великдень. [Куди потім того ножа 
кладуть?] [Б. О.] То, кажуть, худобі. Хату перехрести-
ти ним, чи шо. [Можна якось хату від нечистої сили 
захистити?] [Б. О.] Святити хату. От, як часто худоба 
падає, або люди слабнуть одне за одним, то священика 
кличуть, шоб посвятив.

Записав А. Зюбровський 15 липня 2006 р.  
у с. Комарівка Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Воронка Анатолія Петровича, 1936 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Не казали, що є такі місця, де не можна 
хату будувати?] Казали таке, але я за то нічого не знаю. 
Казали, шо худоба не буде вестися, сім’я буде слабува-
ти. Старі люди говорили. [Може, те місце можна було 
якось перевірити?] То треба якихось знахурів, шо зна-
ють. [То знахурі перевіряли чи майстер?] Мастєр, мас-
тєр. Але мастєр шо – мастєр побудував. Сказав йому 
хазяїн, той, шо будує, то він і роби. [А не казали, куди 
в хаті вікна мають дивитися?] Вроді, на схід мають ди-
витися. То, вроді, кажуть, бо сонце зі сходу. [Двері куди 
мають відкриватися в хаті?] То як у кого виходить. За-
кладини. [В який день ліпше було починати будівни-
цтво?] Понеділок, вівторок – самі лутші дні. [У висо-
косний рік у вашому селі будували?] Начинали. Хоча, 
в високосний рік, кажут, тяжкий, чи який... [Як копали 
траншею під підвали, то щось туди кидали?] А траншеї 
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не копали. Клали балки на землю та й всьо. [Може, на 
кути якісь копійки ложили?] Ложили, хто мав. [Наві-
що?] Шоби були в хаті гроші. [Копійки жовті?] Ну, да. 
Ми тута мурували, то жовті ложили. [Чому казали, що 
було би добре жовті копійки покласти?] Ну, бо вроді зо-
лото. [Ще щось клали?] Хліб клали. На вуглах то. [На 
всі чотири вугла?] Нє, то не під низ, а наверха клали, 
на підвали, а потом забирали. [Що потім з тими хліба-
ми було?] Худобі давали, самі їли. [Майстрові не дава-
ли?] Майстрові давали. Як хто. Зведення стін, даху. 
[У  вашому селі «квітку» ставлять?] Ставлять! Ну, як 
стіни зведуть, то ставлять одну. А плотніки як даха ви-
кинуть, то ставлять вже другу. А колись одну робили, 
як дерев’яні хати були. Був один майстер, і  всьо ра-
зом робили. [Як та «квітка» виглядає?] Квіти і хрестик 
дерев’яний робили, прибивали до крокви. [Що з ним 
робили, вже як хату покривали?] Одривали і так вгорі 
його ставили. [Хто того хрестика робив?] Мастєр. Ви-
бір місця для криниці. [Як воду можна було знайти?] То 
береться два алюмінієвих дроти, і вони як ворушать-
ся – значить, вода є. А не ворушиться...То я сам бачив. 
[Може, раніше прутики з верби брали?] Не знаю. Я як 
собі робив, то той мастєр взяв алюмінієві дроти і каже: 
«Отут буде!». А перед тим копали, то попали в плавун – 
єлє труби повитягали, воно засосало. А  отут рядом 
коло плота – раз, і є вода. І вглиб недалеко.

с. Малі Бережці
Записав А. Зюбровський 7 липня 2006 р.  

у с. Малі Бережці Кременецького р-ну Тернопільської обл.  
від Грицюка Степана Полікарповича (Г. С.), 1940 р. н.,  

та Гуславського Костянтина Андрійовича (Г. К.), 
1921 р. н., родом із м. Кременця

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Може, так казали, що є такий пляц, на 
якому недобре будувати?] [Г. К.] Воно є, тілько я за то 
не знаю. Береш воду свячену, посвятив місце, і  біль-
ше нічого. [Як знаходили вдале місце для будівництва 
хати?] [Г. С.] Пускали кота, і кіт там десь ходить, найде 
місце – ляже. І кажут, на тому місці хату можна стро-
їти. Там не буде тих домовиків, тих всяких злих духів. 
[Як визначити, що на цьому місці не варто будувати, 
бо буде сирість у хаті?] Бери вербу, зігни і ходи шукати. 
І коли в руках почне вести, тоди вода є. [Чи знаєте, що 
таке «окап»?] [Г. К.] Ну, та во, воно тече з даху. Окап – 
то є [місце, де скапує вода] на підлозі. [Якби хтось хату 
хотів змістити, то можна на окап ставити, чи це не дуже 
добре?] А чого совати її, ту хату, туди-сюди?! То вже не 
то. [Не казали, що недобре на стежках будувати?] На 
стежках? Смотря яка стежка. На дорозі, то  – нє. За-
кладини. В сам перід – заклад. Тілько посвятили місце, 
викопали на вуглі тута, тута, тута і тута чотири вугла – 
чотири камінці туди кинули. Но раньше – води свяче-
ної, буханку хліба ложили. Свячене зілля, свячену воду. 
Чотири буханки хліба по вуглах кладеться. А хліб той 
забирає, которий робить, шо має робити, мастєр той. 
Хазяїн не бере. [Чи можна було з понеділка будівни-
цтво хати починати?] Нє, з  понеділка  – тяжкий день. 
Середа. От, ше в єдного, каже: «Давай мені в суботу!». 
В  суботу легше було. А  я кажу: «Ой, нє. П’ятниця є, 
четвер є – легкі дні». Зведення даху. [«Квітку» на хаті 
ставили?] Да! Хреста ставили. Хрест із «квіткою» при-
брати – то вже кінчена робота. То вже покрили, накри-
ли, зариштували, верх зробили. Низ замурували само 

собою, а  верх само собою робиться. Зробили [каркас 
даху] і «квітку» поставили. Ото за ту «квітку» чарчин-
ку п’ют. [«Квітка» з живих квітів була?] Ну, отово різні 
квітки, отаківо, он, де в садку повиривали. [На крокву 
прибивали?] Да. До схода сонця. [На яку крокву – пер-
шу чи останню?] На перву. Перву поставили, то при-
бивают хреста. То вже на коньку на самому приб’ют. 
І прибили, і всьо. Ну, і потім та «квітка» з хрестом, воно 
знімают і оп’ять під крокву, в мене тут є, під крокву тую 
запхнут. Входини. [Чи запускали першим кота до но-
вої хати?] [Г. С.] Я знаю, шо колись кота пускали. Де кіт 
ляже, на якому місці, то, значить, там буде тепло. Ка-
жут, там в комнаті чи спальні [якщо кіт ляже] – буде 
саме тепліше. [Чому саме кота пускали?] Бо кіт саме 
лутше любит спати в хаті. Собаки не тримают, кота по-
стоянно тримают, дозволяють в хату ходити ночувати. 
[Г. К.] Ну, тото як заходили в хату, то раньше батюшка 
зайде, піп зайде. Він заходить в хату, посвячує і всьо. 
Там через кілька днів, вже визначені дні, на який день 
прийти – батюшка приходить. Календарна та родин-
на обрядовість. [Г. К.] Кожного року мусить хата осві-
жуватися. От, даже завідьоне в нас таке. Кожний раз є 
таке, шо кожне свято, є Рождество, є Паска, є інші свя-
та – отам цвяхи треба забити, прибрати в хаті, штори 
повісити, а то взяла, а то побілила. От, Зелені свята – іде 
папороть, папороть на річку брати. Вона же гарно пах-
не. Постелили собі ту папороть в хаті, лепеху... Лепеху! 
Народні уявлення. [Чи є якісь звичаї, пов’язані з купів-
лею хати?] Він [священник] говорив, шо лишилося чет-
веро дітей, вона [мати] померла. І він потім говорить, 
а  вони недавно ту хату купили і перейшли, шо якшо 
хату купили, то в хаті мусить бути з родини покійник. 
[Чи чули Ви якісь байки про мерців, що поверталися 
до хати?] Ну, вигонять з хати його. [Як його виганяють 
з хати?] Ну, як його вигонют?! Присниться шось бабі 
вночі, вона крикне шось, туди-сюди, раз, другий раз і 
третій раз, і всьо. Або прийде якийсь п’яний під хату і 
буде стукати... Бували тоже такі фокуси. Баба старенька 
лежала, лежала слабая і померла. А ше була дочка. По-
тім дочка прийшла в хату, сіла і сиділа в тій хаті. А сусід 
дуже «ласкавий» був. Були колись ключі такі – запиха-
єш руку в дзюру, там ключ дерев’яний зайшов, і всьо. 
Він піде, візьме відкриє того замка або патиком візьме 
клямку підніме через ту дзюру. А вона встає – молить-
ся! А  то гріх зачіпати. А  вона: «Боже мій милий, шо 
таке!». Іде на цвинтар і бере вотой-во, осикового кілка. 
Забити, кажуть, осикового кілка, то воно не буде ходи-
ти. А він ходит і ходит...

Записав А. Зюбровський 9 липня 2006 р.  
у с. Малі Бережці Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Казмічука Петра Тимофійовича (К. П.), 1924 р. н., 
 та Казмічук Ольги Антонівни (К. О.), 1928 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Чи ложили щось на кожен кут, як хату заклада-
ли?] [К. П.] Копійки ложили. [Білі копійки чи жовті?] 
[К. О.] Білі, я клала білі, певно... Я тоже в каждий угол 
сипала копійки. Копійки, свячену воду ляла. Біль-
ше нічо’. [Може, яке зілля свячене ставили?] Нічо-
го не клала. Може, хто і клав. Я копійки клала – і 20, 
і 50 копійок, – сипала в кожен угол. Ну, і ми, дякувати 
Богу, прожили на тому місці десь до 40 років. Зведен-
ня даху. [«Квітку» на крокві у вас ставили?] Ставили 
хрестика і коло того хрестика цвіти. [К. П.] Просто та-
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кого дерев’яного хрестика, та й всьо. Як-от, на цвин-
тарі є дерев’яні хрести. [Нічого не вирізували на тому 
хрестику?] Нічого, просто хрестика зробили і букета 
вчинили, і зверха прив’язав мастєр. І як крокви звів – 
вергав [скидав]. [Хреста з букетом чіпляли, коли вже 
всі крокви майстер звів чи коли першу?] [К.  О.] Нє, 
всі як звів, то прив’язує. Чи до першої? Чи, може, до 
першої прив’язував того хрестика, не знаю. Входини. 
[Як перший раз до хати заходили, то кота поперед 
себе пускали?] Не пускала я кота ніякого. [Не каза-
ли, що кота ліпше би було пустити?] Може, і казали, 
але я не пускала. Я хату святила всередині свяченою 
водою. Перше самі, потім батюшку просили. Народні 
уявлення. [Чи були такі дерева, які не можна брати до 
будови?] [К. П.] Ми брали тільки сосни. Більше ніяко-
го дерева не купували. [Та сосна, що вітром звалена, її 
можна було брати?] [К. О.] А, вітром, вроді, не можна 
брати, которе поломане. Не знаю, різане дерево брали.

Записав А. Зюбровський 9 липня 2006 р.  
у с. Малі Бережці Кременецького р-ну Тернопільської обл. 

 від Красевича Олександра Степановича, 1950 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Не казали, що годилося, щоб 
двері хати відкривалися на схід?] Ну, більшість людей 
то старалося так, шоби то на схід було. [Може, щоб 
тепліше було?] Я не скажу, я таке не знаю. Інтер’єр. 
[Яким було внутрішнє оздоблення хати?] Обмальову-
ють ті п’єци півниками, квітки є. То і в нас така тради-
ція була ше за Польщі. Я чув, шо батьки казали, там 
жив такий-такий, розмальовував п’єц. Було таке, но в 
даний час нема. Просто мастять вапном. А ше як ра-
ніше не було, то була глина – була біла глина і червона 
глина. Лежанку мастили червоною глиною, а стіни бі-
лою глиною. А в нас були там зверха на п’єцу черінь і 
лежанка, де спати, – сушили там просо і гречку.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Не можна було хати будувати на місці 
старої хати. Не можна було хати добудовувати. При-
пустім, построїв, а там ше надумав, ше кусок пристро-
їв. Ну, казали, шо хтось не буде жити, хтось вмре. То 
легенди. [На стежках хати ставили?] На стежках стро-
го-настрого було заборонено релігією і такими леген-
дами. Релігією особенно – на перехрьостках. Але такі 
люди будували, просто такі, шо в забобони ті не віри-
ли. І на стежках не можна було. [Як вибрати вдале міс-
це для хати?] Наприклад, кіт вибирає. Не буде він в лю-
бому місці в хаті лежати. Він вибирає якесь місце. Ну, 
наприклад, маленька дитина в одному місці в хаті буде 
спокійно лежати, а в друге місце пересунеш колиску – 
вона плаче. Значит, якісь місця є. Такі вибирают. То 
я сам дід – знаю. Отута ліпше спить, отута гірше. То 
вже не забобони, то від природи. Закладини. [В який 
день тижня найкраще було хату закладати?] Як хто. 
Ну, роботу не начинали в понеділок. В понеділок хати 
не будуть начинати будувати. І там, припустім, в свя-
то тоже не будут начинати, вобше не робити. [У висо-
косний рік можна було будувати?] Нє, в високосний 
рік – то вже забобона. В високосний рік тоже нічого не 
можна робити. Даже [створювати] сім’ї, і то не можна. 
То тому забобону вже до трьох тисяч років. Він ше до 
Христа. [Як ставили перших чотири кути хати, може, 
там щось закладали?] Клали гроші. [Копійки?] Ну, хто 
копійки. В даний час які були гроші. Ложили і пепе-

рові. Ложили і золото. І те залежало від заможності. 
Заможніший – там престиж було шось лутше класти. 
[Навіщо гроші у кути клали?] Я не знаю. Шоб був до-
статок, видно. [Ще щось ложили?] Наприклад, в  нас 
такого не було, але в старих будівлях ми находили, 
клали Євангеліє, листки з Євангеліє. От, там в Великих 
Бережцях, напроти клубу, то там колись як будували 
в 1968-му році, найшли, з Євангеліє листки були по-
кладені. Але то вже ніхто не знає, скільки йому років, 
коли заклали той костьол. Ну, і  зразу як закладали, 
то посвячували те місце. І тоді майстрові давали хліб 
у рушнику. І  тоді майстер закладав перший камінь, 
і йому ставили бутилку, могорич, ну, і хліб, і рушник. 
[Рушник давали?] Ну, не так же ж – кинув хліб на святу 
землю... Считалося, шо вже як гріх. [То хліб з рушни-
ком та могорич майстру давали?] Да. І то він собі за-
бирав на своє усмотреніє. Захоче, додому забере... Ну, 
а хліб, фактично, брав додому. Зведення даху. [У вас 
тут «квітку» на даху ставлять?] Ставлять, ставлять 
«квітку» з східної сторони. Хрест з квітками. [Хрест 
хто робить?] Ну, було по обичаю – хто керував будів-
ництвом. Входини. [Перший раз як до хати входили, 
як то називалося?] Якось воно називається... «Входи-
ни» – було таке слово. «Перехіщина» у нас кажуть. То 
там святкують перехіщину. Ну, там збирається рідня, 
могорич п’ють, подарки приносять і благословлять, 
шоб було всьо в хаті, ну, знаєте, по-Божому, шоб в хаті 
велося. [Як перший раз до хати входять, то першим 
кота пускають?] Такого не роблят. Кота – то кацапські 
забобони, то рускі забобони. Наші заходять з іконою 
і з хлібом. [Хто несе ікону, а хто хліб?] Господар несе. 
Ну, а  я точно не скажу, хто шо несе. Ішов батюшка, 
освящував хату і хрестики малював на стінах – посвя-
щування таке. Ну, там молитви соответстсвенні якісь 
він там читав. Календарна та родинна обрядовість. 
Ну, хати посвячують на Водохреща свяченою водою. 
Посвячував сам господар, посвячував і ставив хрест. 
Народні уявлення. Не можна з дерева будувати хати, 
не можна було брати, шо вітер вивертає дерев. Я в то 
віру по сьогоднішній день. То не можна було отих ви-
воротів брати. Ну, то кажут, шо нечиста сила чи чорт 
володіє. Він там оставив чи свій дух, чи свої сліди, чи 
шо. І в хаті не буде вестися. Ну, там жити не будете. І, 
фактично, так воно і є. На прикладах тих, шо я знаю, 
то воно справджувалося. Там ніхто не буде жити. Ну, 
всякі причини є. Той вмер, а то те, а то те... Ну, кажуть, 
не можна брати тих дерев, в які грім бив. Тих до будів-
ництва не можна брати. Ну, виворотнів. Такого біль-
ше я не чув. Ну, а там є всякі забобони. Ну, батюшку 
кличуть і він посвячує, пересвячує хату, вигоне біса з 
хати. [Є такі дерева, які не можна коло хати садити?] 
Коло хати садити не можна, дехто каже, берези. Дех-
то каже, шо не можна садити туї. [Що роблять, щоб у 
хату грім не бив?] Відкликають.Отака в нас жінка там-
во жила, вийде, каже, ну, я сам не бачив, люди казали, 
коли гримить, шось до неба шепче. І грім ніколи в її 
хату не вдарив. [Чи розказують тут байки, що в хаті 
живе домовик?] То розказуют таке, розказуют. Бара-
башки по-руски. Таке розказуют, шо під п’єцом заво-
дяться цвіркуни, шо як їх там замуровують. То мастєр 
як мурує, може зробити, шо там будуть цвіркуни. Я не 
знаю, як воно робиться, але цвіркун – він сам по собі 
теплолюбивий і любит теплу норку. Просто то перше 
їх було багато і могли залізти в хату, то таке говорили. 
Зараз тих п’єців ні у кого нема.
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с. Савчиці

Записав А. Зюбровський 16 липня 2006 р.  
у с. Савчиці Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Олексюк Віри Петрівни, 1923 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Не казали, що є такі місця, де хату побу-
дуєш, а потім в ній зле буде?] Ні, тут таких вроді нема, 
шоби казали, шо не можна жити в тій хаті. То рані-
ше було. [Що з тим місцем не так було?] Хіба я знаю?! 
Не давало сидіти в хаті і всьо. Закладини. [Коли хату 
будують, чи кудись копійки кладуть?] На вугла кла-
дуть. [Навіщо копійки кладуть?] Шоб добре жилося, 
шоб гроші велися чи хліб. Зведення даху. [Знаєте про 
звичай, що на хату «квітку» ставлять?] Знаю, то хрес-
тика ставлять і трохи квіток. І хрестика прибивають. 
А  нашо   – не знаю. Шоби добре вроді-би було. [Хто 
прибиває той хрестик?] Майстри, певно, ті, шо ро-
блять, шо ставили даха. [Що потім з тою «квіткою» 
роблять?] Ну, не знаю, де вони дівают. [Хрестика там 
залишають?] Часом лишают, а  часом забирают. [Із 
собою забирають?] Нє, з  собою  – ні. Ту ніби скида-
ют. Де там вони його кладут, то я не знаю. Входини. 
[Як перший раз до хати входять, як то називається?] 
Ну, перехіщина. [Перше заходили чи святили хату?] 
Тоді святять хату, як заходять. Ну, батюшка прихо-
дить. І ше він шось там читає, я знаю шо... Він просто 
в хату входить, в  комнату і всьо. [Свічки ставлять в 
хаті?] Свічок, по-моєму, шо нє. [Хто першим до хати 
заходив?] Ну, господар входе вперід, з хлібом іде. Ну, 
такий закон у нас. [Не казали, що слід дитину малень-
ку поперед себе пустити?] Такого я не чула. [Може, 
кота першим впускають?] Приносять кота. Часом, 
от, жениться хтось і піде на друге село, то бере кота 
з собою, чи собачку, чи кота.То я не знаю нашо. [Не 
кажуть, що де в хаті кіт лягає, там добре місце для ліж-
ка?] Не чула я такого. [На перехіщину має бути гости-
на?] Ну, да. [Якісь особливі страви тоді готують?] Ні, 
на перехіщину нічого такого особливого. [Чи коливо 
ставлять?] Коливо тільки за покійника дають. [Кутю 
не роблять?] Кутю  – на Різдво. [Може, як гостяться, 
то свічку на вікні десь ставлять?] То, вроді би, свічки 
нема. [Може, воду ставлять якусь?] І води нема, нічо’. 
Перехіщина – просто батюшка святит. [Коли перший 
раз входять, то через сокиру перступають?] Ні, того 
нема. Календарна та родинна обрядовість. [Коли у 
вашому селі хрестики малюють крейдою на одвірках?] 
Тото як батюшка святить, ходить на Водохреща. То 
після того, як батюшка перейде, то тоді хрестик вже 
малюють. [Коли людина дуже важко помирає, то що у 
хаті робили, щоб їй то полегшити?] Ну, казали, шо по-
душку витягнути з-під нього. Може, там пір’я куряче 
чи яке, шо людина не може вмерти. Народні уявлен-
ня. [Чи розказують у селі якісь історії про домовиків?] 
Колись казала мама моя, шо її баба розказувала за 
тії домовики чи шо. Вмерла єдна жінка. То діти були. 
Вона приходила колисати їх вночі, малі діти. А сестра 
її ночувала. То каже, поколише-поколише, прийде, 
вдарить кілька раз її по задниці, та й піде, подінеться. 
То, каже, вона раз так прийшла, то та вже пішла з тої 
хати (та жінка, шо ночувала коло дітей) до себе додо-
му. І з рік пожила і вмерла. Отак розказували мені, то 
я чула. Ше говорили, шо вмер батько був. Приходить 
батько в гуні. А ті хлопці ніби знають, шо то тато. Але 

лізе на вишки і бере сіно корові чи коневі, там несе 
він, той покійник несе. А  вони дивляться, а  в нього 
ноги курячі. Та й кажут: «Тату, а чо’ у Вас курячі ноги, 
з пір’ям?». Як він зліз, то більше не приходив. [Колись 
не розказували, що ті домовики можуть хазяїну пома-
гати?] Казали таке. Кажут, як то домовик є, то, кажут, 
він помагає всьо. А хто там, який домовик і шо пома-
гає... [Може, його можна було якось приманити, щоб 
він помагав?] Не знаю нічо’. [Може, маленьке куряче 
яйце (зносочок) треба через хату кинути?] Кажут, шо 
перекидают таке. Ну, не знаю, кажут: «Перекинь через 
хату – не буде ті маленькі яйця нести». Несеться-не-
сеться, і знесла малесеньке яйце, то кинь через хату, то 
більше не буде нести таке. [Не кажуть, що з того яєчка 
може щось вилупитись?] Не чула такого. [Навіщо на 
вашій стайні прибита підкова?] Та то шоб кінь вівся. 
[Як підкову прибивають – зубами догори чи донизу?] 
Як-небудь. [Не кажуть, шо зубами догори підкова 
грім тягне?] Та він [син] прибив, він і знав. [Чи зна-
єте, чому через поріг вітатись не можна?] Бо сварня, 
кажут, буде, за шо-небудь.

Записав А. Зюбровський 16 липня 2006 р.  
у с. Савчиці Кременецького р-ну Тернопільської обл.  

від Грушицького Михайла Степановича, 1960 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Де на початку будівництва копійки клали?] Ну, на ву-
гол, є на фундаменті. [Коли траншею копали під фун-
дамент, то туди копійки не кидали?] Такого не чув. 
Мурований фундамент, закладали на ті вугла, шоб 
мурувати хату. [Ще щось клали?] Якесь, ну, зілля свя-
чене кладуть. [На яке свято свячене?] На Зелені свята. 
[Хліб ложать?] Ну, хліб також ложать. Входини. [Як 
перший раз до хати входять, як це називається?] Ну, 
«перехіщина» кажуть. Перебираються вже в нову хату 
зі старої. [На перехіщину спершу хату святять, а по-
тім заходять чи навпаки?] То як коли і кому виходить. 
Деколи вже живут і кличут попа, шоб посвятити. [Хто 
мав першим заходити – господар чи господиня?] Не 
знаю. [З пустими руками можна було в нову хату за-
ходити?] Не скажу того. Народні уявлення. [Чи зна-
єте, чому через поріг не можна вітатись?] Ну, то сварка 
буде. Не можна через поріг передавати, треба ногою 
переступити.

ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

с. Кам’янки
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1975 р.  

у с. Кам’янки Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  
за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Громадський центр. Громад-
ський центр села, 1970-і  роки. Село Кам’янки нале-
жало до першої черги експериментально-показових 
сіл, які підлягали реконструкції згідно з генеральни-
ми планами. Через населений пункт пролягає авто-
траса, яка послуговує одночасно головною вулицею 
села. Громадський осередок заплановано в історично-
му центрі поселення, де збереглася культова споруда. 
Особливість території в її пересіченому рельєфі, і цей 
фактор істотно вплинув на забудову. Головне значен-
ня в ансамблі набув торговельно-побутовий комп-

ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ  РАЙОН
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лекс, розташований на трьох терасах, що поступово 
підвищуються відносно площі громадського центру. 
Тут маємо безпосереднє «вторгнення» рельєфу в його 
архітектуру, що спонукало влаштування східчастих 
підмурків у громадських будівлях, підпірних стінок 
та сходів. Школа та клуб, що утворили два інші боки 
площі, зайняли другорядні позиції. Під час проек-
тування центру постало питання про композиційну 
взаємодію між сучасними громадськими спорудами і 
церквою, яке в часи войовничого атеїзму так і не було 
вирішено (добре, хоч не зруйнували церкву!), але при-
сутність культової споруди частково нейтралізована 
за допомогою високих дерев навколо храму. Архітек-
турна активність цієї споруди, однак, означилась пев-
ною мірою в панорамі села при під’їзді до центру.

с. Криве
Записав Р. Тарнавський 19 серпня 2009 р.  

у с. Криве Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  
від Глинського Теофіла Семеновича, 1934 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Зараз більшинство цегляні [хати], а ко-
лись – то глина. То як строїли хати, то толоки. Глина, 
солома, полова – то замішували. Робили такі «галаму-
ци». В  нас казали «галамуци». «Сирівка» ше казали. 
І  так забивали палі такі, і  помежи то плели. І  роби-
ли такі стіни. Потому воно висихало. На «галамуци» 
пшеничну солому переважно брали. То трина – дріб-
ненька така солома і полова пшенична. Як «сирівка», 
то робили такі квадратові, як цегла, форми. А бувало, 
шо просто так клали – набивали палі і помежи то пле-
ли так і заплітали. Копали яму, туда новозили глини, 
замочували, а потому кидали полову і то вимішували. 
Трину або полову, саме ліпше то пшенична, бо ячмін-
на сильно ріже тих, хто вимішував. Вимішували і ко-
нем. А потім вже самі жінки ногами. Не додавали гім-
няків. А  потім руками робили «галамуци». То полу-
чалися такі вибоїни, то їх заліплювали і вигладжували 
потім. Вигладжували гарно так, і така рівненька стіна 
получалася. То не мазали глиною солому, а  робили 
таку глиняну масу і її закладали. То як би толока була, 
то могли поставити і за три дни, і  за тиждень. Були 
такі палі – на висоту хати. І такі невиликі «галамуци» 
клали. І там так заліплювали, і потом зі середини [сті-
ни] тоже так ліпили. То просто так набивають глиною, 

і потому загладжують – і то такі глиняні хати. То в нас 
давно такі хати. А  як то відійшло, то вже «сирівку» 
робили, її сушили і така глиняна цегла получалася – 
«сирівка». З дерева в нас не будували. Стеля. Стелю 
валькували  – то теж «галамуцами». Ідуть платви, 
в них видовбували дири, і потому давали такі метро-
ві, грубі, як рука «стрихульці», їх ставили вже частіше, 
і потому на них ставили. Дах. Каркас [даху] – то роби-
ли майстри, шоб рівно було. Був старший чоловік. То 
як підсохло всьо, то ставили таку «мураму» на верха 
деревляну. А  потому вже крокви. Спочатку робили 
коробку з «галамуців», а  потому «мураму» ставили. 
«Мурама» просто ложилася, і вона трималася на сті-
нах. А потому крокви зарізали на такі замки туйвуво. 
А потому побивали лати і пошивали соломою. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стін. Вже як скінчили [стіни глиною вкидати], то 
робили «квітку». Колись переважно всьо соломою 
крили. Коли «галамуцами» заклали, то «квітку» ста-
вили на розі хати. Наверху ставили такий букет з 
квіток всяких. То називалося «квітка». А  потім вона 
висушувалася, і я вже не знаю, де її дівали. Її ставив 
майстер. Як закінчували роботу, всі разом збирались, 
збирали квіток, в’язали букет і так ставили. То її по-
ставли, чимсь обложили, і вона так стояла, або просто 
в якийсь глечик поставили. Зведення даху. Потому 
як дах скінчили, знов робили «квітку». Декілька «кві-
ток». Обрядові та розважальні аспекти толоки. То 
були такі жарти і сміхи з глиною. Мазали господарів 
глиною. І поздоровляли. І глиною обкидали, і водою 
обливали. А кидати в глину не могли, то просто так на 
нього глину кидали. Давали частування обов’язково. 
Закінчували роботу  – тоді випивка, закуска і співи, 
і  танці, і  всьо. Годували три рази на день. А  то вже 
урочисто після «квітки». Спеціальних пісень не було, 
обикновенні народні. 

с. Магдалівка
Записав Р. Тарнавський 19 серпня 2009 р.  

у с. Магдалівка Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  
від Бучинської Богдани Михайлівни, 1937 р. н.,  

родом із с. Застінка Тернопільського р-ну

ЖИТЛО Стіни. Каркас дерев’яний – його майстри ро-
били. А потім його закладали вальками. Як будували, 
то робили толоку, місили ногами глину. Стеля. Ліпи-
ли стелю. Брали глину, полову пшеничну, бо ячмінна 
недобре, а пшенична ліпше. І місили ногами, і конями, 
і ногами. І потім робили такі вальки і подавали. З со-
ломи. Також пшеничної. І викидали ґралями на гору і 
так складали ту стелю. Тото називали «толока». А по-
тім собі вигладжували. Робили інший заміс: тоді вже 
з коняками, пересівали вже тую полову, шоб мільче 
була, шоб було рівно. То і чоловіки, і жінки працювали. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стін, даху. «Квітку» робили. Вивели стіни, а потім як 
дах вивели – «квітка». І стіни но як вивели, то стави-
ли букет на стіну. То букет зо живих квіток, які цві-
туть. Його, той букет, робив хто-небудь, кому сказа-
ли. Я вже сама кілька раз робила букет тут тепер. То 
ставили ті, хто мурують. Як на мур ставили, то стави-
ли в банку на мурі, а як на даху – то чіпляли на пал-
ку так високо, прибивали ту палку чи прив’язували 
до лати чи там до чого. Коли стіни  – «квітка», коли 

Торговельно-побутовий комплекс  
у центрі с. Кам’янки Підволочиського р-ну 

Тернопільської обл. 1975 р. 
Світлина З. Гудченко
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дах – «квітка». То кажуть «квітка». То і коли толокою 
з глини робили, то ставили «квітку», більше на сті-
ну зі сходу. Та «квітка» стояла, поки не зів’яла, а куди 
її потім дівали, не знаю. Коли «квітка» – то могорич. 
Обрядові та розважальні аспекти толоки. То бага-
то людей приходило на толоку. То і двайцять, і трийд-
цять. То на толоку дві чи три години поробили, а по-
тім їли, співали. Годували і три, і чотири рази, як хто. 
Було  – обкидали глиною господарів. А  вот кидали 
глину, обліплять не раз тим замісом із коняками. Та 
шось промовляли, я  там не пам’ятаю. То не тільки 
господарів, а кого хтіли.

Записав Р. Тарнавський 19 серпня 2009 р.  
у с. Магдалівка Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  

від Дацика Михайла Федоровича, 1936 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Закладали каркас. Колись хата була з 
вальків. Робили з соломи такі вальки. Ногами міси-
ли. Переважно в нас ногами. Брали пшеничну солому 
більше. Додавали полову пшеничну. Стеля. На стелі – 
«стрихульці», бальки. «Стрихульці» – патики метрові, 
затісували два кінці з тої і тої сторони. Там такі пази 
були, і це в балки запихали, не знаю, на якій віддалі. 
А  потім закидали. Пару людей було на горі  – їм по-
давали. Так валькували стелю. Потім зверха глиною 
обмазували. Не було там дуже багато коняків. Дах. 
Робили ше снопи – хату пошивати.

с. Митниця
Записав Р. Тарнавський 19 серпня 2009 р.  

у с. Митниця Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  
від Олійника Дмитра Михайловича, 1936 р. н.,  

родом із с. Козівка Тернопільського р-ну

ЖИТЛО Стіни. Скликали толоку. З глини робили такі 
вальки. Глини привезли, конем перемішєли. Люди ро-
били вальки зо соломи. Такво крутили соломов з гли-
нов. Брали дерев’яні патики. І як ставили ті хати, то 
розбити їх не годен був. Кінського гною давали. Поло-
ви давали з пшениці. Ліпше пшеничної соломи до того 
йшло. Клали житню солому і м’єли її з глиною. І такі 
вальки робили. Як вже була завалькована хата, тоді 
треба було ше раз місити глинов, але то там соломи 
вже нема. Там полова, глина, вода і кінські кізяки. Ну, 
то вже ногами місили то, шоб чіплялося краще. А до 
вальків додавали солому. Наперед слупи, верх зроби-
ли дерев’яний, і потому вже валькували. То валькува-
ли, і чекали, аби висохла добре хата. За день не зроби-
ли – за два дні, за три дні. То і п’ятнайдцять, і десять, 
і навіть більше людей – то залежить, яка хата. Як вона 
була на півкрокви, то її б живо поставили. А як вона 
дванадцять чи шіснадцять метрів довжини і на шість 
ширини, то треба було коло неї попрацювати. Жінки 
валькували, а чоловіки складали на тії патики вальки, 
шоби хата йшла догори.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
На підвали кидали копійки, шоб щастя було. І як зачи-
нали хату, то «квітку» ставили. «Квітку» можна коли-
небудь ставити. Зведення стін, даху. То слупи, дах, 
всьо зробитьсі, а тоді валькуються стіни. Дах ше непо-
критий, але крокви вже стоять. Поставили крокви – 
ставили «квітку». «Квітку» поставили  – і  могорич. 
А могли поставити «квітку» і як стіни повалькували, 

десь там на вуглі. «Квітку» робили з квіток, які мали 
на городі. А й колоски зерна брали. Ячмінь, пшениця, 
жито. Обрядові та розважальні аспекти толоки. 
Були такі жарти, шо господарів мастили глиною. То з 
жартами, сміхами. 

с. Поділля
Записав Р. Тарнавський 19 серпня 2009 р.  

у с. Поділля Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  
від Романюк Іванни Степанівни, 1925 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Будували толокою. Робили «галамуци» 
з глини і то клали. То треба багато людей. То вже була 
толока. «Галамуци»  – глина, земля, полова. То вимі-
шували. То багато жінок було. І то так хату ставили. 
Закладають їх догори, догори, догори. І  з того вилі-
плювали хату. Хто ногами місив, а  хто конем місив. 
Солому додавали, нарізану солому, полову додавали. 
Пшеничну солому, шоб вона сильна була, тривка. 
Землю додавали, бо глина сама тріскає. Із того робили 
такі вальочки і складали. Були стовпи такі, і так закла-
дали за одне і друге дерево. І так хату ліпили. То коли 
за два-три дні робили хату.

с. Теклівка
Записав Р. Тарнавський 19 серпня 2009 р.  

у с. Теклівка Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  
від Потіхи Михайла Євгеновича, 1941 р. н., 

 родом із с. Козівка Тернопільського р-ну

ЖИТЛО Стіни. Раніше з саману будували. То з глини 
робили такі вальки і складали, складали. З  глини і 
соломи. То житня солома. Скликали толоку. Місили 
глину кіньми. Давали полову вперед пшеничну. А тоді 
вже сходилися на толоку, так само толоку спрявляли, 
багато жінок і робили тії вальки. Жінки робили валь-
ки, а хлопи – вкладали. Там каркас до того зроблений 
був. Потому, як то висихало, тоді знов місили глину, 
і виліплювали же би рівне було. Та й всьо. Брали яч-
мінні остяки, давали коняки від коней, же би тримало 
ліпше. І те теж кіньми місили. Єдним конем. І то ма-
зали вже тим стіни. Толокою за день зробили, заваль-
кували. То вона мусила висохнути. То п’ятнадцятеро-
двадцятеро приходило  – і  жінки, і  чоловіки. Стеля. 
Стелю валькували також тими вальками з соломи, 
а потім обмазували.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Зведення 
стін. Каркас майстри роблять. І вони ставлять «квіт-
ку». Їм дають могорич. Роблять каркас, а потім валь-
кують. Букет робили з квітів, ставили там на вуглови 
на хаті. Єден букет зробили такий великий і ставили 
на вуглови і всьо. То ставили, як скінчили валькува-
ти – «вінок». Казали чи «квітка», чи «вінок». Ставили 
на вуглови хати від сходу. То тоді не на кроквах, а на 
вуглови, який зі сходу. То ті, хто там ліпили, ті став-
лять «квітку». То на палку. Якшо живі квіти, то став-
лять в бутильок, і підпирають цеглами чи чим. Вона 
так зів’яла і всьо. Господар частував після «квітки». 
Скінчили – поставили «квітку», ідем до хати. Зведен-
ня даху. На кроквах тоже ставили. То друга «квітка». 
Та «квітка» на кроквах стоїть, поки дах не накриють. 
А потім її знімають і всьо. Будували навесні – літом. 
«Квітку», як обсохла, то її знімали. Вона стояла, доки 
стояла.
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с. Хоптянка
Записав Р. Тарнавський 19 серпня 2009 р.  

у с. Хоптянка Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 
 від Дронги Стефанії Петрівни, 1939 р. н.,  

родом із с. Поділля Підволочиського р-ну

ЖИТЛО Стіни. Як робили вальки хату будувати, стелю 
вкладати – то толока. То ліпили, то кликали пару жі-
нок. Стіни робили колись і з «сирівки» – такої сирої 
цегли. Стеля. Як стелю складати, то ставили «стри-
хульці», а на них ті вальки. «Стрихульці», вальки за-
кладають, а  тоді ліплять зверху  – звідти і звідти. То 
глина і полова. Конем місили. Солому давали. Брали 
солому довгу. Дах. Спочатку коробку робили, а  по-
тому робили крокви, дах ставили. То ставлять «му-
рами», тоді крокви. Спочатку роблять стіни, а потім 
«мураму» та крокви. «Мураму» на мур ставлять. Вона 
на стінах стоїть. То бальки замуровували. «Мурама» – 
шоб крокви стояли. От бальок стоїть, така лата. Спо-
чатку крокви, потім дах, а тоді стелю, і  її валькують. 
Бо як перше вальки – то дощ всьо змиє. Не годен зна-
ти, коли дощ. Прийде весна, тоді ліплять і валькують. 
«Мурама» вмурована і бальки.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стін. Як ставили мур – «квітку» поставили, скінчили 
мурувати  – «квітку» робили. Так квіток назбирали і 
зв’язали букет.

Записав Р. Тарнавський 19 серпня 2009 р.  
у с. Хоптянка Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  

від Дронги Павла Андрійовича, 1936 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Навозять купу пересипки такої – зем-
лі такої. Глина зі землею. Заливали водом. Брали по-
лову пшеничну або житню. І тоді конем місили. Кінь 
ходив. То просто на землю насипали і дивились, шоб 
то не тікало. І  кінь ходив так по крузі, вдвох хлопів 
підкидало, а  інші місили ті вальки [для будівництва 
стін та стелі]. [Після закладання вальками] стіни зра-
зу ліплять другий раз. То там вже такої файної полови 
накидають з глиною і ліплять два рази або три, шоби 
була гладенька стіна. Полова на другий заміс має бути 
просіяна. І її з глиною не конем вже, а ногами місять, 
шоби делікатніше було. І то наліплюють – рівнину ро-
блять дощинкою, шоб було рівно. А тоді беруть пісок 
грубий. Якшо добавляють кінські гімняки, а є, шо по-
лову. То тільки тоді, коли вирівнювати, шоб гладень-
ке було, шоб була стіна гладка. Кінський гній такий 
дрібненький, як полова така дрібненька, то додають, 
шоб в’язке було. Потому як воно всохне, то його соки-
рою рубай – воно не хоче піддаватися. Стеля. А там 
на гору, то воно конем місять, шоби воно скорше було. 
Стеля вложується соломов з глинов, воно висихає і 
таке, як цегла, така міцна. Обов’язково стелю вальку-
ють, же би тепло було. Обов’язково навалькують там 
зверху. Тоді, от, є бальок, наприклад, ту бальок і ту ба-
льок, тутка середина пуста. Робили дубові частоколи 
звідси доти. Набивали таку планку і вставляли. Тоді 
жінки такі мочні робили той заміс в таку довгу соло-
му (пшенична або житня). То брали ту солому, ту со-
лому кидали в то болото і такво руками вимішували. 
І робили таківо вальки – глина вимішана з довгою со-
ломою. Вальки з довгої соломи – то «галамуци». Чому 
то так називають, не знаю. А тоді мущини такі моцні – 

на ґралі – і кидали наверх, на гору. Там два були му-
щини, кидали то на «стрихульці» і руками тиснули та 
перепихали на другий бік, же би вилізло то болото. То 
йдуть бальки, а там такі поперечні «стрихульці». Воно 
тоді сохне, десь коло місяця сохне. Тоді знов беруть і 
мішають глину, але вже з чистою половов, не зі соло-
мов. І звідси накидають. І воно сохне десь приблизно 
місяць, а в кого є час, то і півроку. Вгорі заліплюють 
глини два рази, потому вигладжують, шоб була гла-
денька. Воно довго сохне, може і місяць сохнути. Коли 
висохне, тоді ше раз ліплять глинов, аби менше ями 
було, і потім накидають раз і вигладжують, і  другий 
раз вигладжують на горі, шоб було рівненько. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стін. «Квітку» обов’язково ставлять. От, наприклад, 
ставиш хату, то як підвалини – «квітка», як поліпив – 
знову «квітка». Коли валькують стіни, то «квітку» 
ставлять десь на вуглі чи де придумають. Вона сама 
впаде, а потім вже всьо. Зведення даху. Дах поставив – 
знов «квітка». «Квітку» роблять з якихось файних 
квіток і прив’язують на горі коло крокви. А «квітка» 
шо – файна закуска. «Квітку» роблять для того, шоб 
як десять чи п’ятнадцять чоловік зійдуться і файно 
пообідають  – то «квітка». Ставить «квітку» майстер, 
а роблять [її] ті, хто хоче могорич.

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Ілавче
Записав Р. Тарнавський 18 серпня 2009 р.  

у с. Ілавче Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.  
від Стечишина Йосипа Михайловича, 1928 р. н.,  

та Стечишин Анни Михайлівни, 1930 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Чи допомагали сусіди під час будів-
ництва?] Помагали сусіди, а  як же  – це «то ́локи». 
Будували з глини, робили такі балабухи. Робили ба-
лабухи руками. М’яли соломов з глинов. То називали 
«бaлабухи». Вони з соломи і глини. Їх так м’яли. Жін-
ки м’яли, а  чоловіки укладали багато тих балабухів. 
Дерев’яні були такі колики, і  між ними то запліта-
ли. Потім місили нову глину і руками так накидали 
звідси, звідси, шоб рівна була стіна. І її рівняли. І це 
була толока. І стелю, і стіни – валькували всьо. А по-
тім вже з цегли хати робити почали. Як балабухи на 
хату робили, то кіньми місили глину. То кінь місив, 
а чоловіки підкидали глину, підкидали. А потім вже 
ногами місили жінки чи чоловіки, як вигладжували 
стіни. То така толока була. Ше була толока з глини з 
такої сирівки. Її не випалювали як то цеглу, а «сирів-
ка» називалась – глина і полова вимішані. То місили 
кіньми. Набивали форми і так вибивали таку сирівку. 
Якшо з полови і глини – то сирівка, а з соломи і гли-
ни – то балабухи. Скликали толоку ціле село. Багато 
людей сходилосі. Зо двадцять чоловік. Кругом кру-
жив тую глину. І кидають її на солому, скручують тую 
солому. Хлопи брали ті балабухи на носілки і носили. 
І переплітали балабухи до палок. То могло бути двад-
цять–тридцять людей. За один день старалися хату 
зложити. Стеля. На верха клали глину і там вальку-
вали, шоб там рівно було. Стелю завжди валькують і 
чоловіки, і  жінки. То обкладають балабухами і гли-
ною вирівнюють.
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стін, даху. Робили «квітку» – пили горілку. Вирвали 
десь квіток, зробили «квітку». Її ставили – шо то скін-
чили. Як стіни звалькували, то могли ставити «квіт-
ку». «Квітку» ставили тії люди, шо робили разом. Як 
поставили крокви – знову «квітка». І кожний раз – мо-
горич. Ставили тії лавки, горілку, закуску, їли-пили.

Записав Р. Тарнавський 18 серпня 2009 р.  
у с. Ілавче Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.  

від Новосад Ольги Іванівни, 1935 р. н.,  
Пасєки Марії Михайлівни, 1945 р. н.,  

та Букати Євгенії Василівни, 1932 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [З  чого раніше будували стіни хат?] 
Вальки з глини. Як робили вальки  – толока́. Колись 
не мурували хатів, а валькували. То скликали людей, 
місили глину. Потім солому брали, заминали і робили 
такі вальки. Баби, баба коло баби клинчили, і робили 
такі вальки з тої глини і соломи. А чоловіки подавали, 
бо то треба подавати. І брали й закладали ті вальки, 
бо то треба закладати на стіни, стелю. Конем міси-
ли, бо то багато треба. Часом і люди місили, як нема 
коня. Хто бідніший був, то ше ногами місив. То не в 
яму, то просто на подвір’ї глину накидали, а тоді ки-
дали таку дрібну полову і місили. А потім тою глинов 
з половов солому обмазували. Житна солома. То ви-
колоток такий зо жита мав бути. Тим глином кидали 
і баби робили вальки, такво місили, місили. Такі були 
хати наші. А потому хату вирівнювали. То дрібну по-
лову пшеничну, глину місили, потім туди гімняками 
кінськими. То вже до мащення знадвору. То кінь йде і 
то сі збирало то, шоб мазати знадвору. А потім вже сі 
білить вапном. То гімняки, шоб воно тримало. Нині 
штукатурка, а  колись такого не було. Колись жінки 
наробили. До вальків гімняків не давали. А коли вже 
ліпили, то давали до глини кінські гімняки. То вже по 
вальках ліпили. До замісу тільки кінський гній дают, 
а коров’ячим ми палили в кухні, як не було чим пали-
ти. То глина була геть з пшеничною половою. Та хата 
була тепла колись, бо вона з глини. Хату з вальків бу-
дували за день. Як багато людей запросив, то за день 
завалькували. Ну, то їх треба просити. І їсти їм треба 
давати. У нас казали «вальки», а не «балабухи». Була 
ше цегла-сирівка. Я  сама ше її робила. Двадцять чо-
тири тисячі я наробила цегли і хату поставила. То си-
рівка просто з землі. Стеля. І стелю валькували тими 
вальками, шо робили з соломи.

с. Сороцьке
Записав Р. Тарнавський 18 серпня 2009 р.  

у с. Сороцьке Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.  
від Пододворної Ганни Петрівни, 1932 р. н.

ЖИТЛО Стіни. То як ставити хату, була толока – валь-
кувати. Ва ́льки робили з глини. То багато було людей – 
сорок, п’ятдесят людей. Колись будували з вальків. 
Робили – така глина і солома. Робили ті вальки. В нас 
[стіни хат] з вальків. В нас з дерева не робили, бо нема 
лісів близько. Давно робили з вальків, а потім мурува-
ти хати почали. Глину таку возили і солому. Брали ту 
глину і в ній солому м’єли-м’єли. І робили такий ва-
льок. Глину кіньми місили. От, як то було так широко, 
як утуво, то хто з людей буде місив? Просто накидали. 
Жінки м’єли тії вальки, а чоловіки прикидали їм гли-

ни ближче, бо то не мали діставати з туїво. Поливали 
по тій глині воду. А туди полову ше давали, в тую гли-
ну. А тоді вже на соломі м’єли тії вальки. То близько 
метра могли ті вальки бути. Були такі коли – палиці. 
По всій хаті, скільки там метрів мала та хата, то клали 
тії коли, а тоді тії вальки клали такво – закладали за 
ті коли. Такво: вальок туда і туда, а тоді другий. І так 
закладали. А тоді глином місили і обмазували хату. То 
знов з половов місили глину і ліпили люди. То назива-
ли толокою. Кликали людей, шоби за один день збуду-
вати. Валькувати намагалися за день. Є так, шо за день 
будували, як їх прийшло багато. Стеля. А стелю валь-
кували толокою. Валькували горище такими валька-
ми, а вже як вони висохнуть, то тоді мазали глиною. 
Солому разом з глиною м’єли і там клали. Ставили 
«стріхульці» по метрові. То залежить, скільки метрів 
хата мала, чи п’ять метрів, чи скільки. Так вставляли 
ті «стріхульці» – то такі патики. То наверха, на горі лі-
пили, завалькують. А звідси з хати вже чекали, як ви-
сохло, тоді штрихували і вигладжували. Валькували, 
шоб тепліше було. То стеля і звідси, і звідси поліплена. 
Жінки робили на землі вальки, а мужчини носили їх 
на гору, закидали, а там знов мужчини вставляли тії 
вальки, якось там переплітали. Форм для вальок не 
було: який вийшов – такий є. Дах. Крокви були, лати, 
а тоді або бляхов били, чи черепицьов. А раніше – то 
були хати під соломов. Інтер’єр. Підлога була глиня-
на, але її вже не толоком робили. То вже самі вже втов-
кали тую землю, а тоді ліпили глином.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Обрядові 
та розважальні аспекти толоки. Мазали госпо-
дарів тою глиною, кидали їх туди. Таке було. Робили 
такі шутки. То в ту глину кинуть господаря, чи ко-
трий навіть другий йшов чоловік  – обмазували. Чи 
при тому шось бажали, то забула. То давно в нас та 
глина, валькуєм. Було таке, шо кидались глиною. Так 
всі пообмурзують. Не тільки на господаря, на любо-
го кине глини. Таке-то було. Зведення даху. Ставили 
«квітку». Казали «квітка»  – то хотіли могоричу. Ро-
били з зілля і чіпали на даху, прив’язували. Випили 
могорич, «квітка» зів’єла та й всьо. Впала вона, та й 
всьо. Я не знаю, де її дівали. То майстри, шо ставлять 
дах, її чіпали. Їм їсти давали, пити. Колись так багато 
пити не давали, як зара. Поставили чвертка горілки на 
п’єтеро-шестеро. 

Записав Р. Тарнавський 18 серпня 2009 р. 
 у с. Сороцьке Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.  

від Довбух Йосипи Григорівни, 1931 р. н.

ЖИТЛО Стіни. То валькована хата. Вальки роблять зі 
соломи. Солому обмазують глиною і таку толоку ро-
блять – валькують. Глину місять кіньми. Глину замі-
сять, а тогди роблять вальки. Їх і чоловіки, і жінки, всі 
роблять. Могли господарів глиною обмазати. То такі 
жарти були.

Записав Р. Тарнавський 18 серпня 2009 р.  
у с. Сороцьке Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.  

від Конопки Марії Миколаївни, 1940 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Будувати кликали майстрів, але там і 
сусіди приходили помагати. За моєї пам’яті робили 
цегли – «сирівка» називалася. Стеля. Потому стелю – 
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то вже толоком [валькували]. Возили глини, насипали 
соломи, конем місили. То солома - мерва така, полова 
така була. Потому такі довгі снопи, така довга солома. 
Їх м’єли в глині. Ото наші хати тоже всьо валькова-
ні на горі. Патики-«стрихульці» такі ставили, і  хло-
пи раз-раз – валькували. Були такі бальки. Були такі 
дзюри. І били там такі дощинки. Складали тії патики-
«стрихульці». Робили тії вальки і їх так туди заклада-
ли. А тоді, коли вона висохла, то глином замазували. 
То толокою робили. Стеля толоком завжди була. Наші 
хати всьо глином поліплено. А коли стеля висихала, то 
жінки, які вміли, і чоловіки, її там виправляли. Вона 
тепла і надійна тоді, та стеля.

Записав Р. Тарнавський 20 серпня 2009 р.  
у с. Сороцьке Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.  

від Швендюка Євгена Васильовича, 1935 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Коли хата з вальків, то робили майстри 
каркас з дерева. Звезти дерево помагали, бо шо він 
[господар] сам зробить. Каркас дерев’яний, то роблять 
десь два-три майстри. Ставили стовпи, «стрихульці». 
А тоді переплітали його вальками. Звозили глину на 
вулицю де-небудь. Глину заливали водою, заганєли 
коні, місили. І  сходили люди там двайці[ть] чоловік 
чи скільки, і тими вальками складали стіни, стелю. То 
такі були толоки. Вальки робили з глини. Брали со-
лому і місили в глині. То так ставили стіни. З  глини 
вальки роблять за день. А потім брали глину, ногами 
місили там в якісь балії, яму викопали і жінки місили 
глину, а потім нею вигладжували дощинкою нагладко 
ту хату, шоб стіни були гладкі. І через декілька днів, як 
хата вже висохла, то замісять ногами глини і мастять, 
шоб хата була рівненька, а тоді ше вапна. А тоді вапна, 
піску – і мастили. То так було ше за Польщі, такі то-
локи справляли. Всьо з глинов ліпили. То ше за Поль-
щі так було, толоки. Хати не було з цегли, а з глини. 
За Австрії були такі ж хати з глини, соломов покриті, 
жито молотили і робили такі сніпки, соломов молоти-
ли. А цеглу робили вже в [тисяча дев’ятсот] тридцять 
дев’ятім році. Була така форма з дошок і викопали 
яму, там землі засипали, замочували, ногами місили 
і тоді в ту форму клав. І така цегла виходила. А потім 
її випалювали. То була така цегла. Стеля. Валькують 
стелю обов’язково. Дах. А за тиждень приходили май-
стри і ставили дах. То глина має підсохнути, шоб вона 
скріпила, а тоді вже роблять дах.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як цоколь робили, могли ставити «квітку». Зведення 
стін. А так взагалі коробку роблять, то десь за п’ять 
днів. Як скінчили мурувати коробку, то пішов, на-
рвав зілля, зробив букет – тото «квітка». То ставили 
її зі сходу – то сонце сходить. То і як вальковану хату 
робили, то була «квітка». Зведення даху. А прийшли 
плотніки робити дах, то «квітку» скидали. То як зро-
били дах, покрили чи бляхом, чи соломом, то пішли 
квітів знов нарвали, «квітку» прибрали. І знов «квіт-
ка» – вже майстрів знов господар гостить. За «квітку» 
він мусить горілки поставити. Був майстер-бляхар, 
то ту квітку знімає і бляхом [дах] б’є. А потім ставить 
свою «квітку». «Квітка», яку скидали, так валєлася. 
Цвяхом прибив «квітку» до крокви і всьо. Обрядові 
та розважальні аспекти толоки. Як була толока, то 
такі молоді кидались глинов. Такі жарти робили, при-

співували оден другому, жартували. От, як та глина на 
вальки, толока, тото на вулиці замісив, хлопи носять 
тамво, ті місять. А як зробили тії вальки, то йшли до 
хати, їм накривали столи, робили прийом. Випивка, 
закуска. І тоді господар дякував всім, шо посходили-
ся, помогли. Бо сам він би то не зробив. То такі толоки 
були, бо самі би нічо не зробили б.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Грабовець
Записав Р. Тарнавський 20 серпня 2009 р.  

у с. Грабовець Тернопільського р-ну Тернопільської обл.  
від Дроздовського Ярослава Михайловича, 1943 р. н.,  

Мерчук Галини Павлівни, 1936 р. н.,  
Мерчука Петра Петровича, 1944 р. н.,  

та Бондарчук Анастасії Михайлівни, 1944 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Були толоки́. Приходили майстри. Роби-
ли слупи. То вже, як толока йде, то закидають глинов. 
Скликають сусідів, всіх близьких, знайомих. То толока. 
А тоді – баль. Хати в нас – глина, полова, такі балабухи 
мішали. В нас стіни з балабухів. От, фундамент зало-
жили, потім так стойки ставлять, а потім межи стойки 
ставлять такі, як кірпіч, ті балабухи. З глини. Полова, її 
мішають. На подвір’ї розкидають глину, воду лляють, 
коні ходять по тій глині, мішають то всьо. Чоловік не 
залізе, коню легше. Потому жінки сідають і роблять 
такі балабухи. То і солому мішають. Балабухи повинні 
мати солому. В мене ше така хата з глини. Потому воно 
висохне, потому рівняють, гладять. Як толокою, то все 
на раз не зробиш. Треба почекати день, шоб підсохло. 
Воно підсохло, потому ровняють. Стеля. Спочатку 
роблять стіни з балабухів, потім валькують стелю. То 
в різні дні, в один день – ні. На горі – там [балабухи] 
кладуть. Стелю накрили, ті жінки вилазять і гладять, 
то всьо закладують глиною. Дах. До даху зробили, тоді 
плотніки приходять і ставлять крокви. Вони крокви 
ставлять, лати б’ють. Як коробка виведеться, то ста-
виться толь, шоб не розмокло. Криють хату другі май-
стри – солома, черепиця, бляха.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як фундамент зробили  – «квітка». Зведення стін, 
стелі та даху. Як стіни поставлять – «квітка», зали-
вають стелю, погладять – «квітка». «Квітку» ставили. 
Зробили такий букет з червоного – роза там, там і білі 
квітки. Ставлять в слоїк і на ріг хати чи посередині 
хати на верх ставлять. Ставив «квітку» майстер, а ро-
била букет родина, сусіди. Приходять дві-три жінки, 
зробили букет, майстрові дали. Поставить на ріг хати 
чи зверху посередині. То на ріг при вході, на ліву сто-
рону ставили «квітку». «Квітка» стоїть, потім її хазяїн 
забрав. Обрядові та розважальні аспекти толоки. 
Кидати в глину – то такий звичай. От, господаря чи 
господиню беруть за ноги два-три чоловіки і в глину 
кинуть. Туда кидають, набирають там води, шоб по-
купавсі. То такий ніби звичай. «Квітку» зробили – то 
просять всіх до хати: «Будь ласка, заходьте і за стіл, 
горілка є». Майстрів годували три, два або п’ять разів. 
Чоловік, жінок коло двадцяти приходило на толоку, 
може, і більше.
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ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Сосулівка

Записав В. Іванчишен 27 квітня 2018 р.  
у с. Сосулівка Чортківського р-ну Тернопільської обл.  

від Кривинюк Ярослави Олександрівни, 1948 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Дівчук, це я мала 13  років, ну, так 14–
15 років, то хату будували з тої сирівки. От тако наво-
зили глини фірами, бо ж не було, тут було внизу, тутка 
робили сирівку. І там за мостом також робили. Наво-
зили глину на таку оболонь, оболонь була така рівна. 
І  мали такі ящички. Навозили туда глини, і  носили з 
річки воду, і заливали ту глину. Потому привозили со-
лому, і кіньми місили. Коні перемісили ту глину, то у ве-
чір тако зробили. Другий день люди, багато, навіть було 
по 40 людей, таку толоку робили. І робили ту сирівку. 
[Як запрошували на толоку?] Пішла попросила людий 
і всьо. Там з родини пішли, там сусіди пішли. [Чи пла-
тили за таку роботу?] Нє-нє. Просто дали таке застілля, 
і  всьо, шо тоді було. [Але потім мусили відробляти?] 
А потому вони до мене йшли, то я до них ішла. В нас ба-
гато таких [хат – із] сирівки. З цегли вже захтіли будува-
ти, як ото я вже будувала, вже у [19]93 році. [На толоці 
тільки сирівку робили? Чи й інші роботи виконували?] 
Сирівку робили. А ліс є. А з лісу привозили патики, і на 
пилорамі [різали]. А колись не на пилорамі, ще в нас є 
така пила ручна. Такі робили козлики, звідти і звідти 
дошки, їден згори, другий з долини, тягали таку пилу. 
Розрізали дошки. А бальки, на хату бальки такими со-
кирами, тесали. [Чи мастили хату колективно?] Масти-
ли. Як треба було хату помастити, мастили пісочком. 
Стеля. І стелю ше вкидали толокою. [Як вкидали разом 
стелю?] Так само глину місили, але то вже на подвір’ї. 
[В кориті?] Нє, так, на подвір’ї. Так не багато глини за-
місювали. Колись була земля. Замішували глину і по-
тому скликали пару людей. До 30 людей. І на ті бальки 
стріхульці закидали такі, кололи дуба, і такі стріхульці 
закладали, аби стеля трималась. А зверху чоловіки вки-
дали глину, і жінки кидали. А жінки ліпили там, всьо 
там виліплювали. [Звідки знали технологію роботи? Чи 
знали жінки таку роботу?] Ну, то ясно, шо знали, а то 
навчилися. Пішла жінка, не знала, навчилась.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. В  нас майже на кожній 
хаті є кирниця. Кожний має свою кирницю. Бо в нас 
не глібоко, в мене, наприклад, 17 м [до води]. Але по-
магали їдні другім хіба два господарі, якшо довга кир-
ниця чи має 28–30 м. То ту вже й 2–3 могли будувати.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. [Чи є при 
в’їзді у село хрести, пам’ятники?] Це був колись при 
в’їзді [хрест]. Колись, як москалі зайшли до села, то 
вони наших людей заставили, хрест десь кинули у річ-
ку. [Дерев’яний чи кам’яний?] Він був кам’яний. Хрест 
був на скасовання панщини. І воно потому, той хрест 
теперка, у  [19]91  році його відновили. То про нього 
пам’ятали. А на полі, то хто хтів, поставити хрест. Тут-
ка було – на сій горі хрест. Ще був Циганів Хрест. Там 
був Гориців якийсь хрест. [Для чого їх встановлювали?] 
Ну, хтось хотів на поле їх поставити, шоб землю знати, 
де його земля. Тамка, де я жила, також хрест такий. Там 
був голова колгоспу. Пішли доярки доїти, а досвіта піш-
ли паски святити, а він пішов, той хрест здрулюв [зніс]. 
Потому його паралізувало за то. За то Бог покарав. А от 
церкву закрили і поставили музей. Такі місцеві. Була 

парторгом Лісничучка з Улашковець, і  привезли яки-
хось дітий з школи, з училища. Бо я була тоді, як вони 
всьо виносили і хрестів розбивали. Я прийшла до них 
і сказала: «Діти! Не розбивайте тих хрестів! Най вони 
б’ють, вони чого вас сюда привезли?!». Діти всі вступи-
лись звідти і не розбили. Такі були доярки і парторги. 
І партія в них була велике! Плохо скінчили.

ШУМСЬКИЙ РАЙОН
с. Тилявка

Записав О. Головко 18 січня 2018 р.  
у с. Тилявка Шумського р-ну Тернопільської обл.  

від Трифонюк Єви Тимофіївни, 1927 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Дерев’яні [хати] будували і муровані 
будували. [Дерев’яні хати – це з укладеними по кутах 
дерев’яними стовпами?] Да. Всьо дерев’яне: стувпи 
дерев’яні, платви, бальки, крокви, лати. [Стіни були з 
дерева чи глини?] З дерева, з дерева. [Як стіни зводили 
колись?] Ну, стувпи, а теперінька, від стувпа до стувпа 
яка там ширина – то такії доски забивали. О, а потім 
вже наймали, люди йшли, місили глину з соломою і 
ліпили, мастили. [Це з двох сторін обмащували?] Да-
да. О, а потім вже штукатурили, білили.

с. Угорськ
Записав Б. Сауляк 18 січня 2018 р.  

у с. Угорськ Шумського р-ну Тернопільської обл.  
від Корнійчука Івана Михайловича, 1936 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хати ставили дерев’яні. Підвали дубові, 
стовпи дубові, а верх міг бути горіховий, бальки чи ви-
шневі, осикові, така справа. А тоді делювали. В стовпах 
такі дюри робили, щоб дран заходив туди. Делювали, 
а  тоді мастили, а  наверно, соломою і мастили. А  тоді 
зсередини щикатурили. Драниці дер тоже, оно в стіжку, 
і йому тоже треба було заплатити за теє. А він ще бояв-
ся їх, бо крадену сосну треба зрізати, бо я був в нього, 
я привозив, а отам вже, де кухня нанизу, то була з глини 
хата, тоже ліпив. Стеля. [Стелю як раніше робили?] То 
бальки тоже ж тесали, і  від балька до балька [глиною 
закладали], і тоді тоже прибивали. Глиною тоже вскри-
вали, а звідти тоже драницею і щикатурили. В мене ж 
тоже хата пощикатурена. Дах. [Чим хати покривали?] 
Соломою. Робили сніпки, така була на вуглі вилка при-
бита, то ще тоже треба було витрясти тую колотину, 
шоб не було зерна, не було паші. Мотали і ушивали 
його. І такий файний будинок був, як має бути. І хароше 
пошиття 20 років стояло, не тече нічого. А наверху зго-
нили, такі в’язки в’язали, а тоді ключини дерев’яні такі 
збивали, шоб вітер не скинув, і прикладували. І такий 
гарний будинок. А сюди вже вниз китиці робили, вже не 
колоском донизу, а колоском доверху, а сюди вже лоза, 
так обшивали. Інтер’єр. Скрині були. Одежу не вішали, 
як от зараз, а  зложив і в скриню положив. От в нас є 
тоже вона. Були такі, шо на колесах, а були такі і так. 
Я не знаю, певно, шо на колесах, та дорожча. [Скрині 
розмальовані, фарбовані?] Да, були розмальовані і були 
покрашені. Тут у нас був дядько такий, шо робив. Були 
такі шафи, як ондо в нас в прихожій стоїть чи в калідо-
рі, а то тоже синок сам зробив. Столи робилися, ясено-
ві доски були, ясенові ножки і всьо. А тоді таке збивав, 
шоб воно не розходилось, шухляди робили такі.
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БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Бурбулатове
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  

у с. Бурбулатове Близнюківського р-ну Харківської обл.  
за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село виникло у другій половині XVIII ст. Наразі 
складається з двох рівнобіжних вулиць: однієї з двобіч-
ною забудовою, другої – з однобічною. На кінцях вулиці 
з’єднуються поперечними короткими провулками.

ЖИТЛО В Бурбулатовому спостерігається рішуча зміна 
слобожанського типу хати на південний, що харак-
теризується двосхилими дахами, довгими обсягами, 
розташуванням господарських приміщень під спіль-
ним дахом з житловими. Відносно вулиці хати стоять 
переважно причілками.

БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Полкова Микитівка
Записала Н. Литвинчук 18 серпня 2016 р.  

у с. Полкова Микитівка  
Богодухівського р-ну Харківської обл. 

 від Машкової Ганни Кузьмівни, 1939 р. н.

ЖИТЛО Вот там вот дом бил старий, і з етово старовово 
дома, вот что-то там такоє випісивалі, чтоби дєржа-
лось, а так, чтоб досточкі со старово дома. І папа єлє-
єлє успєл, он даже сарай нє мог єщьо сдєлать, нічєво 
такова, но билі у нєво залатиє рукі, он очєнь, очєнь 
спасобний. Вот сєчяс і братік мой бил такой спасобний, 
у нєво всьо ета па наслєдству пєрєшло. Вот ето вот дом, 
в таком состояніі стал, в общєм. Дом красівєнькій та-
кой, хароший бил, в общєм, домік. Ну, єслі тут подрос-
тут, подростут внучєкі тут, то в ніх такіє плани, что-
би новий дом сдєлать, чтоби дача тут била, всьо там... 
Призьба. [Як робили призьбу біля цієї хати?] Глінай 
[насипали]. Шоб же, вот ступєнічкі, і там же он нє с па-
рожка, нє с землі захадіть, а с етава, отакую прісбачьку 
дєлалі, ета ва многіх дамах такоє-коє. Вот толька тада 
шифера не била, і глинай туда натаптивалось ровнєнь-
ка, смазивалась. Дом, домік бил бєлєнькій, бил красі-
вий. [Білили його?] Бєлий такой, калони вот тут билі, 
адна, втарая, вот там двє, там двє, вот.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як оця бу-
дівля у вас називається?] Ета погрібничок, а там погріб. 
Погріб внутрі. Вот ета [хату] успєл толька он [батько] 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

сдєлать, і  даже, даже і погріб нє бил сдєлан, і  кухню 
вот ету вот, ето всьо уже брат сдєлал. І кухоньку, тє-
пєрь удобна, вєрандочька там, тєпєрь і душ там. Там 
всьо ето. Всьо братік сдєлал такіє удобства, да. І вот 
ета всьо, і заборчік, і всьо-всьо. Ну, общєм, ано аста-
лось так вот.

с. Сінне
Записали Н. Олійник та В. Осадча 9 серпня 1997 р.  

у с. Сінне Богодухівського р-ну Харківської обл.  
від Геращенка Дмитра Михайловича, 1923 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [З  якого матеріалу колись будували 
житло?] Хати робилися тоді, в основному, глинобит-
ні. Соломи багато було. [Будували] толокою  – так 
називається. Собирається гурт, чоловік десять, там 
чи родичі, знайомі, сусіди. Організовували таку пло-
щадку, викопували, ну, на штик лопати, завозили туди 
соломи, глини, кіньми топтали. Ото коняка ходе по 
кругу, топче. І коли вже глина перетопчеться, робили, 
значить, дві доски на стіну, і кругом. Єслі хазяїн в до-
статку, то значить кругом обложать, а єслі ні – тільки 
дві доски ложиться. І в ті доски набивалася глини так, 
метер вісімдесят – два, витопчуть. Основу роблять з 
дерева. Ну, тоді ж були верби, туполі. Туполя і верба. 
Дуба тоді трудно було [дістати]. Ну, щітається, для 
будівлі верба – саме лучче. Осики не клали, бо відь-
ми заводяться тоді. З  осики тіки шо  – можно забо-
ри робити, сараї робити («хліви» тоді називалися). 
У  будівлі, в  основному, була верба, а  на потолок, на 
кришу  – туполя. Глиняні будівлі  – вони харашо со-
храняли тепло, літом сохраняли прохладу. [Хату бу-
дували лише глиняну, з дерева не було?] Нема, нема. 
Ну, вікна, конечно, короба робили. Вікна невеличкі, 
малі вікна були. Ну, у  стінах дерева ніякого не було. 
Хто заможніший, багатший – було, шо очеретом об-
бивали всередині. От пласт, пласт очерета, планочку 
набивали – тоді ще дужче тепло зберігалося. І очерет 
не гніє, хороший стройматеріал. Стеля. [Обмазували 
зверху стелю глиною та очеретом?] Обмазували, обі-
затєльно обмазували. Я помню ще сволока. Тут неда-
леко я в одній хаті знаю, коли один сволок, а під ним 
другий. Один до другого пристає отак. А тут уже – ні. 
Сволока робили з туполі, з  верби. Робили сволок, 
клали на його потолок, доски, глиною змазувалося. 
А на цьому сволоці, бувало, там хрести рисували, хто 
птички рисував, ну, хто на шо способний. Може, [зо-
браження] з біблійного якого сюжету. Дах. Верх по-
кривали житною соломою. Тільки під соломою. Бува-
ло, в кого є, низи [стріхи] з очерету робили. Очерет 
дуже стойкий, хароший. Ну, в  основному, солом’яні 
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криші. Де багаті, то вже покривали бляхою, залізом. 
Єслі солом’яна криша, то роблять лати, називається, 
по кроквах прибивається к основі хати. Потім до пер-
вої лати і до другої знизу робляться такі перевесла, 
кульочки, кулі такі невеликі із соломи. Її спіціально 
ціпом одбивали, і  ото край кругом хати, як ото ка-
жуть, лиштву роблять, кругом обводять. Прив’язують 
його харашо, а тоді вже перечиняється солома. Спіці-
ально були, отак досточка, і стоїть людина і граблями 
перебиває, перебиває солому і робить таку площинку, 
сантіметров 80. Тоді береться таке – дві палки, з одні-
єї сторони зв’язано. Одну сторону піддівають, а другу 
сторону накладають, там зав’язують, а тоді коло хати 
стоїть стовп, вирьовка, зачіпають і подають тоді на 
хату тому [пошивайлу даху]. Той узяв, він проложив 
оцю пластину, поправив граблями сюди-туди, слєду-
ющий, слєдующий... Тоді на оцей обвод кладуть щити 
солом’яні. Перший обвод і прив’язується до латини. 
[Як називалася верхня частина даху?] Верхня части-
на  – оце називається «коньки». Раньче прикрашали 
їх, хто півень, хто вітрячок поставе, хто шось таке на 
оці коньки. [З обох боків?] З обох боків, конєшно, шоб 
видно було. [Для чого?] Для украшення. [Чому нази-
вали «коньок»?] Він же самий вищій, і кінь тоже ви-
сокий, ребристе ж таке, як кінь. І так «коньок» нази-
валося. Система опалення. Димоход називається, шо 
виходе під трубу оцю, – буравок. От, стоїть печка не 
посередині ж комнати, а десь у стороні. Од цієї п’єчки 
виводиться на потолок дірка, обкладається кирпичем 
для того, шоб не згорало нічого, шоб не зайнялося. 
Від цієї дірки робиться буравок. Наприклад, робиться 
коробка з кирпичу, може бути метр, півтора, а може 
бути й півметра всього, до центра криші, де буде виво-
диться труба. І оце оцей буравок виводиться, повер-
тається, і він якраз по центру іде в комін. [Чи ховали 
дівчат у димар від татар?] По всій вероятності – хова-
ли. Єслі стоїть комната і друга комната, то посеред-
ині робився димарь, плівся з лози ілі з хворосту. І цей 
димарь обмазувався глиною. Шириною він був так: 
метер – метер десять [сантиметрів], і свободо туди дві 
дівчини поміститься. І він ставився в сінях, так як ка-
жуть, нейтральна територія від кімнати однієї і другої, 
і виводився аж під кришу. І там робилася труба. І ото 
воно туди виходила. І у цей димарь із комнати з одні-
єї і з другої, виводилися значить труби, такі керпичні, 
для того, шоб по цьому димарю виходив дим уверх.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Як закладали хату?] Називалась «закладщина» хати – 
тоже ж могорич пили. Клали тільки дуб. Підвалина, 
нижня основа – тільки дуб була. Тоді, у юго-восточний 
вугол клали обізатєльно монети. Хто золоті, хто мідні, 
хто серебряні – це [на] покуть. І на тому місті ікони ста-
вили, як кажуть, іконостас був. Коли зводили вугол, де 
кроваті стоятимуть, тоже могорич требували: «Давай, 
значить, за те, шо ви тут спатимете». Я двічі строївся. 
«Кроватщина» – це заведено було. І ото як перві тріски, 
як начинають хату робити, то значить яєчню готовити 
на обід. Коли начінають стругати [дерево], тріски тіки на 
яєчню. Зведення стелі. [Як називали етап будівництва, 
коли підіймали сволок?] Називається «сволоковщина». 
І тоді обізатєльно могорич запивали. Обізатєльно. Стя-
гували сволок на рушниках, і шоб там півень був. З пів-
нями рушник, шоб півень будив хазяйку й хазяїна, шоб 
вони робили і не жили в бідності. Входини. На входини 

кой-хто кішку запускає, чи собача, а в основному, захо-
див дід з хлібиною. Оце – входини. Календарна та ро-
динна обрядовість. [Що таке «дідух»? Чи вносили його 
до хати?] Дідух – це, наприклад, оце у жнива збирають 
колосся пшениці, колосся жита, роблять такий сніп, 
прикрашують в віді якогось діда, ставлять на покуті 
там, де оце образи, ікони. І оце називається «дідух». Він, 
значить, охраняє від злих духів вообще, як-то кажуть, 
хазяїн цієї хати. І ото його просять на Різдво, на Велик-
день, шоб він дав урожай, іще шось таке. Кутю ставлять 
до його ж, рушники вішають. [Коли дідух заносили до 
хати?] На Різдво. І стоїть до самої весни. Хто прибирає 
його, а хто ні. Стоїть він аж до весни, коли ото сівба на-
чинається, як одсіялися, тоді його прибирають. Там і 
перший сніп береться, і останній сніп береться. З оцих 
робиться сніп, прикрашається, підв’язують там лєнточ-
ками, і вуса чіпляють – похоже на діда. [З чого роблять 
вуса?] Із колосся тоже. Все з колосся. Народні уявлення. 
Була така легенда, шо єслі у кого там теля загубилося, 
чи порося, то димарі ці, як не єсть, метрів шість – восім 
висоти. І ото хазяйка чи хазяїн, підходив до цього дима-
ря, у цей димарь гукає ту худобину, і воно вертається. 
Потому шо тут унизу, засорьонность атмосфери, а коли 
вище, там звук чистіший, там воно скорєй почує, і вер-
тається. Це я знаю, і в матері моєї було таке. Вибір місця 
для криниці. [Чи знаєте, як вибирали місце, де будуть 
копати криницю?] Я не спеціаліст по цьому ділі, а знаю. 
Мій батько вибирав криницю: ходив, ходив і на підви-
щеному місті найшов осоку. Осока – це кущ, може, десь 
із метр [висоти]. І він каже: «Отут будемо копати кри-
ницю». І дійсно, ми викопали метрів шість, і вода була 
обільна і хароша. А вже в другому місті копали – вже й 
десять метрів викопали і нема [води]. А я знаю: там, де 
осока росте, а вона любить сирі місця, ото, значить, буде 
й вода. Попа гукали, освячували [викопану криницю], 
і ото вже брали воду. І ото як для лікарства, чи оздо-
ровлення, треба взяти непочатої води. Іде людина ото 
вдосвіта, устає, жде, щоб перевалило за північ, шоб там 
чорти, як кажуть, не літали, не бігали, і ото старається 
перва набрати з криниці води. То називається вода «не-
почата».

Записали Н. Олійник та В. Осадча 9 серпня 1997 р.  
у с. Сінне Богодухівського р-ну Харківської обл.  

від Григоренко Єфросини Яківни, 1917 р. н.,  
Колісник Катерини Кузьмівни, 1925 р. н.,  

Ярошенко Віри Назарівни, 1929 р. н.,  
та Колісника Івана Гавриловича, 1930 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Які прикраси всередині хати були?] 
«Теремок» робили із соломи. Солома отак ріжеться, 
а  тоді кубиками складається, а  тоді причіпляється. 
Оце кубик здоровий, а тоді з чотирьох вуглів причі-
пляється кубики менші, тоді вп’єть меншій і меншій, 
і ото «теремок» [схожий на різдвяного «павука»]. [Що 
з ним робили?] До стелі прив’язували той «теремок», 
до сволока, і він так крутиться і крутиться. І тоді на 
той «теремок» квіточки поначіпляють. [Це на якесь 
свято?] На Різдво роблять. Мати робила. Із соломи 
голуби робила, ну, я не знаю, як. Плела голубів. [Вона 
плела із зеленої чи зрілої соломи?] Ні з соломи, з су-
хого. Солому парила в гарячій воді, а тоді розрізала і 
гулуби плила з соломи. [Розрізала вздовж?] Розрізала 
вздовж, а тоді на які там, на коротенькі [смужки со-
лому] різала. Як зробе голуба, а він аж блищить. [Чи 
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був мальований сундук у хаті?] Сундук був голубий, 
а цвіти всякі по боках намальовані. [Кришка була роз-
мальована?] Ні, кришка не розмальована. [Чим його 
застеляли?] Скатерть. І ткана була, була і така марсе-
льова – тоді такі скатерті були. Повсякденна скатерть 
була ткана. [Що вишивали на скатерті?] Цвіточки були 
по вуглах і посередині. Тіки щас же його нічого немає.

Записала Н. Олійник 28 червня 1998 р.  
у с. Сінне Богодухівського р-ну Харківської обл.  

від Григоренко Єфросини Яківни, 1917 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Як робили хатню прикрасу на Різд-
во – «теремок»?] На «теремки» брали житну солому. 
Відрізає чотири соломинки, на нитку нанизує соло-
минку, і  ото зробила такі кубики. А  тоді до [кутів] 
кубика ще чіпляються кубики. А тоді вона із соломи 
голуба плила. Тоді на «теремок» голуба садила. А тоді 
у хаті підвішували. А тоді на вугольчики квіточки чі-
пляли. А  тоді я знаю, шо на цьому «теремку» голуб 
сидів. Я  «теремок» не робила, ми «павуки» робили 
до стелі. Тоже з соломи «павуки» робили. На ниточку 
зробимо квіточку, а тоді соломинка, а тоді вп’єть кві-
точка, а тоді соломинка, і отак сім раз. А тоді до сте-
лі прибивається посередині, а від неї «лапки» на всю 
стелю. [З  чого робили квіточки?] З  бомаги. Від цен-
тральної квітки йде соломинка на ниточці, тоді проді-
вається цвіточок, тоді впєть соломинка, тоді цвіточок, 
і ото на ниточці. Лапки були на всю стелю. Посередині 
до стелі гвіздочком прибита квітка, а тоді оці ниточки, 
як «павук», порозтягувані, кнопочками поприколюва-
ні. Чіпляли на Різдво, на Великдень, годів три висить.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Сволок на хату стягали – це «сволоковщина». 
Клали рушник, на рушник хліб і водку, і тоді пили му-
жики, скіки хотіли, на хаті. [Куди гроші клали?] У гли-
ну, у правий вугол на стелю. [Де покуть?] Да, на покуть. 
Там же ікони дольжні бути. [Для чого гроші кладуть?] 
Ну, шоб багатша хата була. Залізали на стелю мазати, 
і требують могорич. Туди подається, на стелю, мого-
рич і закуска. Входини. [Хто першим вносив ікону, як 
входили до нової хати?] Батько ікону вносив прямо до 
покутя і вішав ікону. Ікона заноситься, а тоді заходьте 
в хату. І шо хочте, заносьте.

БОРІВСЬКИЙ РАЙОН
смт Борова

Записала Н. Олійник 7 липня 2001 р.  
у смт Борова Харківської обл.  

від Похвалій Уляни Кіндратівни, 1916 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Раніше місце для хати вибирали так: гос-
подар роззувався і ходив по землі, де земля тепліша, 
там і хату будуй. Одні господарі хотіли построїти хату 
на місці, де стояла хата сусідів. І вони її спеціально під-
палили, і на тому місці збудували хату. Але господар 
захворів і вмер, сестра його хотіла в ній жити, і не ви-
йшло. Хата дісталася вже його матері, і вона не жила в 
ній, а продала. Зведення стелі. Сволок стягали вверх 
на рушниках. Дрібні гроші заліплювали у святий ву-
гол. Входини. Коли в новозбудовану хату входили, то 
вносили ікону і вішали на покутя.

с. Підвисоке
З польового щоденника В. Сушко,  

записано 29 червня 2001 р.  
у с. Підвисоке Борівського р-ну Харківської обл.  

від Вінника Володимира Івановича, 1939 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Вінник В. Ф. – власник та будівни-
чий двох хат з обох боків шляху, що перетинає с. Під-
високе. Перша хата побудована не на підвалинах, 
а  на фундаменті. Стіни. Перша хата має сторчовані 
стіни, мазана та оббита дерев’яними плашками, фар-
бованими у синій колір олійною фарбою. Вінник В. Ф. 
«перекидав» її 1963  року. За свідченням будівничого 
та господаря, хата, як і більшість хат того періоду, зі 
сторчованими стінами, вкритими дранкою. Наступ-
ним після дранкування був процес обмазки хати, що 
проводився зібранням сусідів, близьких та родичів. 
Тоді ж закладали гроші на горищі згори, на святому 
куті. За версією інформанта, це робилося за традиці-
єю. Слово «толока» інформантові невідоме і здається 
якимось «западним». У 1963 році цю стару хату гос-
подар оббив шальовкою – так йому видавалося і кра-
сивіше, і тепліше. Хата ані зовні, ані зсередини нема-
льована та мальованою не була. Оскільки раніше «не 
було такої моди». Дах. До 1963 року хата була під со-
ломою – «мала круглий дах». Планування. Стара хата 
має 2 кімнати, розділені «руською» піччю. Хата була 
залишена для сина, який нині там мешкає з родиною. 
Друга хата – двоповерхова, побілена та пофарбована, 
з розфарбованим об’ємним малюнком на дерев’яному 
різному балконі. Хата побудована самим оповідачем з 
саману та обкладена цеглою. Свого часу в Підвисоко-
му, поряд із господарством батька Віника В. Ф., стояла 
«довга» хата, яка об’єднувала під одним дахом не лише 
всі присадибні будівлі селянина, а й господарчі будів-
лі, що були зазвичай рознесені по всьому подвір’ю.

З польового щоденника В. Сушко, 
 записано 29 червня 2001 р.  

у с. Підвисоке Борівського р-ну Харківської обл.  
від Бєлкіна Івана Кириловича 1925 р. н.,  

та Петренко Наталії Миколаївни, 1968 р. н.
ЖИТЛО Бєлкін І. К. – столяр і тесля, усе життя працював 

по дереву, «щось комусь зробив по всьому селу». Росія-
нин, уродженець Бєлгородської області. Приїхав у село 
«по набору» 1934 року. «Тоді людей багато повмирало – 
ну, ви ж знаєте – і на їхнє місце понабирали других – 
у Росії, де попало». Під час заміни господарями старих 
хат, побудованих наприкінці XIX – на початку XX ст., 
працював як тесля та столяр у бригадах, що займалися 
цією реконструкцією. Планування. Найдавніші хати, 
що їх бачив Бєлкін І. К., були однокімнатні – на чоти-
ри стінки. Згодом стали будуватися двокімнатні. Від 
1957 року хати стали три- та чотирикімнатні. У старих 
хатах була одна кімната. Хати, за свідченням Петрен-
ко Н. М., були «на дві половини». Стіни. За свідченням 
Бєлкіна І. К., хати зазначеного періоду були дерев’яні, 
рублені «в замок» (стіна рублена із дубових колод, які 
з’єднані між собою на кутку за допомогою витесаних 
напівкруглих виїмок, зроблених згори і знизу колод). 
Саманних хат не було. Каркасні почали будувати з 
1950-х років, бо народ жив не надто заможно. Довге де-
рево називають «тиблі». Для побудови дерев’яних хат 
використовували «дерев’яні гвозді». Поверх колод за-
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стосовували дранку. Для того раніше «долотом б’ють і 
кілки забивають». Бєлкін І. К. робив і двері в хату: «фі-
льончаті та опливні». Він указав на кілька хат по вули-
ці, у яких, як вважає, і нині стоять його двері. Рундуків 
досі в хатах не було. На це присутня на сеансі Петрен-
ко Н. М. наводить приклад відомої Бєлкіну  І. К. хати 
і твердить, згадуючи власну материнську хату та хату 
родичів, що раніше в хатах були прироблені галереї 
«такі навєси – призьби», які робили по фасадній стіні 
хати для запобігання обмиванню стіни дощем. На це 
Бєлкін І. К. заперечив, що «навєсів ніяких не було», бо 
їх робити було «ні з чого і нічим». Дах. Хати були криті 
соломою («старалися житньою»), очеретом, рогозою. 
Ним запасалися взимку: «як замерзне річка, то у Горо-
хватці, у Чистоводівці набирали». Підходили по льоду 
та нарізали залежно від потреби. У 1957 році з’явилася 
«жалізна черепиця», розміром 30×35 см. Він перший у 
селі покрив хату «желізом». Система опалення. Піч-
ник робить піч, плитку. Пічника наймали. Хліб не ку-
пували, пекли саморуч. З чого піч ложили раніше – не 
знаю. Стару хату розкидав – був «кирпич». «Кирпич» 
робили сирцевий. Навів як приклад власну хату, у якій 
піч складена наполовину з сирцю, наполовину з пале-
ної цегли. Бєлкін І. К. уміє сам скласти димар.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
У хатах, які будував сам Бєлкін, і в тих, що йому дово-
дилося розбирати, обов’язково у стіни, підвалини та 
стелю хати під час обмазки були закладені дрібні гро-
ші. У тих, які він будував сам, гроші («мєлочь») клали 
«як закладували підвалини»; «як ліпили» (тоді вмазу-
вали гроші «до схід сонця»). «Ліпили на світанку». Як 
обов’язковий ритуал відзначає інформант «могорич», 
який ставили «хто строє» (господарі майбутньої хати) 
майстрам, коли теслі закладали підвалини нової хати. 
Зведення стелі. «Сволоковщина»  – могорич, який 
ставили після підняття сволока. Обрядові та розва-
жальні аспекти толоки. Ставили могорич господарі 
хати також людям, що допомагали ліпити її. Ліпити 
починали з неділі. Гроші за це не брали і не давали. За-
довольнялися могоричем – частуванням із випивкою 
від господарів хати. «Робити починали на світанку. 
Часов у дев’ять-десять – завтрак. Пєсні, шутки. Наро-
ду до д’явола: тридцять і до півсотні. Уліпили – п’янка, 
обід. Хата висохла – наймали штукатура. А єсть самі. 
Кой-хто наймав. Входини. «У жнива увійшов у хату».

З польового щоденника В. Сушко,  
записано 29 червня 2001 р. у с. Підвисоке 

Борівського р-ну Харківської обл.  
від Врюкало Надії Макарівни  
та Волкової Ніни Федорівни

ЖИТЛО Стіни. Хата була побудована до Другої світової 
війни. Хата має дерев’яні стіни, обмазані «чорною» і 
білою глиною, та солом’яну стріху. Планування. Три 
кімнати, отримані подрібненням однокамерного 
житла на дві кімнати «руською» (насправді – україн-
ською) варистою піччю та відділенням за лежанкою 
печі спеціального приміщення для спання. Хата має 
по фасадній стіні сіни з боку першої від входу кімна-
ти, довжиною до половини стіни, та закриту галерею. 
Вхід з двору до хати розташований на галереї, поряд 
із входом до сіней. Із сіней вхід є до першої кімнати, 
а вже з неї – вхід до інших приміщень хати.

с. Піски-Радьківські
Записала З. Гудченко 1998 р.  

у с. Піски-Радьківські Борівського р-ну  
Харківської обл.  

від респондентки, 1909 р. н.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У діда харо-
ший двір був. Я всіх братів дідових знаю, в усіх гарні 
хати. Чотири брати було: Омелько, Андрій, Серьога...
Жили всі багато. Була рублена, обмазана хата, здо-
рова, на дві хаті, така довга. Чулан там був, стовби 
з одного боку, два сволоки. В сінях дірка така [вго-
рі], драбина стоїть. А дим виходив з [печі] у «верх» 
називався. На горищі  – лежак. «Верх» обліплений 
глиною. Був у дворі пашенний сарай. Там пшениця, 
жито. Закрома пороблені такі. Сарай – хворостяний, 
вимазаний. Повітка була  – скотина там. Загорода. 
Клуня була.

с. Шийківка
Записала Н. Олійник 3 липня 2001 р.  

у с. Шийківка Борівського р-ну  
Харківської обл.  

від Жиліної Ганни Лук’янівни, 1914 р. н.,  
Жиліної Дар’ї Лук’янівни, 1916 р. н.,  

Полтавцева Олексія Григоровича, 1926 р. н.,  
Горенко Марії Петрівни, 1925 р. н.,  

та Горенко Галини Петрівни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Хати робили дерев’яні, уліплені глеєм. 
[Чи використовують у будівництві осику?] Осиково-
го дерева не можна ніде пускати в постройку, бо буде 
худоба падати, хазяйство буде переводиться. Стеля. 
У  хаті основний іде сволок, а  перпендикулярно до 
нього «сволочини». Коли накладаєш горище, перший 
вальок треба покласти у святий вугол, і в той вальок 
гроші клали, шоб хата багата була. Коли стягали пер-
ший сволок, його перев’язували рушником і сто грам 
випивали.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Клуб. [Як будували клуб у Ва-
шому селі?] В селі построїли клуб із кирпича і досок, 
які взяли з розваленої церкви. Клуб построїли, так він 
же і згорів.

ВАЛКІВСЬКИЙРАЙОН

м. Валки
З польового щоденника В. Красенко,  

записано 19 вересня 1994 р.  
у м. Валках Харківської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями Литвиненко (імені не названо)

ЖИТЛО Планування. Зараз хата належить Заболотній 
Катерині Іллівні. До неї в хаті проживало 5  чи 6  ха-
зяїв. Справжнього (першого) господаря так і не вда-
лося встановити. Дата будівництва хати – 1888 рік – 
записаний в актах Валківського бюро інвентаризації. 
Хата причілком стоїть до вулиці з відступом в 2,5 м. 
Чолом орієнтована на південний схід. Планувальний 
тип – «хата + хатина + сіни + комора». Первісний пла-
нувальний тип параметрів «хатини» і комори встано-
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вити важко, але можна уявити, що комора була пере-
городжена, і частина простору відійшла до «хатини», 
стінка між «хатиною» і простором, що відійшов від 
комори, частково була «вирізана». Підвалини. Хата 
збудована на стояках. Стіни. Матеріал стін – дереви-
на (дуб). Конструкція стін – зруб. У зрубній конструк-
ції застосований різновид врубки «хвіст ластівки» (за 
аналогом старих хат м.  Валки). Стіни хати обмазані 
глиняним замісом по дранкованій поверхні зрубу, хоч 
перед цим хата була клинцьована. Стіни сіней, «хати-
ни» і комори з чола і напільна теж обмазані, але без 
дранкування. Стіни комори з причілку мають відкри-
тий зруб без обмазки. З чола, причілків і задвірна сті-
ни біловані. Зсередини стіна мащена глиняним замі-
сом і білована. Стеля. Конструкція перекриття хати: 
на причілкову і порогову стіни покладені два сволоки 
в бокових гранях, зроблено пази, у  які заведено до-
шки перекриття. Кінці дощок, що не заведені в пази 
сволока, (другий кінець) покладено на вінці зрубу з 
консоллю над галереєю і випуском за площиною стіни 
напільної. В хатині і в коморі та сінях стеля перекрита 
в такий самий спосіб. Дошки завтовшки 60 мм. Дах. 
Конструкція даху на кроквах. Коли хату перекривали 
шифером, то старі крокви і лати замінили, хоч вони й 
були якісні. Хата була покрита соломою. Зараз покри-
та шифером. Перед хатою простора галерея – призьба 
перекрита виступом покрівлі, що сперті на п’ять кру-
глих колонок з капітелями. З причілку хати виступ по-
крівлі, що утримується випусками вінців зрубу і сво-
локів. За хатою з другого причілка звис стріхи на 30–
40 мм. Інтер’єр. В інтер’єрі хати меблі не збереглися. 
Прикраси в хаті відсутні, але конструктивні і функці-
ональні елементи (як лутки віконні і дверні, сволоки) 
мають впевнені, характерні тільки для Валок абриси 
(профілі). В  інтер’єрі ці елементи виконані з відкри-
тою фактурою. Вікна в хаті порізані з чола і причілка, 
по два вікна прямокутної форми з розмірами сторін 
850×600 мм. Одне вікно в «хатині». Зовні вікна обрам-
лені наличниками з профільованим карнизом. Мають 
двостулкові віконниці з кованою фурнітурою. Налич-
ники і карнизи кріпляться до зрубу стіни кованими 
цвяхами. Дверей у хаті четверо. Ті, що прорізані з сі-
ней в «хатину», були зроблені пізніше. Система опа-
лення. Піч не збереглася. А була піч, що припічком і 
комином виходила в хату, а під склепіння печі і черінь 
виходили в хату. Вивід диму був через бовдур, що сто-
яв на горищі.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 7 червня 2009 р.  

у м. Валках Харківської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата розташована по вул. К. Либ-
кнехта, № 38. У напівзруйнованому стані, міщанська 
хата. Виходить причілком на вулицю, де 3 вікна. Роз-
ташована перпендикулярно до вулиці. Тип «домка». 
Приміщення з круговим сполученням. Посередині 
сіни, від сіней відгороджується «хатина», направо 
дві кімнати і наліво теж дві кімнати. Одна кімната з 
двома вікнами на причілок, друга  – з  одним вікном 
на зачілок. Вздовж чільного східного фасаду галерея 
засклена. Вхід у галерею з вулиці, з  торця цієї гале-
реї, її протилежна частина вигороджена і використо-
вується як кладовочка. Зала (приміщення до вулиці) 
має 4 вікон – 2 на вулицю і 2 в галерею. Сполучається 
із затильною кімнаткою двопільними дверима. Вхід 
в чулан (комірку) з веранди. Ліва «хата», де піч у по-
здовжньому напрямку  – 5,5  кроків, а  в поперечно-
му – 4,5 кроки. Менша кімната – 3 кроки на 5,5 кроків. 
Сіни в поздовжньому напрямку – 4 кроки, в попере-
чному – 3. Права частина – 5,5×4,5 кроків, менша кім-
ната – 3×5,5 кроків. Довжина кроку – близько 70 см. 
Тобто обидві половини однакові. Перед входом – на-
віс, 3  сходинки. Фундамент. Будинок на цегляно-
му цоколі, сантиметрів 70  висотою. Стіни. Стіни 
дерев’яні, обмазані. Дах. Дах 4-схилий, під залізом. 
Інтер’єр. Внутрішній кут має комин (це з правого 
боку). А з лівого боку така ж велика кімната з одним 
сволоком і з великою піччю. До малої кімнати піч ви-
ходить грубкою. Сіни освітлюються вікном з право-
го боку. В «хатині» подвійне вікно. І оскільки круго-
ве сполучення в  «хатині» двоє дверей двопільних в 
праву і ліву частину. Опалюється грубкою від того 
комина, який розташований у залі. У меншій кімнаті 
ліворуч поздовжній сволок і двопільні двері. Великі 
вікна на 6  шибок. З  лівої (більшої) кімнати одне ві-
кно виходить на веранду (галерею), а два на причілок. 
Скрізь дерев’яна, дубова підлога, зокрема на веранді. 
На веранді зберігся старовинний дерев’яний диван з 
фігурними підлокітниками.

с. Високопілля
Записав В. Іванчишен 13 жовтня 2016 р.  

у с. Високопілля Валківського р-ну Харківської обл.  
від Перець (Осьмак) Олени Іллівни, 1941 р. н. 

ЖИТЛО [Що Ваш батько виготовляв як «плотник»?] 
Оце в селі Високопіллі я можу пройти, і помню, бать-
ко мій, в основному, займався строїтєльством. Оце, де 
тільки подивитися старенькі хати, це все його хати. 
І  доля получилась як, шо зараз його правнучка, моя 
внучка купила хату  – ту, яку строїв мій батько. Він 
построїв в колхозі комори, свинарники строїв. Тоді 
все це робилось із дерева. Це потом вже пізніше кир-
пич, а раніше ні. І оце все було сокирою мого батька. 
Він був бондар, він робив бочки. [Чи бачили Ви, як 
батько будував будинки?]. Канєшно ж, бачила. Се-
стрі построїв одні і другій. Тоді ж не було кирпичів. 
Фундамент. Фундамент тоже ш робили, ставили ці 
дуби. На ті дуби викладались такі довгі дуби. Тоді вже 
на ці дуби робили затиски. В мене хата була, її розі-
брали, построїв батько в [19]20-ім году, а  розібрали 

Керамічний 
димар.  

м. Валки 
Харківської обл. 

1970 р.  
Світлина 

З. Гудченко

IM
FE

www.etnolog.org.ua



685ВАЛКІВСЬКИЙ  РАЙОН

у [19]82 році. Так коли начали розбирати, її не мож-
на було розібрати. Там не було ні одного гвіздка. Там 
все було просвердлено ручками, і дерев’яні чопи такі 
схрещувались. Тепер такі хати не строє ніхто. То такі 
хати були дебелі, шо хто зара в них живе. [Чи вибира-
ли Ви місце для своєї хати?] Ну, ту ж хату розламали 
ми. На цім місті поставили. Та стара хата була, ну, све-
круха дуже боялась, шо останеться без хати, вона не 
розрішала нам. І ми жили в цій хаті, старій, а кругом 
почали строїти. І то годів 6 ми жили в етій хаті, ми на 
ступеньки йдемо, а потом пригаємо вниз в оту ж ста-
ру хату. Через що в нас получилась висока хата, бо вже 
нада було потолок ставити, а свекруха не давала роз-
бирати хату. Кришу вже зібрали, а те – ні. І тоді тільки, 
коли вже прийшли хату мазати... Стіни. А хата меж-
ду прочим із самана. Я ліпила сама глини, то топтала, 
з мене сперва люди сміялися, шо вона продумала. Я і 
мої діти топтали, чоловік тоже сперва був протів цьо-
го. От душа моя чуствувала, шо мене виженуть звідси. 
Тут три хати з саману, а так немає. А тож і вже бачуть, 
шо получається, тоді вже свекруха почала помагати, 
тоді вже брат Толін незрячий тоже ногами місив. А я 
вже [саман виготовляла] – такі дерев’яні форми були.

смт Ков’яги
Записала Н. Олійник 18 серпня 1995 р.  

у смт Ков’яги Валківського р-ну Харківської обл.  
від Лободи Ніни Антонівни (Л. Н.), 1928 р. н.,  

та Положій Олександри Євменівни (П. О.), 1929 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Яким було планування хати?] 
[Л. Н.] Ганок – сіни (вхід на горище) – «передня хата». 
Там піч стояла і спали. «Хата передня» була, а чого пе-
редня, а не кімната – не знаю. Дах. [Дах як у вас нази-
вали?] [П. О.] Покрівля, криша, дах. Стріха – краєчок 
покрівлі. Хати ж тоді невисокі були, і отак по покрівлі 
[вода] спускається, і  втече. Хати вкривали житньою 
соломою. Солома житня, довга, шо ціпом молотили, 
і ото так чинили, починки такі клали. [Їх зв’язували 
один до одного?] Зв’язували самий крайочок, а  по-
том просто ложили такі починки соломки. Ложили 
кругом. До самого верьха доходять, відціля й відціля 
доходять починочки, а тоді вверху ложать починочки. 
То ж так ложать, а тоді в самому верху впоперек воно 
ж зійдеться. Система опалення. [Як у вас називали 
димар?] [Л.  Н.] «Дідух». А  в нас уже в сім’ї назива-
ли «димар». Я  бачила старинну хату, тут у яру була. 
Я  ще маленькою була, років десять, мабуть. Цей ди-
мар – «дідух» – був поставлений у сінях, хворостяний, 
мазався, а із комина, туди ж у димар дірка була, ішов 
дим уверх. У самому димарі були щаблі. Це такі кілки 
були, як драбина. І от коли татари нападали, або які 
там вороги, то по тих кілках хазяїва тікали за хату і 
тікали геть. [Через димар вилазили на дах?] Ну, да. На 
кришу, на дах, як там його назвати, і ото тікали. Так 
оце й я пам’ятаю, шо такий димар був. Прямо в сінях 
на ніжках отак він стояв. У нього можна залазити ж 
було. Залазили, мазали, шоб тріщин не було, пожара 
не було. А на випадок ворога якого-небудь, то тікали 
іменно через цей димар. [П. О.] «Дідух» – горожений 
хворостом на горищі димар, такий широкій, шоб у 
нього влізла людина, шоб тоді мазати треба. [Там ще 
драбинки є?] А, ну, так, як він же високій, а може така 
маненька [господиня], не достане. Там вікно у йому 
оставляють, шоб людина туда залізла мазати, бо він 

же хворостяний, шоб не загорівся, був мазаний гли-
ною, зсередини і знадвору. [Де він був зроблений?] 
Аж на горіщі, тут же є така ляда. Залазиш на горище, 
а тоді ж у той димар. Там друга драбинка. [То він у вас 
«димар» називався чи «дідух»?] Димарь. А  це дуже 
давно його звали «дідух», потому шо він дерев’яній, 
щас же кирпичний. Залазили через димар, він же ши-
рокій був, виходив аж на саму кришу. Інтер’єр. [Л. Н.] 
Оселю прикрашали розкладними квітами, які робили 
з паперу кольорового. Стіни не розмальовували.

Записав В. Іванчишен 12 жовтня 2016 р.  
у смт Ков’яги Валківського р-ну Харківської обл.  

від Кондакової Галини Григорівни, 1941 р. н.,  
родом із Кременчуцького р-ну Полтавської обл.

ЖИТЛО [Чи були зруйновані житла мешканців під час 
Другої світової війни?] Зруйновані, тут особливо, 
у цьому районі. Люди самі [відбудовували]. Дозволя-
ли у ліс тільки такі тонесенькі [гілки заготовляти для 
будівництва]. І  вони ото кооперувались, в  колгоспі 
брали коняку, підводу, три-чотири сім’ї, бо жінки всі 
вдови лишились. Багато людей загинуло. І хворост той 
привозили, і  самі вони обплітали. І  тоді обмазували 
цілими громадами. Сьогодні в одного помазали. Ра-
зом, помагали один одному. Планування. Обов’язково 
була людина, шо знала по дерев’яних роботах і в будів-
ництві. Вони її попросили. Вона розкаже, такий план 
накресли. Тоді ж так не було, шо ото спальня та все. 
Такі були великі сіни. Підвалини. [З чого розпочинали 
будівництво?] Спочатку чотири вони головних [під-
валини] ставили, не сохи, соха – це ж наверху. Стіни. 
[З чого стіни будували?] А стіни тоді хворостом горо-
дили. А  ше в післявоєнний період, но це в нас біль-
ше на Полтавщині, у нас, де болотиста місцевість, це 
воно туди до Кременчуга, то купували люди очерет, 
бо болота. І вони очерет цей викошують, складають і 
зв’язують снопи, а  то  – купували. Привозили очерет 
додому, зв’язували такими «шмут», жмутиками, і ото 
ставили замість оцих прутиків. А  тоді обмазували, 
і воно тепло було. І довго стояла ця хата. Ми построїли 
цю хату свою у [19]50-му році, і вона стоїть по сьод-
нішній день. Це лиш тепер обклали кирпичем. Сте-
ля. [З чого верх робили?] А верх дерев’яний. Ставили 
крокви, а  то по боках тоді сволоки, стягують ті сво-
локи. І пилялись [балки] не на пилорамах, а наймали 
людей, які цим тільки займались. І  оце ходять два із 
пилкою, і  в них такі «козлики», ставлять вони, один 
вверху стоїть, а другий внизу, і вони розпилюють такі 
довгі [балки]. Я пам’ятаю, бо ми строїлись. [Чи могли 
щось записувати на сволоках, різьбити?] Нє. Але ми як 
з мамою приїхали з Донбасу, то [бували] в такій хаті, 
як «Шевченкова», а тоді в [19]50-му році розібрали, то 
там такі сволоки були. І на сволоках там було написа-
но, коли вона там построєна була, хто тут жив. І під 
сволоками, дядя каже: «Диви, люди умирали, і отакі за-
вбільшки гроші!» Довгі такі, «катеринки» чи які вони, 
вони клали. То клали мідяки, всякі є. Так строїли. Сис-
тема опалення. [Як був влаштований у хаті димохід?] 
В тих сінях такий бовдур. І то ганчірки усякі збивали, 
і як топлять оце зимою в печі, коли все там потухне, то 
вони йдуть, забивають цей бовдур, шоб дим не йшов. 
І тепло зберігали, бо воно йде туди, а сюди не попадає. 
Інтер’єр. [Який вигляд мала хата всередині?] Кожен 
по-своєму. Обов’язково була сторона, де ікони. «Поку-
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тя» на Полтавщині в нас називається, а тут – я не знаю. 
Раніше були мазанки, не обкладені кирпичом, а в них 
білили стіни. В  нас на Полтавщині красиві були, бо 
підводили червоною глиною.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Як [стелю] мазали, то по чотирьох углах жито 
туди подавали. Зведення даху. Букетики ставили на 
глиняних дощечках, тако, як горішки накидані. То на 
криші зверху ставили букетики, шоб було щастя.

с. Мельникове
Записала З. Гудченко 7 червня 2009 р.  

у м. Валках Харківської обл.  
від Губського Миколи Михайловича, 1941 р. н.,  

родом із с. Мельникове Валківського р-ну

ЖИТЛО Стіни. [Інформація про практики будівництва 
у с. Мельникове]. У сусідів хата була кирпична з трьох 
боків. Там жили дві сестри. У  нас була рублена хата. 
Були віконниці, двостулкові, теж розписані. Козаків 
Мамаїв не було ні в кого. Спереду [хати] – присінки. 
Отак воно отут звисало – колони дерев’яні. І  з коло-
нами були хати тоже, тільки набагато менші. Стовпи 
[присінків] були тільки спереду. Вход був відсіль і від-
сіль. 4 колони було. Тут ішов квадрат, і так вони були 
красіво зрізані, і все йшло доверху кругле. Розмальо-
вані всякими квітками [колони]. І хата, двері отак з ції 
сторони, другі в другу сторону. І отакі ж красіві вирізи, 
і тут розмальовані такі цвіти. А тут – така птиця – не 
павич і не цесарка, а шось подобне. Обидві двері були 
розписані (і в хаті розписані були). Ці двері були на 
передньому фасаді, на присінках. Ця птичка носом по-
казувала, куди відкривається, і та птичка показувала, 
куди відкривається. Це було [19]68–69 роки. На коло-
нах був такий сволок і там 2 крючки, чіпляли туди ко-
лиску для дітей. Не в хаті, а на піддашку. Вони порались 
у дворі, а дитина в колисці. Дах. Хата була під желізом, 
наверху були два вікна півкруглі з такими зубцями на 
криші. Була на 4 схили криша. Планування. Хата – оце 
заходиш сюди, там у вигляді як коридорчик, присін-
ки чи як вони називались, ще двері і там така комната, 
а туди була... Дві кімнати були і «хатина». Дві печі було. 
І  дві «хати» були так, і  «хатина», тільки «прибік» на-
зивався – там коров держали. Прибоки були з тильної 
сторони. Троє дверей в сінях: прямо – в «хатину», ліво-
руч і праворуч – в «хати». У селі Костів [Валківсько-
го р-ну] хата була «двоходовка» – тобто було два ходи. 
Тут була навіска на колонах, майже на все – присінки, 
чи як вони називали в старовину.

с. Очеретове
Записала В. Осадча 17 серпня 1995 р.  

у с. Очеретове Валківського р-ну Харківської обл.  
від Супонів Ганни Сидорівни, 1919 р. н.

ЖИТЛО Планування. Біля хати навколо була призьба. 
Колони – стовпи. Галерея – вхід у хату, або крилечко. 
Переступили через поріг, потрапляєш в сіни. Сіни 
були без вікон. Із сіней був вхід на горище по драби-
ні. Потім входили в «хатину». З  «хатини» потрапля-
ли в «хату». Стіни. Толока – гуртова праця, якомусь 
хазяїну, наприклад, мазали хату. Коли будували хату, 
господарі запрошували чоловік 20–25 і разом мазали, 
місили глину. Після праці господарі готували вечерю 

і всі гуляли. Около мазали, тобто білили хату знадво-
ру. Стеля. У  хаті був сволок. В  деяких хатах сволок 
був нижче від стелі, на нього клали хліб. Сволок фар-
бували. Сволоки були впоперек хати. Інтер’єр. [Які 
робили хатні прикраси?] «Теремки» робили з жит-
ньої соломи, якими прикрашали в хаті на свято чи  
просто так.  

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. На подвір’ї 
були сарай, комора, саж [приміщення для свиней], 
погріб, хлів для худоби. Нагонка – дошка, до якої крі-
пляться двері в хлів.

с. Рогівка
Записала З. Гудченко 7 червня 2009 р.  

у с. Рогівка Валківського р-ну Харківської обл.  
від Ляшенка Олександра Федоровича, 1932 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. У нас хутір звався Меджиріївка. В нашому 
хуторі було 38 дворів. Ну, хутір розтягнутий де-то на 
1 км. Нижче нашого другі були хутора. Січас нема й 
сліду. Їх позносили. Повтікали всі, хто в город.... По 
ярку тут, по горі до півсотні дворів було. І  внизу в 
ярку були хати. У нас тільки шість дворів живе, а то 
стоять пусті, бур’янами заростают.

ЖИТЛО Планування. В старину хата ставилася, в осно-
вном, від воріт метрів за 15. І вікнами у двір, глуха сті-
на на садок. Ну, і бокові вікна були. Строїлися хати без 
єдиного гвоздя, все на кілках та на диблях. Например, 
задумали хату робити, розбивают розмір хати. Розмір 
хати робили, шоб на дві часті, пополам. Чого? Тоді ро-
били хати під один хвасон почти шо, ще й за мою 
пам’ять. Як? Уходиш зразу на крильце, з  крильця в 
сіни, із сіней входиш в хату, но в хату не входиш, а зра-
зу чулан. Коло димаря у чулані обов’язково в кажній 
хаті стояла драбина на горіще. Горіща перегороджува-
лися на несколько отсєків. Ставляли розпиляні брус-
ся, допустім сантиметрів на 30 вишини, і тоді в один 
отсєк зерно насипалось пшениця, в  другий  – жито, 
у третій отсєк – там просо, в четвертий – гречка, то 
для зерна були отсєки на горіщі. [Ви ж бачили такі 
хати, шо галерейка на стовпчиках спереду, а, може, і з 
двох боків?] Ну, то називалися сіни. То не галерейка, 
а сіни. І ото від сіней у сторону йде присьба, а з сіней 
тоді входили уже у чулан. То називалося сіни. Це гале-
реї січас пішло. Тоді про галереї понятія не іміли. Під-
валини. Робилися хати: єслі надумали робити, в осно-
вном вибирали дубки, де товсти, і  закопували зразу 
по вуглах стояни. У двох видах робилося – на стоянах 
й на камнях. Вишукували здорові камні, викладали 
камнями по вуглах і тоді посередині, шоб можна було 
положити підвалини. Ну, конєшно, брали урівень, 
шоб було рівно. І стояни тоже так: різали, у землю за-
ганяли де-то не менше, як 70 сантіметрів, а то по ме-
тру, в основном, у землю закопували. Ну, а наверх де-
то сантиметрів  40  поверьх землі. І  тоді на ті стояни 
ложили підвалини. Підвалини положать. Призьба. 
А присьба в літнє врем’я – дешо збирали і складали 
там: чи квасолі нарве піде на вгороді та туди положе, 
чи там дешо переложити просто для хранєнія. З ши-
рокою присьбою – це було в кажній хаті так. Присьба 
була тільки з одниї сторони. При том ше хати тоді 
строїлися перед у двір вікнами, і в одній половині від 
сіней широка присьба була метра 1,5–2 ширини. Сті-
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ни. Тоді стіна ставилася хати  – і в стіні вікно. Хати, 
в основном, робилися рублені. Січас роблять, як при-
ходиться, і сторчові, а тоді тільки рублені. Товсте де-
рево розпилювалося напополам, і тоді по вуглах зарі-
зали замки, посередині видовбували у тих дірки. І ви-
тисували сокирою, «диблі» звалися – ширини санти-
метрів 7–8, вишини сантиметрів 10–12. І тоді в ті дір-
ки забивали цей дибель, і по стіні їх ставили нескіль-
ко, смотря яка довжина хати – чим длінша хата, чим 
більше диблів, тим крєпша стіна, не давала нікуди ви-
гину. На диблях робилося все. І так нижній положили 
брусок, дірки повидовбували, позабивали диблі, тоді 
верхній брусок ложать, тоже ж розмічають: дибель 
стоїт, і в тому брускові видовбують дірку якраз, шоб 
зайшов брусок на дибель. І шоб брусок, хоч ця дереви-
на, лягла на деревину плотно. А диблі держали, шоб не 
було шаткості, шоб не було похилу нікуди. І так до са-
мої клітки. Клітку зробили, у  кажній деревині диблі 
ставили. Строїли хати – в основном, нанімали опит-
них плотників. Бо такі люди не в курсі дєла були з крє-
плєнієм диблів, кілків, замків, як їх робити. Замки 
тоже разні були. Я, напримєр, міг би зробити дереви-
ну із кусків на цілий кілометр дліни, і вона б ні у бік не 
пішла, і не розірвав би її – замки такі робилися. [Ви 
плотником були?] В мене натура така – я на шо гляну, 
те й зроблю: був і плотником, і  столяром, і  по-
каменщицьки, і по кришах. В мене на все дуже широ-
кий огляд. Можу замки зробити різні. Єсть замки косі 
із чопом, із зарєзом. І робиться, шо ні в бік не піде, ні 
в розтяжку, не розірвеш. Єсть замки і на кілках, то 
сложніші з кілками, там дуже сложні зарєзи, і він за-
чіпає деревину за деревину, а тоді кілок заганяє, уже 
вона не йде... Частіше прості замки робили, які легші. 
А сложні замки робилися у дуже багатих людей. Люди 
ж нанімалися. Багаті ж дужче платили, а потом по за-
казу хазяїна то було. Я раньше колєкціонірував замки, 
диблі. Вуглові замки в мене є. [Чи була толока під час 
обмазування стін хати?] Сам хазяїн не помаже хати. 
Це було постояно і в усих. Сьогодні строїться чоловік 
і об’являє, на який день: «Приходьте мазати хату!» 
І люди сходяться: і мужики, і молодьож, і бабки ідут. 
Бабки мажут, мужики, в основном, місят глину. Пона-
чалу раньче місили глину самі ногами: викопують яму, 
обставляют досками, шоб не розходилось, насипают 
глину. Місили ногами, а дальше стали місити кіньми. 
Мужики подают глину, носять, а баби мажут і знару-
жи, і  зсередини. І  це об’язательно і не тільки хату, 
а также й сараї, як утепляли, мажут – були глиною об-
мазані. Стеля. Клітку поставили, тоді начинают сво-
лока ставити. Сволока готовлять товстого. Посереди-
ні видовбували паз сантиметрів 6–7. Це для того, шоб 
у цей паз уганяти доски у сволок. А на стіні ставили 
доски прямо на брусок, хоть на деревину, яка підходи-
ла по уровню стелі. Так стелили стелю. Коли сволока 
начинали стягувати, то обов’язково на сволоку видо-
вбували хрест, сантиметрів 30 дліни. Це в кажній хаті 
було. У поперечного сволока ще більша по конструк-
ції була роль – придержка стін. Ложили на глуху стіну 
і на ту, шо в двір, і вони ж на замках, і для придержи 
стін, шоб не давали розхождєнія, похилу стін. Дах. 
Хати робилися тоді, вкривалися соломою, рідко де 
була під желізом, тільки у дуже багатих людей. Посля 
під черепицею, а  в осоновном, під соломою. Коли 
клітку зробили, начинали ставити крокви. Крокви 
ставили так: нарізали глиці, на тій деревині косой за-

рєз. Кроме зарєза, робилося сідло, і в крокві тоже за-
різали і так, шо кроква сідає прямо у те сідло. Упор 
дає, і  вона нікуда не двигалася. Вверху соєдінялася 
кроква: на одній крокві вирізався по товщині крокви 
чіп, десь 4–5 см товщини, а на другій крокві вирізало-
ся гніздо для входу цього чопа, і загнали в гніздо чіп. 
Тоді свердельцем просвердлювалася дірка наскрізь, 
крізь обидві деревини, і робили дерев’яні дубові кілки 
товщиною в 3 см, дліною см 20, і заганяли той кілок у 
деревину, шоб якраз виходив до кінця деревини кілок. 
Ото було таке креплєніє. І нижче, де-то на півтора ме-
тра чи на два, смотра яка ширина хати, бантини ста-
вили, які держали крокви, шоб не було ніякого роз-
хождєнія і шоб держало кришу харашо. Бантини  – 
тоже брусок витисували десь сантиметрів 10 по тов-
щині, а  по длині, шоб хватило, допустім 2  метри ілі 
2,5 від крокви до крокви. Тоже просвердлювали дірки 
у крокві, у бантині і закріпляли тими ж самими кілка-
ми, шо були вже готові, натесані. Це було замісто гвоз-
дєй. І так поставили крокви, тоді по кроквах начинали 
латати лати. Лати – маяки із дерева – можна ложити 
під солому. Можна робити з любого дерева маяки. Ну, 
товщиною маяки де-то, як рука, завтовшки, примерно 
сантиметрів 7–8. І тоже ж: ложе на крокву, свердель-
цем просвердлює дірку. Хоть свердлять іще на землі 
лати по размєру, шоб попадало на крокву, а  крокву 
тоді вже на місці свердлят – прикладают лати і сверд-
лят. Прикладают лати і свердлят дірку у крокві по цій 
же дірці, шо у латі, і тоже кріпили кілками. Кілки не 
заганяли повністю, шоб виглядало сантиметрів 5–6 із 
деревини. Коли латами облатают усю хату, просвіти 
лата від лати должни дето на 40 сантіметрів, на ці про-
світи рубали тоді ліщину  – обикновенний хворост. 
І не розчухували, нічого, так з гілльом закладали оці 
просвіти. Чим густіше закладені просвіти, тим легше 
було крити соломою. І це вже, єслі залатали хату, хво-
ростом позакладали просвіти, підходить очередь до 
соломи. Солому ложили тільки житну. Тоді старалися, 
шоб жито було високе. Щас низькоросле жито, а тоді 
вибирали, шоб було високе. Молотили тоді вручну ці-
пом. Звозять з поля чи жито, чи пшеницю, чи просо, 
чи гречку, звозять все у клуню, молотили у клуні зи-
мою. Ціпами молотили і одбирали околот із жита. 
Старалися не перебивати дуже солому, колосся пооб-
бивали, а  солома ціла, длинна була. І  цей околот 
в’язали в снопи. В’язали ж тоже соломою. З  соломи 
робили перевесло: крутили один край, скрутить, тоді 
один край під руку, а той крутне, тоді повертали, і так 
робили перевесла. І тими перевеслами в’язали снопи 
товщиною де-то сантиметрів  20. Тоді тими снопами 
обв’язували кришу. Начинали внизу: і знизу по крок-
вах до бантин прив’язували цей околот до нижньої 
бантини, прив’язували ж тоже соломою, перевеслами. 
Отак обв’язували кругом хату. Обв’язали хату около-
том, тоді вже йде рядова солома. Рядову солому житну 
розстеляли посеред двору товщиною де-то сантиме-
трів на 30 і ширини 1 м – 1 м 20 см, шоб була, як грядка 
цибулі. Водою поливали з поливалки, шоб ця розсте-
лена солома намокла. Коли намокла солома, іде один 
по цьому чинку з граблями і прибиває, розправляє, 
шоб було рівненько, прибиває його до ніг. І так далі-
далі по всьому чинку цю солому... Ото збив і притоп-
тує ж обома ногами. І  робили батиг. Батиг робився: 
обикновенна палка, на краю прив’язували кусок ве-
рьовки метра півтора. І цей батиг підсувают, на землі 
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цю палку метра півтора, а  верьовка зверху. Находят 
рукою, просувают, він знає дліну цієї палки. Підсунув, 
рукою находе край. Тоді верьовку цю зачіпає за палку, 
обкручує і піддіває туго до себе цю солому. Палку за-
чіпив і зверху кінець продіває, хоч зав’язує на ці же 
вірьовочки. Вже готове на подачу на хату. Ото подава-
ли. Як невисока хата, то длиними держаками, вилами 
наштрикує цей же ж батиг із соломою, піддіває й по-
дає. Там уже стоїт кривщик. Мастєр повертає чинок 
сам, як йому удобно. Получалося так, шо він перві 
чинки ложе по околоту і придавлює їх, притоптує, шо 
вони аж перегинаються на стелю, а  вже другі чинки 
ложе, то він оставляє 30  см цього нижнього чинка, 
а то прикриває цим другим, а там вже і третім так при-
криває, тоже 30 см оставляє. І він уже ходе по тому. 
І так же він постепенно притоптує, і получається тов-
щина соломи на криші дето 40  см. Так іде до верха. 
А єслі хата висока, то ставили в дворі журавель. І жу-
равльом зачіпали за один край журавля верьовка, за 
другий край чіпляли ж ту солому, шо подавали з бато-
гом. І журавель – поворотник верьовкою натягували і 
подавали на хату. Єслі хата висока. І  так до верха. 
Вверьху тоді сходиться це й відціля сторона, та відті-
ля, він утоптує. Тоді вверху вже накладає потовще, він 
уже ложе рівно шар соломи, притоптує. І каждий шар 
соломи, як положив, грабельками розчісує, шоб не 
було поперечної соломи, шоб не задержувала при 
дощі води. Получалася тоді дуже харашо розчісана 
криша. Розчісував грабельками каждий поданий пу-
чок соломи. І так до самого верха. Вверьху, коли зало-
жив, там уже він накладає, звужує, розчісує, і ніколи, 
як любий дощ, не промокала солома. Так крилися 
хати. Криша вся держалася на стінах. Тільки були, як 
хата дуже стара, та попідгнивали підвалини, шо вона 
начинає коситись, тоді підставляли упори. Як уже 
дуже стара хата, а так в нову хату не ставляли нічого у 
нас. Інтер’єр. [Як робили дерев’яну підлогу?] Четвер-
тєй тоді не іміли, а рівно вистругували, хоть витисува-
ли сокирою – шнур був. Положе доску, шнуром, крей-
дою, а не було крейди, то древесний вугіль, обгорілим 
возьме дровиняку, вугльом натре, тоді один край дер-
же один [чоловік] за доску, а другий [край] – другий. 
А третій хтось підійде, посередині, підніме шнур, уда-
ре шнуром, і ото рівно по шнуру тоді витисували со-
кирою. Четвертей не одбирали, бо вони ж на кілках 
робились тоді. Було, так робили, єслі ривні доски. 
А єслі криві доски, тоже дубові, то тоді спеціально був 
зроблений ключ з металу: одна сторона ключа йде по-
над доскою плоска, а друга коротча загострена йде по 
дошці. І  йде, гострою стороною робе черту. Ви про-
чертили, її харашо видно. І тоді понад тією чертою со-
кирою витисують. І так же само і другу доску. То шо 
вони ріжуться з одної деревини, і  однакові кривулі. 
Тоді вже підганяли, це вже кривий пол був. То я робив 
і сам цей пол... У нас був свеклопункт на 45-м кіломе-
трі, і я там робив, і стелив із кривих досок і сам пол.. 
Я  багато робив. [А  в торцях дошки як з’єднувались 
між собою?] Сечас обезатєльно з четвертями. А тоді 
по стіні, того шо вони стелили усередині уже в помі-
щенії. І вирізалося, точно по стіні приганялося. Края – 
точно уплотну до стіни. Із товстих [дощок], не тонше 
5 см, а то 5–6 см товщини. І та доска, шоб не прогина-
лась, закопували стояни посередині, на стояни ложи-
ли підвалини. Так, як січас підпольники звуться, а тоді 
звали «підвалини» під пол, хоча їх можна назвать під-

польниками. Підпольники ложили на 1,5  метра. На 
2  метра дубова доска не вгнеться ніколи, а  притому 
вона зв’язана одна, може б вона й вгнулася, ну, вона ж 
зв’язана: і з ції сторони на кілку, і з другої сторони на 
кілку. Воно, можна сказати, шо увесь цей пол  – він 
пригнатий як один, усей на кілках. І  він нікуди [не 
прогнеться]  – його не розірвеш і не вгнеш, нічого. 
У вуглу від садка стояла кровать дерев’яна для оддиха. 
Тоді люди додержувалися режиму: до 12-ти роблять 
чи до часу, 2 часа – перерив у їх. Пообідали і оддиха-
ють. Тоді встають і роблять до смерку. І, крім інвента-
ря в чулані, єслі входиш, наліво двері у хату, а направо 
в углу нарубані дрова складали, шоб вони були сухі. 
Хазяйка далеко по дрова не ходила. Двері відкрила, 
прошла 3  чи 4  метра і топе. Хати [зсередини] 
обов’язково мазалися глиною, тоді їх білили. Комини 
ставляли в хатах; обов’язково, шоб була піч, плита 
шоб була з лежанкою. Старики на лежанках спали. 
І на печі можна було спати. І обов’язково комини кра-
силися красною глиною. Тоді їздили у Валки купували 
такі грудки, як м’ячі круглі, як кулак завбільшки. Ото 
той м’ячик куплят, тоді розводять, і  обмазували ко-
мин. Вони були красні в кажним дворі. А хата обмаза-
на і всередині білили, і  знаружі білим  – крейдою. 
А кругом вікон, [стосовно] віконниць тоді не іміли по-
нятія, а обводили чим-небуть обводку кругом вікна, 
шоб виділялося вікно. В старих хатах вікна були дуже 
малі, в основном, на 6 шибок, но шибочки були дуже 
маленькі – сантиметрів на 25. Малювання на стінах не 
було. А на сволоках видовбували, а в основном, випа-
лювали хрест, шоб по хаті не вдарила гроза. І коли ше 
хату ставили, обов’язково у хаті ставили ше попере-
чний сволок. Поперечний сволок ставили  – ето був 
від подовжнього сволока сантиметрів на  25  нижче. 
І на цей сволок розставляли, як напечуть, хліб. Хліб 
пекли тоді у печі самі на капустяному листі. Ну, в де-
кого появлялися вже желізні форми круглі. А в осно-
вному, на капустяному листі пекли, і  такий вкусний 
хліб був, шо й за вуха не відтягнеш. Система опален-
ня. Комини перегоражували хату. Димарі робилися 
на хаті тоді хворостяні, із хворосту городили на сторч. 
Хата переділяється напополам якраз по димарю. Ди-
марь наверху по центру хати, ото якраз половина йде 
під хату жилу, а  половина його під чулан. Димарь  – 
одна стєнка стоїт на стіні, якраз від чулана, а ті стєнки 
йдуть на горіще. І  димар робили для димоходу хво-
ростяний і просторий. Робили так званий лаз. [Для 
чого?] Шоб женщина, хоть хазяйка, могла залізти все-
редину сама у димар з двома відрами (в одному від-
рові вода, в другім глина, щітка) і могла помазати до 
самого верха димарь. Димарі мазали глиною до само-
го верха. Понад краями, примерно, був димар ширини 
1×1 м, шо там свободно могла повернутися жінка і ма-
зати. Понад краями з двох стєнок ставили щаблі, так 
звалися, хоч «шліги» звуть їх, як городили, ставляют, 
а  тоді городять. І  на ті шліги ставляли сантиметрів 
на 15 від стіни, такі, як рука, завтовшки, на кажду шлі-
гу ілі глицю, їх по-разному звали (і шліги, і  глиці), 
з однії сторони і з другої... Знизу ж з горіща хазяйка не 
може дистати до верха. Помазала, скільки достає, тоді 
одною ногою стає на одну щаблину, другою на другу, 
піднімається вище, щоб достала до самого верха по-
мазати глиною димар. Димарі були і зверху хворостя-
ні, не так, як січас, один перед одного, шоб луче, тоді 
красоти не дивилися.
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Чулан  – це 
була кладовочка коло хати. Тіки входиш із сіней  – 
у чулан, а двері в хату зразу налєво, метра півтора від 
стіни. Чулан не накривається – ні потолка, нічого, так 
криша під соломою була. Це була кладова. В  ньому 
весь інвентар: сапки, лопати, вила й граблі хранилися, 
діжки стояли. Із мукою жлукта у чулані. Ну, сарай 
тоже робили. Держат корову там чи для овець. Тоже 
робили, шоб було тепле. Тоже ж все під соломою. Ко-
мори робили тільки на стоянах, дето півметра від зем-
лі. І  стояна ставили на 2  метра один від одного і по 
краях, і посередині. На ті стояни ложили підвалини, 
тоді начинали стіни. Стіни так само робили, як і хату, 
на диблях, і так же і верх, все робилося. А пол насте-
лявся в коморі всередині. Різали дубки вручну тоді, 
нанімали людей, товщиною 5–6 см дубові доски, і сте-
лили пол. Прямо по цих, шо були положені всередині 
підвалини, по середніх підвалинах. І так вже й пол по-
стелений. І  приганяли, доску ложат одна до одної, 
просверлюют в доски дірку, в одній і в другій. І кілок 
же робе, і оп’ять же ці доски приганялися на кілках, 
гвоздєй не було. І так увесь пол на кілках. Кілки при-
мєрно у половині товщини в палець і сантиметрів 6–7 
дліни, смотря яка комора. Єслі невелика комора, то 
ставили три кілка, десь від краю стіни на 1 метр, тоді 
посередині і з другої сторони на 1 метр. Єслі більша 
комора, то було й на 4 і на 5 кілків. Так стелили пол. На 
клуню вибирали місце тільки в садку. Ну, й старалися, 
шоб клуня була попросторіша. Вибирали місце в сад-
ку, десь від хазяйств не менше, як метрів за 20–30. Це 
для чого? На случай якого пожару, шоб не загорілася 
хата чи шо там. Бо в клуні хранилося все. Клуня сама 
під соломою була і хранилися літні врожаї. Робили 
клуню  – закопували стовпи, заготовляли раньше. 
Стовпи заготовляли по 3  м дліни, зокопували 1  м у 
землю, а 2 м уверх. На краю стовпа зарізувалися чопи 
сантиметрів 6–7, і закопували по кругу, не квадратну, 
а де-то, можно сказати, шестигранником ілі восьми-
гранником. Метра 3 стіна, тоді повертає у другу сторо-
ну метра 3, ще повертає, і так кругом по 3 метра. І ро-
били з такого розчоту, шоб можна заїхати возом сно-
пів і вигрузити їх, і розвернутися у клуні кіньми, і ви-
їхати з клуні. Такі розчоти були клуні. Клуня робилася 
висока. Снопів було багато. Туди і жито завозили, й 
пшеницю, й гречку. Тоді сіяли люди все і все завози-
лось. Оце під одною стороною заложено жито, під 
другою стороною там дальше пшениця, там гречка, 
там просо. І місце, шоб було, де й молотити у клуні. 
Молотили тільки зимою. Клуня висока. Для високої 
клуні вибирали длінні крокви. Длінної ж крокви так 
не поставиш: по центру клуні закопували товсту, як 
стовп, цілу деревину, десь метрів 10–12 дліни, в заві-
сімості, хто яку робив клуню. Закопували стовп посе-
редині. На цей стовп зарізали і кілками прибивали 
сантиметрів по 40  длінною, товщиною сантиме-
трів 6 іли 5 дубові кілки, можна назвати. Їх обтисува-
ли, шоб було рівненько так, як на драбину готовили. 
І кілками прибивали до самого верха на растоянії 30–
40 см один від одного. Це для чого? Коли зробили клу-
ню, то одному [чоловіку] нада було вилазити на стовп 
до верха і піддержувати ті, шо подаватимуть знизу, 
кроквини, і  соєдіняти ж там. Крокви ж зарізували – 
в одній кроквині чіп вирізувався, в другій гніздо, і він 
должен направляти там. Конєшно, люди нужні були: з 
однії сторони чоловіки 3–4 і з другої сторони чолові-

ки 3–4, які подавали крокви, а він направляв у гніздо, 
дірки вже були посвердлені, готові, і забивав кілок, со-
єдіняв уверху. Це для цього був нужен стовп. Цей 
стовп не прибирався, так він і був у клуні. Подали дві 
крокви, соєдінили, тоді відступают, якраз де 3 метри 
пройшло і поворот, відтиля подают ще крокву. І так 
соєдіняли уверху крокву до крокви. Ті другі зтисува-
лися навкосу, просвердлювали дірки і забивали кілок 
до цих кроков, до центральних. І так кругом клуні по-
давали і закрепляли вверху. Крокви ж у клуні ставили 
дуже длінні. То подати її руками, так же ж не подаси 
до верха, на стовп, шо чоловік сидит. А знаружі клуні 
чоловіка 2 чи 3 берут всередину. Чим длінніша кроква, 
тим просторіша клуня, підбирали так. Знаружі ложат 
на окладину крокву і підсувают по окладині, а внутрі 
клуні стоїт 2  ілі 3 чоловіки з рогатінами (дерев’яні в 
лісі повирубували рогатіни) з дліними держаками, 
і підбирают тоді рогатинами. Той, шо від стіни, короче 
рогатіна, а дальше длінніша, дальше – ше длініша. Ті 
сунут, а  ті рогатінами подают цьому ж [чоловікові], 
шо на стовпу, і держат, поки закрепе. А вже закріпили 
крокви вверху, начинали латати так само, як і хати. 
Тільки лати тут короче – 3 метри внизу, а під верх іде 
воно клином, вужче й вужче, до верха тіко на 1 метр 
може бути, і  на півметра. Полатали так же само, на 
40 см лата від лати, тоді накладали хворосту і начина-
ли покривати. Оп’ять же ж житним околотом. 
Обв’язували снопами внизу по краю кришу і тоді по 
околоту начинали вкривати так само, як і хату. Сараї і 
все так робилося. А то, шо я казав «грядкою» солому, 
то звалося «чинки». Робили чинки, і ті чинки подава-
ли і тими чинками укривали. Укривщик притоптує, 
ложе плотно один до одного, прибиває, грабляє, при-
топтує, розчісує. І  так до самого верха. Побагато, як 
батиг лежит по землі, і вилами заганяєш в батиг, полу-
чається всередині він, і подавали наверх, і ложе так, як 
йому там нужно. Він бере, сам повертає, сам ложе. 
Знизу до нього не мішався ніхто. Сараїв стіни горо-
дили більше хворостяні, а тоді глиною обмажут, і те-
плі сараї були. Одні тільки комори не мазались, а було 
голе дерево. Ворота. А  ворота й хвіртка робилися 
так: ставили товсті стовпи, хвіртка  – 3  стовпа, між 
двома стовпами ворота, а тоді до 3-го стовпа хвіртка. 
І робилися ворота з накриттям – ото зверху на воро-
тах робили навєс і вкривали соломою, а в декого, бага-
чів, вже проникало і желізо. Огорожа. Робилися за-
бори із дубових досок («п’ятдесятки») і тож приганя-
лися так само, як і поли стелилися, на кілках. Забори 
робилися тоді високі, не менше 2-х метрів, шоб не пе-
релазили. Тоді боялися люди, особенно багачі. Бідні – 
то не так. А багаті робили такі забори, шо через забор 
ніхто не влізе, – не менше 2-х метрів, а бувало, й 2,5–
3  м. Поки двір  – забор, а  поки усадьба  – городили 
тини. Тини городили з хворосту, городили у двох ви-
дах. Перший – між коляками. Крайня коляка, він за-
чіпає коляку і пішов поміж коляками на всю хворос-
тину, кінчається хворостина, другу ложе. А  тоді від-
тиля обратно. Тини тоже вишиною у 2 метри городи-
лися, шоб ніхто не заліз у садок. Тоді яблука, садки 
були у ціні. А тин коли городили, обов’язково з обох 
сторон метрів на 5 один від одного ставили криві ко-
ляки – упори, з садка і з вулиці. Де-то за півметра за-
копували у землю сантиметрів на 30 цю коляку криву 
і підставляли її до коляки тиєї, шо городили, і  тоді 
вона уже йшла вверх рівніше (підбирали такі коляки), 
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і обгороджували хворостом. І її вже ніяк не витягнеш, 
бо вона пригороджена хворостом була і відтиля, і від-
тиля. Оце упори ставили для того, щоб вітер чи буря 
не зломили. Це перший варіант горотьби був. А дру-
гий варіант був: городили, перший проход роблять 
так же, як і цей, а тоді бере хворостину або дві хворос-
тини і піддіває вниз під цей хворост і пішов поза коля-
ками. Прийшов, дальше бере за другою колякою, тоже 
ж так піддіває під цей хворост, вона як «х» згинається, 
піддіває, тоді пішов поза коляками дальше, за третьою 
колякою, так від коляки до коляки й до краю. А тоді 
обратно так. Це другий варіант горотьби був. А зверху 
тоді по тинах робили із ліщини кілки товщиною де-то 
в 4–5 см, пригорожували їх і тоже прикривали соло-
мою, робили як коритчатка туди соломи. Це шоб не 
так від дощів гнили тини. Соломою придавлювали, 
вона ж всередині, примочували, як ложили, вона збе-
рігалася. Вона всередині, як у коритові, і  її вітер не 
брав. Криниця. Колодязя, в  основном, тоді були в 
зруб  – копали вручну. І  ставили зруб. Про бетонні 
кольця не іміли понятія. Зруб унизу ставили у воді ме-
тра півтора-два. Тоже ж робили чотиригранний, 
у замках. Так же ж робили замки, підганяли вже у ко-
лодязі, хоть його робили зруб зверху, на землі. Ото 
зроблять метра два, приженут і ото все, замки поза-
різают, все, а  тоді опускают. Там колодязник унизу. 
Опускают зрубину, нижні [майстер-колодязник] по-
ложив дві, тоді на їх замками ложить поперечні опять 
ті, шо перві. І так до самого верха одне на одне ложе. 
А вони пригнані ще зверху на землі. Він тіки складає 
там. Там зложив зруб, тоді начинає уверху. Уверьху 
робили для чого? Донизу йде глина, глина не обвалю-
валася, а зверху чорнозьом і глей. Ці давали обвали. 
До самої глини, може, 2 м, а може, й 3 м, а то й більше, 
смотря, яка земля, і ото до самої глини робили зруб. 
А бували такі землі, шо зруб робили до самого низу. 
Як є глина, то глину оставляют. А як глини нема, глей 
іде, тоді роблять до самої води зруб. Зверху на зрубові 
ложили з широких досок, лава звалася. Тягли воду 
тоді вручну. Колодязя були разні. Єслі глибокі коло-
дязя, то тягли віршками, віршками. З одної сторони до 
лави прибивався брусок де-то до половини колодязя. 
В йому робився зарєз, просвердлювалася дірка, і тоді 
в ту дірку шукали желізний шворінь, шукали металі-
чеський блочок з проріззю для верьовки. І  ото його 
надівали на шворінь, і ото по йому пускали відра з ве-
рьовкою і тягли воду. Ну, а єслі по низах, шо вода міл-
ко була, колодязя робили широкі, і лави широкі. Там 
ставили «журавель». На журавель цеп стальний чі-
плявся з метр дліни, тоді до цепа чіплявся товщиною 
сантиметрів 5–6 кругляк із деревини, в основном, ду-
бовий, шоб був крепче, і дліною метрів 4–6, смотря де 
яка вода. До цього кругляка чіплялося дерев’яне це-
бро, в яке входило 2 відра води. І з цим цебром тоді 
оце стає на лаву, оцей кругляк бере руками, а на край 
«журавля» чіплявся груз, який помагав витягти це-
бро. Тоді пускає, натягує «журавель» до води, цебром 
зачерпнув, тоді руками вгору починає підтягати, а там 
помагає груз. І ото витягає воду наверх. Лави широкі. 
[Поруч були] корита для напування скотини, овець, 
коней. Корита робили метрів 4–5. Для коней і скотини 
робили на вишині, де-то на уровні 1 метра, а дальше 
рядом з цим коритом друге робили корито. Тоже ж на 
стоянах. Закопували стояни, до стоянів на кілках ро-
били переворотки, на які робили з досток корита. 

І  ставляли корита. Дальше друге корито було нижче 
де-то сантиметрів на 30 від землі, а на 40 – найбільше. 
Це вже було корито для овець. І коли відром витягає 
воду, зразу виливає її у це корито, шоб повне було для 
скотини, для коней, а в кінці того корита у поперечній 
досточці була просвердлена дірка, і  забитий чіп 
дерев’яний. Тоді той чіп руками вишарує і з цього ко-
рита перепускає воду в друге корито для овець. Те ко-
рито наповнив, чіп пристукнув, забив у дірку, тоді 
оп’ять наливає це корито. І корита всігда були повні. 
Скотина йде з пасьби, і біжать обов’язково до корита. 
Ну, а які коло ставків були, то ті напивалися із ставків.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. [Чи 
знаєте, як будували вітряк?] Ну, канєшно, я у вітрако-
ві був, ну, робиться, не робив... Ставили спочатку сто-
як, і на цей стояк тоді уганялася деревина сантиметрів 
у 40, дліной – 7 збоку. Тоже видовбували, вганяли. Та 
це було для поворота. По краю деревини скрізь зако-
пували стояни, шоб повернув по вітру, і тоді там роби-
ли крючки ілі веровкою прив’язували до цього стояна. 
Нужно, повертає до другого, і  так кругом стовпчики 
закопані. Сам вітряк кругом на цьому стоянові, роби-
лася дверька дето сантиметрів може на  15–20, а  тов-
щиною був стояк сантиметрів 70–80, а то й до метра, 
де яку деревину находили. І сантиметрів на 15–20 за-
рєз кругом робили. І тоді робили дерев’яну шестерню: 
витисували з дерева ото полукруг, його соєдіняли без 
гвоздєй, тоді ж усе на замках та на кілках. Від того кру-
га пускали в сторону де-то на метр товсті бруски із чо-
пами. І тоже вирізали із дерева полукругом товщиною 
20–25 см бруски, полукругом витисували і зсередини 
робили шестерню. Середину бруска цього заганяли у 
ці бруски шестерні, і з другої сторони тоже так же само 
робили полукруги, видовбували долотами, стамеска-
ми. Тоді в ходу долота були, долотами видовбували, 
шоб ці зуб’я, шо зарізали у шестерні, входили в другу. 
І зверху ще був сантиметрів 5–6 навєс, шоб не вискаку-
вала шестерня угору. Це для поворота вітряка. А все-
редині тоді настелявся пол, від полу йшла лєснічка до 
бункера. Лєснічка примєрно до 1,5  м, а  то 1  м 30  см, 
широченька. Робилася із крепких досок. Там площад-
ка. Із площадки там ставало два камня. Камні закупо-
вували – де, я не знаю, [знаходили], привозили. Ну, по 
розказу, з батьком я балакав, я був до всього любопит-
ний, то вибирали самих крепких мужиків і тоді став-
ляли покота, і совом туда підсовували ці камні. Мужи-
ків 5–6 чоловіків і самих крепких. Поставляли камні – 
один, потом наверх другий. І тоді робили бункер для 
засипки зерна. Робили кришу так, на подобіє, як і хату 
чи комору. І  там же вставлявся в криші вал, до вала 
крила приробляли. Зробили цей вал, який гнав камні. 
І так вітром і мололи. Криші були разні: під соломою 
і під досками. Криша була тільки на два схили, пото-
му шо з однієї сторони вставлявся ж вал і проходив. 
Тіко на два схили невелика криша, але прикривала, 
шоб туди не заходила дощова вода. Крила крутяться і 
гонят камні, які мелят. А так корпус млина повертався 
кругом. У нас тіки такі робили. Я вже казав: вставляла-
ся деревина метрів 6–7, і ото відкіля вітер – повернути 
треба млин туди. Млини у нас були всі поворотні.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Як закладали хату], клали гроші на підвалину. Під 
глуху стіну, коли начинали строїти хату, обов’язково 
ложили гроші, тоді більше серебрані. Обов’язково на 
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стояк під хату ложили гроші. Зведення стелі. Сво-
лок витягли (це «сволоковщина» називається), тоді 
підв’язували посередині сволока полотенце, ставили 
хліб на полотенці. Хліб пекли сами. Хлібину ставляют 
підошвою донизу. Тоді полотенце те розв’язуют, і ди-
вилися, як упаде хлібина на землю. Тоді полів не було, 
а долівки глиняні. Єслі хлібина впаде підошвою так, як 
вона й стоїть, на землю, значить, у тій хаті буде хароша 
жизнь, єслі перевернеться догори підошвою, значить 
у тий хаті буде жизнь нещаслива. Так щиталося тоді. 
Було, шо упаде, ше й покотиться, а тоді перевертаєть-
ся. То тоже нехарош признак. Це було обов’язково – 
«сволоковщина» звалося. Ділилися люди, одни ма-
жут всередині, другі мажут знаружі, обмазали клітку, 
а тоді на горіщі накладати глину. Роблять стілаж, бо 
так же високо подавати глину на горіще, Роблять сті-
лаж, допустім, у чулані до половини стіни. І на той сті-
лаж мужики носять, бере руками, скіки той дає, ложе 
на стілаж, на стелажі стоїть другий чоловік, подає 
на горище. Ну, перед тим, як накладати, то це хазяїн 
і хазяйка обов’язково берут грахвин горілки, печут 
пироги, і виносять людям. По пирогу дают, наливают 
по чарці. Випили, тоді залазять на горіще і начинают 
мазати горіще. Це такий був закон. Входини. Хату 
вже построят, її обов’язково освячували. В неосвяче-
ну хату не заходив ніхто. Освятили, переходять в ню 
жити. Так було. А тільки як хату построять, тоді їдут 
до церкви, приглашают батюшок. Ті приїзжают, хату 
освятили, їм зав’яжут там хлібину, хустку нав’яжут, 
дадут. І  з тим начинают уже уходить. Обов’язково 
святили хату – в несвячену хату не заходив ніхто. Ви-
бір місця для криниці. Воду шукати должен був тіки 
колодязник. Колодязників мало було тоді. Це був уже 
спеціаліст великий. Воду шукали, тоді був полив’яний 
горщок. І як? Це й я шукав тут. Оце як став, і колодязь 
коло мене. Тут води ніде не було, а я шукав і той коло-
дязь викопав. То я шукав як? Я був зв’язаний з коло-
дязником із старим, він мені розказував, як і я шукав. 
І тут шукав у шістьох місцях. То показало воду тільки 
в двох місцях. А шукав горщиком. Де-то горщок літри 
на півтори, на дві, тоді береш, де ти надумав, вибира-
єш місце, де ти хочеш викопати колодязь, і зістригуєш 
лопатою землю, шоб не було ні трави, нічого, де-то 
сантиметрів на 5 зверьха, шоб земля була чиста. Тоді 
на ніч перевертаєш горщок цей догори дном на це ж 
місце, шо зістригував, ставиш посерередині горщок 
і по краях обгортаєш цією землею, ото до половини 
горщика. Утром встаєш рано, піднімаєш цей горщок і 
дивишся, чи він сухий, чи потний. Єслі сухий, то там 
води і не жди, а єслі потний – дивишся, скільки поту, 
значить мало води, а буває, шо по стєночках аж тече 
піт. Земля дає спарєніє за ніч, і пітніє горщок. То там 
води багато. Ото там копай колодязь.

ПАНСЬКА САДИБА Як став пан тут жити, там було бо-
лото. Захотілося зробити ставок, і  він людей наймав. 
Робився ставок вручну. Не відходив, тоже стояв, ди-
вився, хто як робе шо. Більше 20  підвід було, кіньми 
відтиля вивозили мул із болота, а туди [на краї ставка] 
в його були заготовлені плахи дерев’яні, доски широкі. 
І люди носили носилками. Робили дерев’яні носилки, 
носили грязь носилками на підводи. Чистий чорнозем 
родючий вивозив у поле, на удобрєніє, а неродюча, яка 
була земля, насипав греблю. Гребля і січас стоїть, тіки 
вона вже звузилася, уже скоро й не проїдеш. А внизу 

під горою викопали ярок, ширини був метра 3, глиби-
ни метра 2,5. По ярку посадив верби. Верби вже були 
товсті, як був я. Коріння порозкидали вже. А посадив 
для того, шоб не розмивала вода глибше ярка. Як ста-
вок заповнявся водою, вода по тим ярку переходила в 
нижній ставок. А через ярок була зроблена дерев’яна 
гребля. Гребля була – дуже товсті стояни, товсті доски, 
а  хоч брусся постелені на полу, перила були обгоро-
джені. Греблю він робив сам тоже. І  ото люди роби-
ли ставок той. Робили ше й дерев’яні тачки. Місцями 
підкочували тачками грязь до берега, а тоді лопатами 
перекидали. А він дивився, хто як робе, і каждий день 
тим людям платив гроші – кому 5, кому 10 копійок. Він 
був високий ростом, у білому костюмі ходив. Його двір 
був у кругу. І від ставка комори були, і від ярка комори, 
а посередині ріс старий каштан, біля каштана був дом, 
магазин у тим домі був вже при совєцькій власті. А ди-
тячий садок був в стороні у садку. Критий був цинко-
вим желізом. Був довгий, здоровий дом. Половина був 
дитячий садок, половина – кухня, варили їсти. Тоді слу-
жебний був дом до [19]70-х років – вся адміністрація 
колхозу там була. А потім – квартира. Пан був, де по-
тім колхоз 1-го Травня. То колхоз на його місці й став. 
Волик Хведір Пантелеймонович його називали. Я  ше 
його й сам застав. В його садиба була дуже хароша. Він 
хазяйновитий. Не так, як січас: їде по полю машиною, 
мотоциклом, він їздив тільки конем ілі на лінійці, а то 
більше дрожками. Під’їде до поля, коня поставе, а тоді 
йде по полю. Дуже великий був хазяїн. В нього ж були і 
хверма (осталася в колхозі), 2 садка хароші, дєцькі яслі 
зробив він [для селян], які ходили на роботу, і  мене 
мати водила. Годував харашо, людей не обіжав. Він при-
їждяв, тут уже був колхоз в його хазяйстві. І ото я й ба-
чив його. Ходив у білій хвормі. Це ж мені батько багато 
розказував за його. То це я розказую ше й те, шо батько 
мені розказував. А потом була його дочка Марія, вона 
вийшла в Коротич [тепер – смт Харківського р-ну] за-
між. А подруга була, зо мною на вулицю ходила, ото я й 
бачив через те. А його хата стоїт і січас, коло хати дубок 
товстий, то він ше садив, шоб був затінок. Хата та стоїт, 
січас там дали квартири, там було, по-моєму, три хазя-
їни в його хаті. Вона дерев’яна під желізом була. [Коло-
дязь] був два метри у квадраті. Широкі лавки. Ну, вода 
була мєлко, і просто лежав дрючок з крючком. І ото від-
ро на крючок одівают, дрючок двохметровий, і витяга-
ли, і наливали в корита для напування скотини.

с. Старий Мерчик
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  

у смт Старий Мерчик Валківського р-ну Харківської обл.  
за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Село засно-
ване у 60-х роках XVII ст. Розташоване біля ставка на 
невисокому пагорбі. В селі був панський маєток (ре-
зиденція), і дотепер збереглися будівлі XVIII–ХІХ ст.: 
палац з флігелями, церква, стайні, будинок попа та ін.

ЖИТЛО Планування. Житло селянина. Залишилася 
стара хата першої половини ХІХ  ст., що стоїть при-
чілком до вулиці, майже на червоній лінії. Це – «хата 
на 2 половини» з просторими сіньми. Стіни. Рублені 
стіни будівлі обмазані й побілені як зовні, так і зсе-
редини. Вікна в лівій половині менші, ніж у правій, 
неоднакові й «коники» на причілках. Це свідчить про 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



692 ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

неодночасність зведення лівої і правої частин будів-
лі. Ліва «хата»  – старіша. Стеля. В  обох половинах 
хати дощану стелю підтримують поздовжні сволоки. 
В сінях стеля зовсім відсутня. Дах. Дах – 4-схилий, на 
кроквах, під соломою. Крокви даху на причілках вру-
бані в дармовис, а на чолі – у верхній вінець зрубу.

с. Старі Валки
З польового щоденника В. Красенко,  

записано 18 вересня 1994 р.  
у с. Старі Валки (хутір Обрізанів)  
Валківського р-ну Харківської обл.  

за натурними дослідженнями та свідченнями  
Новосела Олексія Афанасійовича

ЖИТЛО Планування. Харківська область, Валківський 
район, село Старі Валки, хутір Обрізанів. Хата належа-
ла Олександрі Яківні Обрізан. Садибу купили дачники 
з м. Харкова. Зі слів жителів хутора Обрізанів, хаті по-
над сто років. На садибі хата стоїть причілком до ву-
лиці з відступом на 5–6 м. Чолом хата орієнтована на 
південь. Планувальний тип: «хата + хатина + сіни + чу-
лан». Підвалини. Хата поставлена на стояках, закопа-
них в землю по вуглах і посередині кожної стінки. Сті-
ни. Матеріал стін хати  – деревина (дуб). Конструкція 
стін – зруб. В зрубній хаті застосовано різновид врубки 
«хвіст ластівки». Зовнішня обробка стін хати – обмазу-
вання глиняним замісом по франкованому «ялинкою» 
зрубу житлових кліток хати. Чулан був без обмазки, 
пізніше замазували западини між вінцями, без дранку-
вання. Стіни з чола, причілку та задвірня були біловані. 
Стеля. Стеля в «хаті» утримується двома поздовжні-
ми сволоками, що кінцями спираються на причілкову 
та порогову стіни хати. На сволоки і вінці зрубів чіль-
ної і напільної стінок хати покладені обаполи (бруси) 
шириною 150–300 мм, а товщиною в 60–100 мм. Кінці 
обаполів, покладених на стіни, виступають за площини 
стін і зверху пригнічуються вінцями зрубів. В  «хати-
ні» стеля утримується одним сволоком (поздовжнім) і 
стінами хатнього зрубу. На сволоки і стіни покладені 
обаполи в такий же спосіб, як і в «хаті». На обаполи 
зверху настелено шар глиняно-солом’яного замісу тов-

щиною в 40–50 мм. Чулан перекритий шістьма бруса-
ми-балками, що кінцями спираються на причілкову і 
сінешню стіни. На бруси настелено дошки, зверху яких 
глиняно-солом’яний заміс завтовшки 40–50  мм. Дах. 
Покрівля чотирисхила. Конструкція даху – на кроквах 
і напівкровках. Чотири крокви сперті на лиштву гале-
реї з чола та задвірну стіну зрубу хати. Півкрокви по 
чотири з кожного причілку спираються на лиштви, 
що утримують виступи покрівлі. Матеріал покриття 
даху  – покрівельне залізо, фарбоване. Давніше хата 
була крита соломою. З чола перед хатою і сіньми була 
збудована галерея, що перекрита виступом покрівлі, 
який спирається на три круглі колонки з дерева. З обох 
причілків хата має виступи покрівлі, що спираються на 
виступи вінців зрубів і сволоків. Інтер’єр. Зсередини 
стіни мащені глиняним замісом і біловані. В  інтер’єрі 
«хати» і «хатини» ніяких прикрас. З розповіді дачників, 
було старовинне умеблювання, кераміка, полотняний 
одяг, порцеляна, що господарка привезла в с.  Старі 
Валки, де вона купила хату. Особливих прикрас в хаті 
не збереглося, крім складного профілю окантовки ми-
тих сволоків, дверних і віконних луток. В хаті чотири 
вікна, два з чола і два з причілку, прямокутної форми 
з розмірами віконних рам 960×650  мм. Зовні з при-
чілку віконні прорізи опоряджено наличниками з не-
складною різьбою та двостулковими віконницями, які 
з чола не збереглися. Вхідні двері в хаті одні, що ведуть 
з двору в сіни; троє дверей, що ведуть з сіней в «хату», 
«хатину», чулан; і одні двері між «хатою» і «хатиною» 
(зараз забиті після зведення печі в хаті). Система опа-
лення. В «хатині» залишки старої (первісної) печі, при-
пічок і комин. Під печі, склепіння і черінь, що виходи-
ли в «хату», зруйновані. В хаті збудована «руська» піч 
років з 50 тому. Дим з печей через каглу виводився в 
верх, що стояв на горищі на двох брусах. В плані верх – 
950×950 мм, з чотирьох брусів на ребрах, з гранями, за-
плетеними лозою і обмазаними глиною. Верх завершу-
вався димарем з дошок.

З польового щоденника В. Красенко,  
записано 18 вересня 1994 р.  

у с. Старі Валки (хутір Іванівський)  
Валківського р-ну Харківської обл. 

за натурними дослідженнями  
та свідченнями старожилів

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Комора. Влас-
ниця комори – Лісовенко Параска Андріївна. Першо-
го власника встановити не вдалося. Коморі понад сто 
років. Сусіди розказали, що це заможна садиба, де 
була хата давньої будови, яку розібрали під час ко-
лективізації. Комора стоїть боком до вулиці, а чолом 
до двору. Пізніше до комори прибудували хату. Фор-
ма плану прямокутна (скоріше ширша, ніж довша). 
Конструкція стін зрубна, матеріал  – дуб. Покрівля 
чотирисхила на кроквах, покрита була соломою, за-
раз – шифером. Перед чільною стіною галерея пере-
крита виступом покрівлі, що підтримується чотирма 
колонками із капітелями. Двері в комору двостулкові. 
Верхній брус одвірків має форму лука. Комора збудо-
вана на стояках, закопаних в землю. Конструкція пе-
рекриття – з дошок, покладених кінцями на сволок і 
дві бокові стіни зрубу. Підлога піднята над землею на 
300–350 мм і наслана з дошок, що спираються на лагу 
і підвалини зрубу комори.

Причілок правої половини хати.  
Перша половина ХХ ст. с. Старий Мерчик 

Валківського р-ну Харківської обл. 1974 р. 
Світлина З. Гудченко
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ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН

смт Білий Колодязь
Записала Н. Олійник 19 липня 2003 р.  

у смт Білий Колодязь Вовчанського р-ну Харківської обл.  
від Краснокутської Ірини Тарасівни, 1903 р. н.,  

родом із с. Котівка Вовчанського р-ну

ЖИТЛО Стіни. [З яких матеріалів зводили хату?] Гли-
няна хата. Земельку скинули в круг, а тоді глею доста-
вали і викидали, а тут заміс робили. Дві доски ставили 
і між ті доски глину з соломою клали і топтали. Хата 
називалася глиняна «топтана». Дах. Крили хату соло-
мою. Зв’язували кулі, розводили глей, умочали в ньо-
го кулі і крили хату.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Де буде святий вугол, на стелю клали кожуха 
шматок, у той шматок грошей. Робили для того, шоб 
хата була тепла і шоб гроші були. Зведення даху. Крок-
ви стягали нагору рушниками, і  там був хліб і сіль, 
в рушнику. Це було до [Другої світової] війни, а після 
війни біднота була, тоді вже так не робили. Входини. 
Хату нову кропили свяченою водою, і кішку вкидали, 
шоб вона там переночувала. Дивилися, де кішка буде 
спати на долівці, на те місце і кровать ставили. Коли 
кішка лізе на кровать спати, це хороше місце.

с. Василівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1970 р. у с. Василівка  
Вовчанського р-ну Харківської обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями старожилів

ПАНСЬКА САДИБА Панська садиба початку ХІХ  ст. 
займала простору прямокутну ділянку, в  північній 
частині якої було збудовано панський житловий бу-
динок, а  неподалік  – будівлі господарського двору: 
два амбари, стайні, пташник, службові приміщення, 
фруктовий сад. На час обстеження на садибі існува-
ли лише панський будинок та амбари для зерна. Про 
решту споруд повідомили старожили. Панський жит-
ловий будинок – цегляна, одноповерхова, отинькована 
споруда, в плані п-подібна. Головний (південний) фа-
сад будинку посередині акцентовано шестиколонним 
портиком – лоджією з капітелями колон спрощеного 
тосканського ордера, з  широкими парадними схода-
ми, трикутним фронтоном. Декоративне оздоблення 
екстер’єру обмежується застосуванням характерного 
для класицизму архітектурного мотиву «сухариків» 
під карнизами даху будівлі і фронтону, рустуванням 
кутів стін, імітацією замкових каменів над вікнами. 
Дах будинку – на кроквах, горище освітлюється слухо-
вими віконцями, покриття даху – залізо. Планувальна 
система панського житла – анфіладна. У його середній 
частині – величезна зала з вікнами в бік саду. Госпо-
дарські будівлі здебільшого були цегляними, а ті, що з 
дерева, – на цегляному підмурку. Так званий «високий 
амбар» розташовано на схід відносно будинку. Його 
стіни рублені з добірної деревини, стоять на цегляно-
му підмурку. Уздовж чільного фасаду тягнеться гале-
рея на стовпчиках, наразі частково зашита дошками. 
Споруда – під високим дахом, критим залізом, що зу-
мовило відповідну назву. В плані будівля прямокутна, 

має розміри приблизно 6×17 м, ширина галереї – 1,5 м. 
Вхід – по центру чільного фасаду. Внутрішній простір 
амбару поділяється у поздовжньому напрямку на три 
рівнобіжні «смуги», середня з яких є наскрізним про-
ходом від однієї торцевої зовнішньої стіни до другої. 
З  двох боків проходу розташовані засіки для зерна. 
Освітлюється прохід двома заґратованими вікнами в 
зовнішніх стінах. Амбар з погрібниками споруджено 
на південний захід від будинку. Власне амбар – пря-
мокутний в плані, з рубленими стінами на цегляному 
підмурівку, з галереєю вздовж середньої частини чіль-
ного фасаду. Посередині галереї – невеликі сходи по-
між двома стовпчиками галереї. Погрібники з цегли 

Амбар з погрібниками.  
с. Василівка Вовчанського р-ну Харківської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко

Панський будинок. Середина ХІХ ст.  
с. Василівка Вовчанського р-ну Харківської обл.  

1970 р. Світлина З. Гудченко

Інтер'єр «високого амбару». 
с. Василівка Вовчанського р-ну Харківської обл.  

1970 р. Рисунок З. Гудченко
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розміщені з обох боків чільного фасаду амбара. Отже, 
за їхній рахунок прямокутний план амбара 8×18 м пе-
ретворився на п-подібний з розмірами 10×18 м. Все-
редині амбар поділяється на велике складське примі-
щення, прохід у поздовжньому напрямку і 5 засіків з 
одного боку проходу. Стеля будівлі дощана. Дах амба-
ра  – чотирисхилий, під залізом, із двома вікнами на 
горищі, погрібники ж перекриті двосхилими дахами, 
а  всередині склепіннями. Обидва амбари на час об-
стеження належали колгоспу і їх використовували за 
прямим призначенням.

с. Кирилівка *
Записала Н. Олійник 22 липня 2003 р.  

у с. Червоноармійське Друге  
Вовчанського р-ну Харківської обл.  

від Батуліної Варвари Дмитрівни, 1920 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Яким було внутрішнє плану-
вання Вашої хати?] «Сіни + хата + хатина + комірка». 
Інтер’єр. Були дерев’яні кроваті і дощаний піл, на 
якому спали дітвора, як багато. Замість подушок ро-
били дерев’яні ізголов’я. Спали на пічі. Піл робили в 
«хаті», а коли сім’я велика, то піл робили і в «хатині».

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Була церква, дзвіниця, 
сторожка. Церкву у 1933 году розорили, а клуб зро-
били. Вікони побили, потоптали комуністи чи комсо-
мольці. І підірвали церкву.

ДВОРІЧАНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Гракове
Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.  

у с. Гракове Дворічанського р-ну Харківської обл.  
від Шапіра Павла Єгоровича, 1915 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. Троіца – Зелена неділя. Зе-
лена субота – клечають ясенком, кленком, берестком, 
осиною тільки у дворах. Осику ставлять коло кверей, 
у дворі, а в хату не несуть, у сарай можна. Вона коли-
шеться на вітру. Кругом гілки дерев ставлять, а татар-
ське зілля не кидають. Клечання стоїть три дня, а тоді 
ложать його у сіно. У церкві святять зелень. Я не знаю, 
де його дівають, бо ні разу не ходив святити. А знаю, 
шо служба йде, клечання святють.

с. Кам’янка
Записала З. Гудченко у вересні 2007 р.  

у с. Кам’янка Дворічанського р-ну  
Харківської обл.  

від Внукова Івана Михайловича, 1935 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Був постоялий двір, де коні випрягають, тут 
оставляють, а другі то... Так Петро І в оцьому постоя-
лому дворі був. Коли у Вороніжі він строїв флот, так 
він приїхав сюди, а в Циганихине такі дуби росли, і за-
ставив вирізать, і в Вороніж одвезли. Тепер того лісу 

* До 2016 р. – с. Червоноармійське Друге.

нема. На Донці князь Ігор біля Ізюма, коли з половця-
ми був бой, його пленили. А сюди не потикайся, оце 
все було заросше, неба не видно  – тут такі осокори, 
розказують. У  нас був Сукачів Фьодор Аркадійович. 
І він писав історію Кам’янки. Бібліотека була, і він при-
ніс рукопісь туди показати. Він казав: «Я був козаць-
кого роду. Сук, а вже далі Сукачів». Стінка – вона була 
Панська стінка. Це друга стінка, а перва була Гревцева 
Стінка. Рельєф там крутий. А він [пан] так розробив, 
яблуні посадив. І там шо було харашо, шо ад сєвєрних 
вітрів защищонна, ад южних вітрів защищонна, і осю-
ди на сосну краєвид... У  цього самого «стінкового» 
пана було дві дочки до революції. Крупорушка – ру-
шили гречку, просо... А хверми які! Все на електриці. 
Там така улоговина, така красіва, і трошки вище була, 
а тут до гори підходило озеро. І розказували, як везли 
дзвон з Двурєчной в оцю церкву у гарбах дерев’яних. 
Він був важкий, ось переломилась, і він котився, туди 
в озеро, загудів дзвон – він здоровий, нєсколько тон. 
І весною, коли там жаби гудуть, кажуть: «То дзвон гу-
дить». Пан Оженов був у Криничному... А тут Гусарин 
був Григорій Дмитрович, воєнний. Колись прийшов зі 
сходки такий засмучений, каже жінці: «Стели постель, 
помирать буду. Мостовой правит страной!». Саме був 
такий лодар, картьожник, випивоха. І він назначений 
на завтра куркулити. І шо ж вони робили? Приходили, 
всіх виганяли, у чом були, оце все забирали – одежу, 
зерно, карточку. А в дядьків були амбари. Щось здава-
ли сюди, а посівне – у амбарах. Амбари почали стягать 
на калхозний двор. Хто соглашався, того не займали, 
а хто противився – на Салавки. В Тополях амбар там 
стоїть окремо. Ото стягали. У нас була Порібняківка 
(хутор), а отут Калашматівка. Так перед [Другою сві-
товою] войною Віктор Сахонов, шутя, виколов очі Лє-
ніну чи Сталіну, і його забрали, і де він дівся, не знаєм. 
Знаходили з неоліта конські голови (черепа), бичачі, 
турові. Я копав погріб, так не можна – самі кості, по-
падаються обожжоні черепки і уголь. Отут була річка 
Оскол. І згадується в «Слові о полку Ігоревім». А отут 
ще була річка, текла із Криничного. А в Криничному 
пісок такий жовтий, ну, він такий мєлкий, а далі піс-
ковик-камінь. Риби стільки було, шо колись ходили у 
шароварах полотняних, на бурульку отак, як жолудь, 
застебне, і  повні халоші риби. Сюди і осетрові про-
ходили з Чорного моря в Азовське, а з Азовського в 
Сіверський Донець, а  Оскіл впадає в нього. Так оце 
річка була, витікала з-під каменя, і  річку ту назвали 
перві поселенці Кам’янка. Коли Богдан Хмельницький 
присоєдинив Україну до Росії, тут з Росії Ізюмський 
полк... На вищих курганах стояли вишки, і, як тіль-
ки татари движуться з Криму, запалювали сигнальні 
вогні. У  нас є захоронєнія, у  нас же тут битви були. 
Де Губерня, там таке поле. Так там сечі були і ховали 
тоді трупи. Клали мертвих, а тоді каждий проходили і 
насипали курган. Біля Погрібняківки битва була. Там 
були погріба з порохом. А тоді стали селиться. В селі 
насєлєніє больше, була вольна і дєнєжна аптека, шко-
ла, лікарня. У  нас була ікона «Божа Матір» і крини-
ця. Вона щиталась чудотворна. Каже: «Завтра ні світ 
не зоря, біжи і окунайся». Амбари були на стовпчи-
ках. [Злодій] буравом просверлить і біжить збіжжя. 
А якшо простий шось украде, хазяїн приходе до нього 
і каже: «Єслі із хама пан – буду платить, а єслі із пана 
хам – буду просить!». Топоніми. У нас оце куток – Гу-
берня. Тепер: Курасівка, Полянщина, Світашовщина 
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[Від прізвищ Курас, Полянський, Світаш]. Як Столи-
пін дав землю, там нагорі отримав землю і жив Мо-
гила, звідти  – Могилівка, тоді Каяшки два. Де зараз 
магазини, був «поповшій» магазин, Селюти жили біля 
пам’ятника, там був магазин теж. Якшо купиш у Се-
лютів, у попів не дадуть, а якщо навпаки, попи ще й 
гостинець дадуть. Це було при НЕПі.

ЖИТЛО Стіни. Нема в селі хати, шоб я не вклав свій 
труд. Як строїли, більше лізли в центр. Все тулилося 
до церкви... У Бєлгороді є Дьомін. І ходили дьомінці – 
такі спеціалісти, які робили вітряки, хати. Ну, тоді ж 
хати старалися робить рублені. А  тоді ж дранки не 
було, так долотом заб’ють щепочку, і воно таке, шоб 
глина не то [не обвалювалась]. А бідняки строїли так: 
у стовпа поставлять, а тоді такі на растаянії колячки, 
но брали глину, вимішували волами, коньми і клали 
вельки з соломою гарно між колячками. Зажиточні 
робили рублені. В  розкуркулених хатах потім жили 
переселенці.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. В  особисто-
му господарстві був огород. У матері був гектар, а об-
роблялось соток двадцять. Жито сіяли. Як останній 
сноп, було шо колосочки зв’язували. Як перший сноп, 
тоді комбайнів не було, все вручну. Клуня була у дєда. 
Це така, шо заїждяють туди і снопи там складають. 
У  кого вперед поспіває жито чи пшениця, усі разом 
йдуть, і косами, й серпами жали. Поля каждий хазя-
їв сам обробляв, а багатші наймали робітників. Зразу 
скосили, у  стайки поклали, такі хрести, колоски до 
колосків, а тоді, як скосили, звозять із стайок у скир-
ду. Дєд їде волами (було пара коней і четверо волів); у 
поле везе гной, а з поля (це зимою) снопи везе у клуню 
і зимою молоте. Скіко було роботи! Це ж як тіко убра-
ли, нада землю готовити під озиму. Були у них пари... 
Як посіяли озиму, треба пахати, шоб (весною ж усе 
не вспієш, земля швидко сохне) нада успіть. Так вони 
спішили обробить землю, як засіять озимину, зро-
блять на зяб, шоб весной посіять яру пшеницю, греч-
ку, овес, просо, ячмінь. І уже як сніг випаде, то вони 
вже не з стайок, а  з скирди беруть, везуть у клуню і 
в клуні ціпами молотять. Ото становляться мужики і 
один перед одним ото... У клуні був наскрізний проїзд. 
Молотять, тоді платять налог.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Запорожці сюди при-
йшли, як Катерина  [ІІ] Січ розігнала. Отут вище у 
селі була церква дерев’яна дубова, зараз у Ніколаєвки 
її обклали. Її совєцька власть перед війною зачепила 
трактором, і  я помню, як колокольня падала, і  дзвін 
впав, і всі так: «О-о-о!». Стояла, де трансформаторна 
будка. І  тут же на горі було церковне кладбище. Тут 
панів ховали, гусарів, ну, знатних людей. У  нас оце 
церква Миколи, у  Тополях  – Олександра Невсько-
го, в Отрадном, Гостреньком – Пречистої. Де церква 
була, спочатку була крепость.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Як образовалася після [Другої 
світової] війни школа, я пішов у школу, був перерос-
ток. Тоді на газетах писали, писали сажою, не було 
ручок. Де клуб – волость була. В 1930 [році там] була 
«сходка», і решили усіх хазяїнів йти куркулити. Де за-
раз лісництво, там була школа, а за школою товаріще-
ство кредіцьке. Воно було 2-етажне. Туди зерно зда-
вали, а їм давали плуги, культіватори. Хто більше мав 
грошей, мог локомотив купити. Школа була церковно-

приходська де зараз дом вчителів. А нижче – земська 
[школа], яка була після церковно-приходської. Вище 
була земська больниця. Де гараж лєснічєскій, жив дяк, 
то церковна хата. Де прийомна больниця, навпротів 
була аптєка, то попівський дом. І зараз у попа є внучка 
чи правнучка Тетяна Олександрівна Ковальчук. А де 
тепер школа, була гамазія. Якась бариня там построїла 
таку. І у нас закрома були хароші. Такі доски, шо на-
сипеш, зерно можна взять, ну, воно продувалось все. 
Як школу строїли, зламали гамазію. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ А в [19]44-му 
году, як нємця прогнали, тут образувався колхоз 
«Червоний Оскіл», «Луначарський». На воді були три 
мельниці Шаталових, і сукновалка була. За Лиховолів-
кою 3  вітряка було. Коли появилося електричество, 
вітряки уничтожили. А у Тополях був багатий мужик 
Чика, там була водяна мельниця довго; даже після 
войни туда поставили динамо-машину – як електро-
станція. Але недовго. Свєт появився, як стали інди-
відуальні станції на дизтопливі. Отут була, це вже у 
[19]57-м году.

Записала А. Артюх у вересні 2007 р.  
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну  

Харківської обл.  
від Лазаревої Тетяни Олексіївни, 1922 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Чому село називається Кам’янка?] Ну, роз-
повідали, шо тут у нас була, отут вот була, оце нижче 
цих будинків, де огороди, тут була річечка, яка нази-
валася Кам’янка. Я пам’ятаю цю річку. Ще це було в 
[19]30-му році – вона не річечка була, а просто як бо-
лото було таке вже. Ну, там не садили нічого. Ну, була 
вода, очерет там заросший. Село було Криничне – ще 
невеличке село там ото вгорі, кілометрів  6  відсіль 
Криничне, і там був камінь, і з-під нього витікала во-
дичка. Може, через це, бо я... точно я не знаю. Ніхто не 
знає точно. Шо з-під цього каменя... Там і зараз джере-
ло єсть, і зараз прорили такий канал тут невеличкий, 
шоб осушить, осушить городи. І тече вода все время 
відтіль, тече. [Що Ви знаєте про історію цього села?] 
Вобще, в  нас кріпосного права тут не було. Тут же 
слободи. Раньше слобода Каменка, слобода Дворічна, 
потому шо це од слова «свобода». Я сама історик. Од 
слова «свобода». Катерина ж Друга дала оце вот Дике 
поле, оце вот тут організували слободи, і  свобода 
була, не було кріпацтва, і не брали з них деякий час, 
податки не брали. Так шо люди тут жили зажиточно. 
Всі жили непогано. Я скажу, взаємини між людьми до 
війни були отлічні. Добрі були такі. Но тут було, як 
Вам сказать, записувать надо Вам, настояще кріпосне 
право при колгоспах було. Три колгоспи було: Луна-
чарський, Молотова і Червонооскільський. І  люди 
жили дуже бідно. І от, між ними дуже велика дружба 
була. От, особінно жінки такі добрі були всі. Могли 
допомогти в любому... А зараз, я не знаю, не можу Вам 
сказать, всі озлобились, якісь такі і живуть добре. Не-
погано живуть усі. Особенно, як ото розвалили кол-
госп. У них по дві, по три корови... Ну, і дуже мало тут 
корінних жителів осталось. [Яка пані колись тут про-
живала?] А бариня – Разальон-Шашальська вона була. 
Барин і бариня. У них були діти. І один даже був, Глєб, 
мені розказувала мама, він загинув в [Другу світову] 
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війну. А був він після революції, він самий менший у 
них був, і був чекістом даже, в НКВД тоді робив. Ба-
риня та, я Вам скажу, стара була, її розстріляли чер-
воноармійці, коли прийшли, в [19]17-му році. Я цього 
не знаю, це мені розказували. Вот, а потім її невістка 
приїхала, ну, це тоже я з розповідей [знаю], я не була, 
невістка її приїхала аж в [19]42-му році. А де сільрада 
зараз, це її була [садиба], їх дом був, хата їхня була. 
І вона вимагала, шоб їй віддали цю [хату] і землю цю, 
і все. Но на неї, вона дуже стара була, не звернули ува-
гу. А потім, ну, все рівно десь вона тут жила. Так дали 
їй шось таке, якесь жиліще. А потім приїхали, як ар-
мія наступала наша в Вітчизняну війну, перві части-
ни, вони були дуже агресивні і спрашували, хто тут 
зрадник такий, шо... Ну, вказали на неї. Я Вам скажу, 
вона ніякого вреда нікому не робила. Просто у неї уже 
старческий маразм такий був. І її там же само, на тому 
самому місці, де свекруху, розстріляли. В тому само-
му домі розстріляли її. А син її загинув. А останніх я 
не знаю. Топоніми. [Чи поділялося ваше село на якісь 
кутки?] Ну, а  так, село наше дуже поділялось здо-
рово. Там на Низ, Низ називається, там були багаті, 
землероби більше всього, землероби багаті. А  оце 
Гора  – оце, вот, по мене щітається, по нас вітається, 
тут більше були торговці були, тут лавочки були такі. 
Вобще, це була раньше волость. Волость – це вродє як 
район. Село було дуже велике. Дуже велике. Велика 
різниця була мєжду бідними і багатими, велика різ-
ниця. Тут землероби, вони, ну, я  не скажу, що вони 
куркулями були. Просто вони дуже здорово робили. 
Вони не нанімали собі не наймитів, нічого. В них сім’ї 
дуже великі були. І от вони дуже працювали на своїх 
землях. А потім, коли в [19]30-ом году послє револю-
ції дали нам землю, і селяни, я пам’ятаю, жили дуже 
добре. У них свої ділянки були великі. Хазяєва вони 
були добрі. До [19]31-го, як началась колективізація, 
жили добре.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Каплиця. На території оце от 
церкви, де пам’ятник зараз, був цвинтар, де ховали 
батюшок і, по-моєму, родичів. І була в [19]37-му році, 
коли ми переїхали сюди знову з Донбасу, тут була ча-
совня. Часовня, в якій похована була дочка пана. Ну, 
її варварськи таки варвари викопали, викинули. Так 
ми бачили тільки... Ми звернули увагу, ціла була коса, 
у  неї була прекрасна коса і лєнта голуба. Ну, потом 
вже, як розкрили гроб, і воно все зразу розсипалось. 
Ну, це пан уже був, другий якийся пан. І він розорив. 
Вони думали, шо там золото в неї, а  там уже і роз-
повідали, шо коли вже вона померла, вона помер-
ла в 18  років, дуже красива, кажуть, була баришня, 
і  там уже нічого не було. Вони уже розорені були. 
Ну, пам’ятник – пам’ятник йому, пану. Пана там по-
ховали. І  пам’ятник дуже довго був. Чорний такий 
пам’ятник. Він валявся там, а потом його взяли, бу-
дував один будинок, так вродє як під фундамент за-
рили. Він, мабуть, і зараз там.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Тут були прекрасні ярмарки. 
Ну, ярмарки були великі. Зимою і літом були. Ну я не 
пам’ятаю, на який празник. Із гамазії починаючи і кін-
чаючи отам униз, як їдеш на Двурєчну, так там стоїть 
клуб у нас тепер, так до клуба аж [ярмарок тягнувся]. 
Я пам’ятаю це добре. Пам’ятаю у нас, де стояла гама-
зія, там, ну, такий плац був, ну, такий, як площа. Там 
вон циган полно, вареники варили. І  це, знаєте шо, 

це було літом. Я запам’ятала, шо це були вареники із 
вишнями. Вони варили. Цигани ще кричали. Циган 
було дуже багато. [Для себе варили чи на продаж?] 
Для себе. Да вони шатрами стояли. [Чим торгували на 
ярмарку?] Торгували всім, Ви знаєте. І чоботи, чобо-
тарі були, і багато дуже гончарної [продукції]. У нас 
в Кам’янкі не було гончарів. А у нас рядом під горою 
маленьке село було, невеличке, називалося Калашма-
тівка. І там був гончар один. І він робив дуже хороші 
такі, ну, те, шо потрібно було для хазяйства. Робив він 
такі миски, горшки робили, потім макітри різні здо-
рові робили. В общім, був гончар. А потім він умер, 
і  в [19]33-му  році все розрушилось. [Учнів не зали-
шив?] Нічого. В нього була дочка німенька, німа, одна 
єдінствєнна. І так вона вмерла вже після війни. Нічого 
од його не осталось. Хату розрушили. Гамазей. Зер-
носховище [громадське] було – «гамазія» називалась. 
«Магазин» – «гамазія». Кажуть, ось це бариня роби-
ла. Разальон-Шашальські тут були пани. Вони відомі 
уже. У них і в Лєнінгарді були, в Петербурзі були, був 
дом. І вони тут жили до революції. І та бариня сказала 
людям нашим, шоб зробить зерносховище на всякий 
случай. І на случай голоду. А вони подумали, шо вона, 
ну, неправду каже. Ну, і не захотіли. Ну, вона сама зро-
била. Зерносховище було прекрасне, тут як велике 
таке. Ну, його розорили. Коли – Вам скажу, щас точ-
но Вам скажу, у сємдісят четвертому році. Тільки по-
строїли школу на тому місці, построїли школу. Там за-
крома були прекрасні, ну, тут по старому методу було 
все зроблено. І  даже кладка була, не знаю, на якому 
растворі, шо не могли нічого зробити, говорили, шо 
дуже добра була.

Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.  
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну  

Харківської обл.  
від Дягілевої Анни Петрівни, 1919 р. н.,  

та Плаксіна Івана Йосиповича, 1940 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. На Хрещеніє беруть крейду, 
пишуть хрестики на дверях, шоб нечиста сила не вліз-
ла в хату, і в худоби напишуть хрестики було крейдин-
каю. На Чистий четвер милися, прибирали у хаті. Це 
обичай такий. Тут діваться нікуди. Прийшло врем’я – 
кидай усе, сідай у ночви, купайся, йди да річки. Мама 
кажуть: «Дівчата, вставайте, гром прагримів!». А у нас 
красні рушники були. Красний рушник беруть: «Нате, 
ідіть купайтесь там. А то грим перший загримів, треба 
купаться, шоб були красні дівчата, шоб були краси-
ві». Красні – то куплені рушники, а були і такі, шо ми 
вишивали самі. Паску святити у йому вазили. Хрест 
випалювали [страсною] свічкою на покуті. А вано за-
димиться, так і хрест – шоб нечисті в хату не влазили. 
А як на Троіцу, так ламають клечання і стромляють да 
карови, скрізь павстрамлюють. Лепеху кидають, шоб 
од блох. Ідеш, а  вано  – нечиста сила  – на ноги лізе. 
Далівки памажем, а  папаня [лепехи] привезуть. Па-
кладем, шоб блохи папрападали. Асику ламали, шоб 
відьма не йшла каров даїть. І у хаті кльон ставили. Ми 
у лісі жили, а уквітчалися на Троіцу. А салав’їв було, 
як співають, а кукушок – аж луна розлягається. Старі 
люди як ідуть, то беруть святить букети у церкві на 
Троіцу. А як сіно складають, так пакидають, кажуть: 
«Не так миші будуть їсти».
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с. Новоєгорівка
Записала А. Артюх у вересні 2007 р.  

у с. Новоєгорівка Дворічанського р-ну  
Харківської обл.  

від Гусакової Зінаїди Тихонівни

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Чи говорять про домовика, що він уночі 
людину душить?] Та то ж кажуть. Не домовий, а про-
сто кров налягає, і не сюди, не туди, – не двигається. 
А раньше казали, що домовий душе. [Це було на худо 
чи на добро?] Разно буває. І хоть худо буває, і добро. 
[Як дізнатися?] А як ти дізнаєсся? Хто й зна. [Як до-
мовий дає про себе знати?] А хто зна. Мені якось як 
приснилося. Оце вже давненько приснилося. Це я у 
вотой, у вотій спальні сплю, а воно крізь сон, я чую, 
а стукає в вікно. Отаке ж вікно там у мене. Стука в ві-
кно. Ага. А я зразу як схвачуся – це сон, сон, не справді 
я встала, а це сниться. А я встала: «Чого ти стукаєш?». 
А  воно отакички  – руки отак лежать, і  само чорне-
чорне. А я тоді кажу: «Ти прийшов мене лякати. Та я 
тобі як скажу, так буде тобі, шоб ти мене не лякав». 
А кому ж скажу? Нема никого – одна в хаті лежу. По-
вертається воно і пішло од мене. Злякалось мене.

с. Піски
Записала З. Гудченко 18 вересня 2007 р.  

у с. Піски Дворічанського р-ну  
Харківської обл.  

від гурту жінок, віком понад 70 років 

ЖИТЛО Стіни. Єслі строім хату, собіраєтся всьо сяло і 
пріходят да нас мазать. Ми строілісь в [19]72-м гаду. 
Тут била фєрма. С фєрми ми прішлі всє: і дояркі, і всє. 
До обєда помазалі. Это називалось «мазать»: «Пріході 
хату мазать» ілі «на мазаніє». А на слєдующєє воскрє-
сєньє ідєм у другую. Почті каждоє воскрєсєньє мазалі. 
Пріходят і мужикі, і баби, і всє комом лєпють, а кон-
чаєтся вот до обєда... Інтер’єр. Сєйчас хати на полах. 
А ми билі дєтьмі, била хата зємляная – [підлогу] прі-
мажуть водічкой, глінкой і коров’їм тєм... Прімажем, 
а  она [долівка] зєльоная, подвєдє так хорошо... На 
Троіцу травкою прісипєш понад комнєм, в окнах на-
ставім. Травкі на лугу нєма, што раньше била, цвєточ-
кав тєх. Та цвєточкі любиє, качаткі сірєнєвиє...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведен-
ня стелі. Как дєлалі хату, подкладивалі под матіцей 
[центральною балкою стелі] і в святом углу дєньгі. Ка-
лендарна та родинна обрядовість. За крєстік шось 
балакалі. Раньше чєртілі [хрестик] как-то на матіце, 
ето как зімою празднікі билі, свєчкой. Самі сдєлать нє 
в состояніі  – завьош людєй. На Троіцу, как зайдьош 
у хату, запах такой – чувствовалось, што празнік. Ми 
то нє забиваєм і клєчєнія вєточкі вєшаєм, вот на двє-
рях караіц, ольху, осину... Ну, положено ольху і осі-
ну. Ну, у нас тут ольхі нєма, так ми карайчік і осінку. 
Ето на Троіцу. Полинь нє іспользовалі. Кажуть, асіна 
ат вєдьм, у каровкі вєшаєм на двєрях, ето кажуть, ат 
вєдьм. А висахнєт, заткнєм куда-нібудь. У мєня і досі 
на припєчку. Вибір місця для криниці. Колодєц нуж-
но копать там, гдє бліже і глибше вода. Копать помо-
гаєм  – 5  дворов чі 3  двора. Нинчє у нас пообєдают, 
завтра – у кого-то. А закончілась работа, дєньгі в яму 
платять, і йдем дамой. Оце самий давношній колодєц, 
а то у каждого у дворє, каждий сабє покопал.

Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.  
у с. Піски Дворічанського р-ну Харківської обл.  

від Обухової Пелагеї Федорівни, 1924 р. н.,  
та Михайлової Лідії Тимофіївни, 1938 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. В Балаговке у нас раднічок. 
Так батюшка на Крєщєніє прієзжаєт. Ми туда ходім па 
вадічку свящьонную. Прідьош дамой, всє угалочкі па-
бризгать нада в хатє, ва всєх сарайчіках, гдє скатінка. 
А вєчєрам, как пріходють, так крестічкі пішут на двє-
рях, на окнах. На Троіцу службу на кладбіщі правім. 
Клєчаньє нєсєм на кладбіщє, прібіраєм, травку сипєм 
лугавую. В  хаті убіраєм, пад стєнку ставім, на ако-
шєчкі. Клєчєньє  – карайчік. Кльон нє рєкомєндуют. 
Карайчік – лісточкі на падобіє шєлковіци. Асіну ста-
вят і на варатах, і возлє карови. Раньшє ідьош – всьо 
украшєно. А тєпєрь люді нє ставят. В цєркві асвящают 
зєльє. Трі дня нєльзя виносіть клєчєньє із хати. Рань-
шє клубав нє била. Сабіралісь па хатам. Дєвчата прялі, 
вязалі. Нанімалі хату. Пєсні пают цєлий вєчєр. Рєбята 
ж туда пріходят. В будніє дні нє біло танцєв – работалі.

с. Тополі
Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.  

у с. Тополі Дворічанського р-ну Харківської обл. 
 від Полянської Анастасії Прокопівни, 1916 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. На Крещеніє в церкву йдєм. 
Батюшка служа. Виходя на льод. У нас же там Аскол. 
Там церков била. Патом прарубку прарубають. Как 
умачів крєст, праслужів, тади набіраєм вадічкі і ідьом 
дамой. Крєст дєлалі із льда. Красним квасом аблівалі. 
Дадому прідуть, скатіну пабризкають, у хаті пабризка-
ють і бєрагуть. Он дочка у мєня у Дварєчнам прінєсла 
[свячену воду], і я бєрєгу.

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Польова
Записала В. Горова 27 серпня 2019 р.  

у с. Польова Дергачівського р-ну Харківської обл.  
від Тітінюк Валентини, 1948 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Як розташовувалися будинки у селі? Система 
була вулична, вулиці паралельно пролягали?] Люди 
вибирали кращі місця. Річка, поля, дубові ліси їх при-
ваблювали. Тому забудова села відбувалася вздовж 
русла річки в частині її витоку. Місцевість досить ре-
льєфна, живописна. Не було чіткої лінії [забудови], не 
було. Вулиця була крива і нерівна. О, йде від діда отак, 
а раз повертає отак, потім до колодязя, раз і повертає. 
[Щоб хата в хату рівненько стояли, так не було?] Ні-ні. 
І там в одних було ще, «левада» називалося. Оце злі-
ва – це наша сторона була без левади. А з цієї сторони 
ішли будиночки у них так під городи, отут, де низько 
город, а тут левада. Хоч левада чисто зафіксована, що 
це участок десь біля річки, а у нас чомусь називали це 
левадою. Отак підіймається вверх, і  тут росте ліщи-
на, дика яблуня, дика груша, кущі, дика ягода, літом 
там проліски в цих кущах. І це на відстані як два ота-
ких відрізка, як до цієї вулиці від будинку тут, город 
там – такий кусок землі, заросло травою. Косять для 
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худоби на зіму траву. А ці кущі, що з ліщиною, дуби, 
брали для оселі, що робили чи тин. З усіх сторін, кутів 
дороги йшли до центру, а також мали зв’язки між со-
бою, іноді через левади та городи. Оповіді та легенди. 
Відомо, що село засноване дуже давно – у 1678 році. 
Назва села походить від назви річки  – Польова. Там 
навіть зараз дуже багато джерел, і це як русло річки 
таке. А так на буграх виходиш – поля, поля, поля, а по-
тім знову якісь бугри, ліси, ліси. Рельєв  – він такий, 
іноді він мені навіть карпатський нагадує. [Горбистий 
такий?] Так. В  [райцентрі] Дергачах [річка] Лопань, 
по-моєму, в Лопань [р. Польова] впадає. Тут ще ціка-
во піти по цьому руслу в саму Польову – такі краєви-
ди, а там ще дамби там поробили, і в Польовій на цих 
буграх стояли млини. У  мого дядька там були штук 
шість і біля річки, я не знаю, скільки їх там було. Ще 
в селі знали і розповідали, де стояли (на яких буграх) 
сторожові вишки. Там вони якось визначали оці по-
сти. Були точки, де можна було гарно обзор місцевості 
робити. Видно було, чи хто наближається, чи не на-
ближається. Гора  – найвища точка, з  неї було видно 
дуже далеко, а саме «Криниці» – це дорога в бік Дер-
качів. Після [Другої світової] війни їх стали називати 
Дергачі. Назва походить від пташки деркач – живуть в 
очереті. Польова – в ній не було поміщика, були якісь 
вільні люди. Існує навіть легенда, що це якийсь там 
козак заснував це все, і на цього дядька, на якого ка-
жуть дід Сошка, був такий. Так це дід Сошка на нашій 
вулиці викопав колодязь, і дуже смачна вода, всі ходи-
ли до нас, вона була м’яка і смачна. Усі ходили і казали: 
«Ну, яка у діда Сошка смачна вода!». [Це була криниця 
приватна для однієї людини чи на вулицю?] На вули-
ці. Так як я застала, вона була вже на вулиці. Ну, там 
було багато джерел. Було джерело – старе русло ріки. 
Є в історичному музеї на карті 16... якогось там року, 
показано це русло ріки. Мої батьки казали «Польова», 
«в  Польову». І  потім вже по документах  – село По-
льове. Так як Деркачі були Деркачами, а потім стали 
Дєргачі. Була зупинка Пересічне – стало Пєресєчноє. 
Дуже так мінялося. Топоніми. [Село ділилося на час-
тини, кутки?] Так, на кутки. Окремі райони мали на-
зви – «Під кручею», «На яру», Лучки, Гійовка, Пасіка, 
Поділ, Кут. Луки. Був ставок внизу, великий ставок – 
купалися і рибу ловили. Він був у гарному стані, зараз 
він майже заріс, і очерет ріс. А лучки – вони трішки 
йшли вверх, а дальше ліс, сказати, що у самих лучках, 
скоріше прилучках. Село тако пішло: зліва – справа, 
зліва – справа, так ліс, потім в другу сторону, по ри-
льєфу, мабуть. Вибирали місця, де краще жити – не на 
бугрі, а внизу, де ближче до води, городи якісь мож-
на зробити. Але пізніше, коли відбувалося перенасе-
лення, то і на буграх почали селитися. Під Горою був 
ставок, на якому також відбувалися різні дійства  – 
Водохреща, Івана Купала. Моя мама розповідала, як 
взимку на ставку вирубали ополонку в формі хреста 
і там купалися. А ще поряд зі ставком стояла хата се-
стри мого діда, і в неї було чудове ім’я – Ївга. А взагалі 
раніше ставок був в порядку. Навіть ліси поряд з По-
льовою були розділені на куски – це хазяїна такого по 
прізвищу, це хазяїна такого. Я не знаю, як там в полі, 
но знаю, шо десь іще була земля, розділена на такі кус-
ки. Люди мали крім двору ще землю за межами. Тому у 
них це накоплялося, і їм треба було це зерно якось реа-
лізувати, і вони приходили, і там-там-там, три-чотири 
[млини], ну, я  один тільки застала, і  всі йшли і мо-

лоли. [Хто розподіляв ці шматки землі серед селян?] 
У них сходка була. Батько колись казав, виходе хтось 
на сходки, а сам під градусом, глянув, а люди зійшли-
ся, а  він глянув, а  вони всі шитаються. А  він каже: 
«У зв’язку з тим, що вся сходка поголовно п’яна, наше 
зібрання відміняється». Чи це анекдот такий. Він сам 
хитається, а йому здається, що всі люди п’яні. Батько 
1912 року народження, а мати – 1918-го. В Польовій 
іще земська школа досить давня. Це в селі. Це все го-
ворить про те, що статус села був не такий простий. 
І ще залізниця до Золочева прокладалася, і прикинули 
по карті – через Польову мала йти сама проста, а тут 
же якраз рельєф рівніший чи як. Так вони зібралися 
на цю сходку і вирішили, шо вона буде їм заважати, 
буде лякати худобу, і взагалі для чого їм залізниця в 
селі, і вони прохання, і ту [залізницю] перекинули на 
Пересічне далі. Коло Пересічного місце було – нази-
валося «Дорогокупля». «Та підеш на Дорогокуплю?». 
Я у батька спрашу, що за слово «Дорогокупля». А він 
каже: «Там дорого земля коштувала». Тоже були куски 
землі. Поряд з селом був Перісчанський ліс – там бра-
ли будівельний матеріал для господарства. На Трійцю 
ходили за «клечанням», восени – за опеньками і ли-
сичками, весною – за пролісками та «лісочками» (це 
горішки ліщини, які падають в листя, під кущ, а потім 
весною проростають, дуже смачні).

ЖИТЛО Планування. [У рубленій дідовій хаті,] коли там 
стояла кровать, і ще був інтервал за кроватю, і тут піч, 
то це два-три [вікна], мабуть, точно по довжині і тріш-
ки менше по ширині – два вікна і на галерейку два ві-
кна. В одних будинках галерейка була не закрита, а в 
мого діда вона була обгорожена, закрита, і пізніше вже, 
значно пізніше, коли він працював на желізній дорозі, 
пізніше у нього на галерейці з’явилися кольорові ві-
конця. Десь у них були світлофори, і я пам’ятаю цю га-
лерейку з кольоровими такими прикрасами. Була «ха-
тина» і «велика хата» називалася. Більше життя про-
ходило в «хатині», усі події, а «велика хата» – коли гос-
ті, свята і т. д. І в цій «великій хаті» одна стінка, яка була 
без вікон, це у мого діда саме таке було, що вона була 
вся завішана рушниками. Перед святами мили цю хату. 
Вона не була побілена. Вона настільки щільно була 
складена з стволів дерева і там оброблена, що вона 
була, як одне ціле, стіна. Дубові стовбури, з яких було 
складено хату, підігнані щільно і утворювали майже 
ідеальну площину. Не було там ніяких канавочок, на-
віть шов був такий ідеальний. І перед святами її мили, 
а потім вже вішали рушники, і була вся завішана руш-
никами. Тому ця хата ще називалася «мита хата». Ми її 
називали «велика хата». Я вже не застала рушники, це 
мій батько розказував, що були рушники. А маленька 
кухня – «мала хата» або ще «хатина» – це більш давня 
назва. Нижче дідової хати стоїть хата дядька – Запо-
рожця В. П. Вона також рублена. Стоїть і зараз. Хата 
стоїть лицем на південь. Рельєф місцевості – схил, саме 
тому одна сторона – присьба, на метр вищий, ніж ана-
логічна з другого боку. Коли заходиш у двір, то відразу 
бачиш поріг на три східця та відкриту галерейку з дво-
ма вікнами. Галерейка відкрита, зверху її прикривала 
солом’яна стріха, яку підтримували стовпчики (за ра-
дянських часів перекрили желізом – бляхою). Було все 
під одним дахом. І так називалося, що це – «галерейка». 
Туди восени складали овочі, кукурудзу, гарбузи. Пізні-
ше переносили в комору та погріб, а щось – на горище. 
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До нього можна було потрапити через сіни, де стояла 
драбина, там зберігалася квасоля, дикі груші. А ще вес-
ною клали крашанку. Мені запам’яталось, коли взимку 
на галерейці під стріхою висять червоні китяхи кали-
ни, вони там зберігались, після морозу ягоди ставали 
смачнішими. Отам висять в глубині, щоб дощ на неї не 
попадав, то вона там висіла, на вулиці зберігалася. 
Стіни. У  мого діда Порфила Терентійовича була ру-
блена хата. Я не впевнена і не можу точно сказати, яке 
там дерево, але вибирали таке дерево, щоб стовбур був 
великий і довгий. Мій батько, коли женився, йому не 
захотіли, там вийшло так, що його мати померла, і бат-
ко женився на другій жінці, і його вирішили відділити. 
А рядом жив брат моєї бабушки, і в нього був великий 
клапоть землі, на той час земля ставала дефіцитом. І у 
нього відібрали половину і дали моєму батькові поло-
вину, і він оцю хату, в якій ми жили, вона на половину 
рублена. У мене є фото. Він цю хату перевіз, вона стоя-
ла в центрі, він привіз і зложив її по-новому. І у нас кух-
ня вже була не рублена, а «сторчова». Воно там, мабуть, 
і не усі робили ці пристройки рубленими, а при рубле-
ній хаті добудовували «сторчова». Це значить, шо не 
так рублену кладете, а отак [не горизонтально вклада-
ється деревина, а вертикально]. Так легше, так прості-
ше, тут же матеріл не проблема, а воно ж тут іде в паз і 
зверху іде в паз, ямка, в  ямку, а  потім набивається 
дранка. [Що таке «дранка»?] Дранка – це як доcточка. 
От, у вас рівна поверхня, і ви набиваєте, може, з куща 
якогось [дощечки] для того, щоб держалися глина з со-
ломою і піском, там якісь частини наліплюють. Налі-
пили, воно підсохло, потім беруть і другий состав ро-
блять вже без соломи, пісок з глиною, і вже вирівню-
ють, а далі вже білять або жовтим або білим. [Не під-
синювали?] Не пам’ятаю, щоб було синє, жовте 
пам’ятаю. [Батько не розповідав, чи наймали людей 
для зведення зрубної хати?] Наймали. Там були люди, 
які цим займалися у цьому селі, і вони приходили. Був 
той [майстер], що керував, і  ті [робітники], що йому 
допомагали. І вони все це робили. За оплату. [Не було 
так, що люди сходилися просто допомогти?] Іноді і 
люди сходилися. Але там щось маленьке зробити – або 
сам хазяїн, або з родичами. Був [майстер], який керу-
вав, може, там і родичі були, але все рівно був голо-
вний, який керував цим [будівництвом]. Стеля. [Чи 
були спільні толоки для будівництва стелі?] Це було 
навіть в Деркачах, де мої батьки жили, то там вулиця, 
також її прорізали на городах і видали всім цим людям. 
І  коли ми робили потолок на хаті, але вона вже була 
кирпічна, у  мене батько наскільки був впевнений у 
собі, що сам зробив кірпічну коробку, пішов подивися 
і зробив, а був він вчителем історії, гарно малював, фо-
тографував і т. д. Коробка, кірпічна, а треба ж стелю, 
треба всередині. Так от, на стелю вся вулиця сходилася, 
робили таку велику площадку, де солома, пісок, глина 
– і місили ногами. І ще була лошадка в нас. Він на лоша-
ді їздив, воду підливали, і одні подавали, другі склада-
ли, і фотографія є, що у доворі стіл стоїть, і всі [обіда-
ють]. [Це називали «толока»?] Не знаю. Тут ніхто не 
називає. Ну, просто прийшли, ну, позвите сусідів: «По-
можете?». «Поможимо ліпити хату», – казали. [Їх при-
гощали?] Потім у дворі на столі всі сидять, нормально 
обідають. І наложили потолок, якби одна людина, уяв-
ляєте, туди-сюди, а коли всі разом. А в Польовій – я не 
пам’ятаю. [Такі толоки зазвичай робили не у дні робо-
чі, а  на вихідні, коли не було у полі роботи?] Да. [Як 

стелю підбивали, чим?] Я у своєму будинку те, що бать-
ко поставив, бачила, її ж набивали полосочки. [Своло-
ки називали?] Сволок – це головна деталь, на ньому ще 
й викарбовували, коли зроблена хата,  – обов’язково 
було. Тепер він виступав трішки, на ньому, вже значно 
пізніше на ньому висіла лампа посередині. А перед цим 
там висіли трава, яку засушували, зілля висіло, і могли 
ще писанки, до речі, вішати. На сволок вішали писа-
ночки на свята. Потім знімали. [Як підбивали стелю?] 
По периметру вона така, а  посеридині йде сволок. 
У старенької сусідки, яка жила навпроти, хата стояла 
на межі з вулицею (північною стороною, де були «су-
точки»). Цю хату розібрали у 1967 році. Пам’ятаю, коли 
дістали сволок, то на ньому можна було побачити ви-
карбовану дату побудови будинку, вона була затерта 
глиною. [Що на горищі зберігали?] На горищі, кажу, 
що у нас було – квасоля отак шаром лежить, варили на 
Святий вечір кампот, то там були грушки дикі кру-
гленькі маленькі. Ті груші, що були в саду, ті великі, со-
чні, а то маленькі, їх закидали туда, вони були тверді. 
А тоді їх закидали [на горище], і до Нового року вони 
були смачні. Ті, що беруть, вони тверді, і їх туди кидать, 
і вони там лежать. Дах. [З чого був дах?] З соломи. [Це 
спеціальні майстри вкладали солом’яний дах?] Спеці-
альні. Я 1948-го року народження, то я бачила тільки 
солому. У мого діда була жилізна криша, не солом’яна. 
Їх збиралися розкуркулювати, вони були заможна 
сім’я, хтось йому підказав, що треба волів віддати... 
Щось таке було, і вони в мене не працювали в колгоспі, 
дід їздив на роботу у місто, працював на желізній до-
розі (станція Основа). А на той час було, майже як ін-
женер на желізній дорозі – це був дядько уважаємий. 
На сволоку у них дата була точно, що я пам’ятаю, були 
ікони і рушники – це все у цього діда було. [Металевий 
дах – це який?] Бляшаний. По-моєму, він так назива-
ється. Листами. [Як трималися між собою ці листи?] 
А  там шов. [На якусь основу дерев’яну?] Безумовно, 
дерев’яний каркас. Отак буква  «А» [–  кроква]. 
Чому «А» – тут вище середини йшли такі поперечени, 
і на них могли вішати кожухи, якісь речі, воно там про-
вітрювалося. Особливо в желізних в цих [покрівлях] 
ще віконця були такі  – трикутнички. Ну, от іде скат, 
отут такий трикутничок. [Цей дах фарбували?] Фарбу-
вали. [Цей металевий дах так і зберігся?] Це вже більш 
пізній, оце батько перевіз, і він трішки не такий був, він 
більш сучасний. [Форма двосхила чи чотирисхила?] 
Вона чотирисхила. Інтер’єр. Коли заходиш в хату че-
рез поріг в сіни, то зліва двері в невелику комору. Як 
зараз пам’ятаю, відкриваємо ми сіни, що я казала, ко-
мора, це у діда було, у нас трохи простіше було. В комо-
рі стояла скриня, різні продукти, бодня, висів одяг, сті-
ни були тонкими, тому взимку там було прохолодно. 
На горище можна було потрапити через сіни по драби-
ні. Відкриваєш цю комору, і там полички, і на поличках 
стоять такі бочоночки, смальцем залиті, а  всередині 
ковбаска в жирові і смалець з вишкварками. Це така 
смакота була, а він же як свіжий, то він солодкий. І ти 
сидиш біля вікна, а там завірюха отак сніг дує, а тут на 
сковороді щось скварчить так смачно. Коли заходиш в 
будинок, то через поріг та сіни потрапляєш в невелику 
кімнату «хатину». В  ній  – роздягалися, вішали одяг 
(зліва на стіні), сідали на диванчик дерев’яний, який 
стояв під вікнами. Там стояв стіл. Висіла ікона в куті. 
Найбільше привертала увагу піч. Вона займала місце 
між маленькою кімнатою та великою (праворуч від 
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входу). Її називали «велика хата», а ще «мита». Напере-
додні свят її мили. Коли заходиш у велику кімнату 
(з  «хатини»), то стіна зліва  – це комін від печі. Він 
взимку був завжди теплий. Під глухою стіною стояло 
ліжко. До великих свят стінку завішували рушниками 
(українськими традиційними). З правої сторони, коло 
дверей висів мисник. На наступній стіні (з правого 
боку) – два вікна, які виходять в «галерейку». Коли від-
бувалися весілля, то в ці вікна дозволялося заглядати, 
аби побачити молодих за столом. На стіні висіло багато 
ікон. В  кімнаті під вікнами вздовж стіни стояли 
дерев’яні диванчики – довгі, з карбуванням на спинці. 
На торцевій стіні хати, навпроти дверей з «хатини» – 
два вікна (на город), перед ними стояв стіл. І на своло-
ку ще була петля для коляски дитини. [З чого ту петлю 
робили?] З металу. Були такі майстри в цьому ж селі 
Польова. Люлька дерев’яна. [Ви застали ще таку люль-
ку?] Застала. Були різного матеріального стану люди, 
і в деяких були такі підвішані люльки. Це рідкість була, 
але були, у когось маленька хатка, там все скромно, все, 
що сто років назад було. А вже ті люди, що ставали на 
ноги, вони вже зовсім по-другому будували. А вірьов-
ки грубі такі. У  старенького дідуся в хаті була стара 
дерев’яна кровать, вручну зроблені ослінці, показував 
також рушники. Він розповів сумну історію про свою 
сім’ю. Його родину «розкуркулили» (він якимось чи-
ном туди не потрапив), жінка недочувала, коли їй 
[з комісії] задавали провокаційні питання, то вона їх 
не розуміла і кивала головою, так виходило, що вона 
свідчила проти себе. В селі багатьох людей розкурку-
лили... У старенької сусідки була в хаті і велика скриня 
в гарному стані, її перенесли в новий будинок, біль-
ший, цегляний. В  «суточках» старого будинку стояла 
ступа. Вона зроблена з довгого стовбура дерева, нага-
дувала молоток, працювали на ній стоячи, тримаючись 
за підставку – колодою товкли зерно.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Навпроти 
[хати], з  північної сторони довгий сарайчик на всю 
довжину стінки, який розділено на дві частини: там 
тримали свиню та курей окремо. Цей сарай називали 
«суточки». Вони утеплювали будівлю. У моєї ж тьотки 
було – знизу порося жило, а зверху кури жили. Отак 
навпіл поділено. І така конструкція, ми дійшлио ви-
сновку, що саме на Слобожанщині, в  других місцях 
такого немає. Воно ж грілося за рахунок будинку, і їм 
було тепліше. [Так легше утримувати, ніж окремо бу-
дувати хлів для худоби?] Так. І воно в будинку тепліше 
у зв’язку з цим. Оцей сарайчик, що за будинком, нази-
вався «суточки». Я не знаю, чого він «суточки», ну, так 
він називався. І в ньому ж порося, зазвичай, бо треба 
ж їсти до Різдва готуватися і т. д. Справа в тому, що в 
цьому сарайчику, що до хати був прибудований, він 
був на пів будинку, і тут ще було одне вікно, у діда там 
вікна не було, а у нас було вікно, прямо на город було 
видно. Він був коротший, цей сарайчик, тут у нас сто-
яла корова, а до корови ще менший був – порося було. 
А над коровою отак було відгорожено – зверху кури 
залазили туди на сідало. Отаке було. У  діда в дворі, 
коли заходиш у двір, з лівої сторони був сарай, де збе-
рігалося сіно. Чого це пам’ятаю, бо на ньому такі дві 
такі петлі, і вішали гойдалку, і я з двоюрідною сестрою 
там каталася на гойдалці сюди-туди. Високі такі були 
хліви. У слідуючому хліві стояла корова, і дальше був 
невеличкий сарайчик  – там якийсь інвентар. Потім 

мені мама розказувала, що ще далі в них була клуня. 
Вона традиційна, я так розумію. Більше нічого. В су-
сідській хаті також в дворі було декілька сараїв та хлів. 
На одному з них на дверях висіла гойдалка для малих 
дітей. [Погріб був окремо в дворі чи під хатою вико-
паний?] У всіх цих – діда, тьотки і у нас – всі були у 
дворі. Викопували спочатку прямокутник, тут східці 
робили, а потім перекривали і насипали горбочок. На 
погрібі я загорала завжди. [Що пізніше у дворі Ви до-
будовували?] У нас з’явилися бджоли – вулики стояли 
у дворі. [Літньої кухні не з’явилося?] Ні. Ворота. Во-
рота були з невеликою кришою такою, з дашком. Не 
низенький, він такий високий десь. Заїжджали туди 
возами, тому вони були високі з дашком. У діда, було, 
три сараї стояли і там пространство, щоб щось за-
йшло, чи то худоба чи просто, щоб зайти. Двір, де за-
їжджали, щоб заходили. У старенької сусідки з правої 
сторони «суточки» (сараю) від вулиці стояли ворота 
з хвірткою, а далі – тин. З лівої [сторони] також тин – 
прути ліщини. Хвіртка. В двір заходили через хвірт-
ку, яка закривалася металевою клямкою. Була фіртка, 
а це тут надвоє з кришою ворота, так розкривалися, 
все разом, ворота і фіртка поряд, під спільним [даш-
ком]. Оце закривалося таким длінним дрючком, як за-
сов. Отут можна було руку засунуть і відтянуть. Дуже 
довго це зберігалося отак повністю. Там був один 
участок, був хазяїн, старенький такий дідок, його жін-
ку розкуркулили, і він один остався. І ці ворота були 
якісь такі фігурні, вони були дерев’яні. Отут желізна 
клямка. От хвіртка, коли Ви заходите у двір, і кожна 
оця клямка – вона різна, не повторювалася. І ще зараз 
є коє-де. У мене була така думка, що треба зберегти їх, 
дивлюся, а зараз вони вже зникають, їх знімають. Я не 
знаю, чи це для історії... Вони настільки всі різні – одна 
з шаріком, друга просто така, як листочок. Огорожа. 
Ще раніше я застала – був не забор, а тини ці плетені. 
По-моєму, з  ліщини. Вона така гнучка молода, раз-
раз-раз. [Коли тини почали знімати?] В  [19]50-х  ро-
ках, після війни. Я в 1948-му родилася – я їх пам’ятаю. 
В  [19]60-х  роках вони, можна сказати, вже зникли, 
а то ще поодинокі були. А вони ж під відкритим не-
бом, вони облущуються, ламаються, треба було щось 
вже робити. А вже робити, то вже те, що більш доско-
наліше. Деякі з них були у зріст людини – не такі, що 
низенькі. Вони були високі, на деякіх ще були, якийсь 
такий, я не знаю, криша – не криша, щось таке зверху 
накладалося. Дуже часто було, що і на свадьбу ждали, 
що відкриють ворота, і  їх прикрашали всяке таким. 
А отут рядом тин наліво, тин направо...

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Там [у  центрі села, «на 
Горі»] поставили храм Покрови, рублений 1784 року, 
прихід 60 чол. До речі, побудував церкву архітектор, 
який [у м. Харків] на метро «Київська» зробив кам’яну. 
Це був єпархіальний архітектор. Я не пам’ятаю пріз-
вище, але він тоді багато наробив. Як говорив мій 
батько, вона схожа на церкву вільшанську. А у [сусід-
ньому селищі] Вільшанах ще ціла церква.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Громадський центр. Центр 
села знаходиться на високому бугрі. І  мав назву: 
«Гора». Була невелика площа з базаром. Таке собі «міс-
це сили», де відбувалися головні події – весілля, свята, 
зустрічі. Пізніше там з’явилася лікарня та клуб, непо-
далік земство побудувало двоповерхову школу (цегля-
ну). В ній навчалися мої батьки. Земська школа, під час 
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війни по ній стріляли німці. І вона до першого повер-
ху (батько мій там викладав, а мама вчилася), то вона 
була лише один поверх. А  потім її, це вже які роки, 
в наш час відремонтували, вона як школа функціонує. 
Дітей не вистачає. Усі поїхали. Мій батько Федір [у цій 
школі] працював вчителем, вів фотогурток та драма-
тичний. В клубі ставили «Назар Стодоля», мій батько 
сам декорації малював. Корчма. Мій батько показу-
вав мені корчму. Це був старенький будиночок, який 
стояв на розі вулиці, на яру. Казали так: «Від школи 
спустишся в яр, побачиш колодязь, а навпроти нього 
буде корчма». На ньому навіть збереглося вікно, через 
яке продавали напої. Будинок стояв на красній лінії 
вулиці. Повз нього проходили, коли йшли до млина та 
школи, а також з яру йшли до церкви. Пам’ятаю, коли 
ходили в гості, то мамині сестри дуже гарно співали. 
А Наталка ще вчила мене гопак танцювати. Криниця. 
В  Польовій були колодязі як такі, що відром брали 
(але це такі більш пізні), а ручка і накручували. При-
чому, також були рублені колодязі – те, що над зем-
лею. Коло них висаджували верби, і по периметру цієї 
усієї площі навкруг колодязя робили довгі лави. [Для 
чого їх робили?] Ввечері або там після якоїсь роботи 
люди збиралися і співали там, біля колодязя. Крини-
ця – вона, мається на увазі, коли дуже близько вода. 
Були і криниці. А  колодязь  – це коли глибина вели-
ка. Його навіть чистили, туди спускали, я  пам’ятаю, 
як мужика прив’язували, спускали вниз, він набирав 
у відра мул для того, щоб очистити джерело. І вили-
вали мокрий пісок, а він так льється, а він так вище, 
і  така пісочна дорожка з водою, а  на ній такі голубі 
метеликі сидять, п’ють цю воду. Взагалі таке дійство 
було. А ще були «журавлі» там, де ближче вода. Отам, 
де вода ближче, там «журавель» – начерпнув і витяг-
нув. А криниця в леваді, Ви підходите, отак обложено 
камінчиками, і тут б’є джерело і десь так витікає. Оце 
дорога від Польової до Дергачів називається «Кри-
ниці», потому шо то там, там є джерела. Це ж колись 
було русло річки. [Люди збиралися біля колодязя 
вже за радянських часів чи ще в довоєнні?] Це мені 
було десь років 7–8, я пам’ятаю, бо колодязь від нас 
був недалеко. Це [19]50-ті  роки десь. Зараз там уже 
зняли рублений [каркас] і поставили круглі бетонні 
[кільця]. А місце там було таке. І  співали отак – тут 
починають на подолі, а потім там десь з-під яром. Яр 
у нас великий, такий бугор, і  він так  – глина, пісок. 
І такий яр, і там весною маки ростуть. Чуємо, на яру 
вже співають, а тоді і в сторону десь біля церкви (а піз-
ніше це клуб був). Я до другого класу була там, а потім 
мене забрали і ми переїхали. І це моє дитинство там 
відбувалося. [Колодязь був один на вулицю, у дворах 
окремих не було?] Ні. Буквально через два двори був 
шикарний [колодязь] – дуже смачна м’яка вода була, 
волосся милося дуже гарно. А потім проходиш вниз, 
там, ну, скільки ще, чотири двори... Ми так трішки 
вище, під бугор, а на бугрі млин стояв тоже діда Со-
шка, потім нижчий рівень, і то на нижчу вулицю спус-
каєшся, і також колодязь стоїть, і також рублений. Так 
досить часто, проходиш... І так люди для себе робили.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. На 
інших високих місцях стояли дерев’яні млини. Коли я 
пішла в перший клас (у 1956 р.), то недалеко від школи 
ще стояв млин, але вже не працював, з такими крила-
ми величезними. Він вражав своїм розміром. Це був 

останній млин, потім його розібрали, потреби в ньому 
вже не було. До цього часу їх в селі було декілька. [Як 
функціонував млин? Хто за ним дивився?] Я не заста-
ла. Він стояв вже пустий. Недалеко від церкви, на су-
сідньому бугрі на схилі стояла пасіка. Поряд була лева-
да. Вулики – «колоди». Старенький дідусь розповідав 
нам, як робили «колоди». У нього в дворі також колись 
стояли «колоди». Показував нам залишки від них.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. Ще мій батько казав, коли пекли паски [пе-
ред Великоднем], то мати напече в печі, а вони, каже, 
так пахнуть, і поставе, а сама там кудись іде. Ну, а зна-
єш, усім же хочеться паски, а ще не можна, ще рано. 
Вона йому каже: «Ти ж не трогай!». А він каже: «От, 
мати піде, а  я тоді піду, а  воно так пахне. І  очі піді-
ймаю». А вона ще йому казала: «І отой [святий] за то-
бою дивиться з ікони». «Підіймаю очі, а він дивиться 
на мене, – каже, – я в сторону, а він дивиться, я наліво, 
а він дивиться». І не трогав нічого.

с. Руська Лозова
Записала Н. Олійник 8 квітня 2019 р.  

у с. Руська Лозова Дергачівського р-ну Харківської обл.  
від учасників фольклорного гурту «Слобода»

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Обрядові та 
розважальні аспекти толоки. Дом мазалі  – людєй 
прігласілі, гатовілі так, как на свадьбу. Всьо гатовілі, 
піражкі пєклі, патаму что надо било паабєдать людям 
і паужинать. Первим долгом било подать первий ком 
на чердак, у  святой угал. Вот святой бил угал. Замєс 
уже замєсілі, туда [у святий куток] ложат кусок шуби. 
[Мохнатим боком уверх чи вниз?] Уніз. Дєнюжку туда 
лажилі, мєлочь сипалі, пшеніцой пасипалі і туда ла-
жилі перший ком. І тагда всем, кто там бил, налівают, 
хто на чєрдакє, па рюмкє, па піражку, і начінают пада-
вать абільно комья, комья. І  первим долгом, замаза-
лі ввесь чердак. А патом уже апускались, мазалі всьо 
отут. Билі харошие мазілкі, билі пахуже. Билі мазілкі, 
каториє равняют, тянулі доску, хто рукой размазивал, 
хто шо. А  патом уже лєтам жарка, патом пріглашалі 
шпаравать, то єсть панавлять. Пєсні пєлі. [Господарів 
у заміс не кидали?] Брасалі. Хазійов брасалі. Випілі 
і брасалі хазяіна в замєс. [Коли саме? Перед тим, як 
подати перший «ком»?] Замєс сдєлалі, а он же рєдкій, 
кінуть туда [господарів]. В заміс лєзлі, місілі, і хазяїна 
ж туда кідалі, как абично, до того, як на чєрдак лажилі. 
Первий замєс – і хазяїна туда. І ми ж там тоже в замєсє 
мєсілі. Ципкі как пааткісают, а тада ж встанут, завтрік 
тада ж бил  – риба жарєнная в таматє. Нравітся она 
нам па нинішній дєнь, чєсно.

ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Задонецьке
Записала Н. Олійник 8 липня 2000 р.  

у с. Задонецьке Зміївського р-ну Харківської обл.  
від Майбороди Галини Романівни, 1924 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. «Сволоковщина»  – коли накидають сволок. 
На сволок, як його тягнуть, накладають сорочки, по-
лотенця – тим, шо тягнуть. [Яка сорочка?] Люба со-
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рочка. Це ж він [майстер], шо тягне, так називалось, 
він заробив її. Сорочку, полотенце, ото все – на хату, 
як тягнуть. [Коли робили стелю, гроші клали?] Гро-
ші, водку туди лили. [Навіщо горілку лили?] Не знаю. 
[А  гроші?] Тоже не знаю. Коли потолок накладали, 
і требують, і горілку ллють і на стелю, і сами п’ють.

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Довжик
Записала Н. Олійник 28 жовтня 2000 р.  

у с. Довжик Золочівського р-ну Харківської обл.  
від Марченко Ольги Іванівни, 1923 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Які матеріали при будівництві житла 
використовували раніше українці?] Хати раніше були 
хворостяні, поліплені і «топтані». В «сторчових» хатах 
дерево ставили сторчака, а в рублених – клалося. Око-
ло – наружна сторона від вулиці. Інтер’єр. [Як часто 
мазали хату?] Хати на рік мазалися тричі: до Паски, 
до Трійці і восени до Покрови. Коли мазали хати, то 
від долівки підводили жовтим, а зверху чорним, шоб 
виділялося, а зверху могли кривулічки зробити. Під-
водили також комини. Гардін ніколи не було, були 
рушники.

с. Сковородинівка
Записала Л. Боса 10 вересня 2017 р.  

у с. Сковородинівка Золочівського р-ну Харківської обл.  
від Ярмиш Ганни Петрівни, 1950 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [У  Сковородинівці (колишній 
Пан-Іванівці) знаходиться садиба (на площі 18,2 га) з 
парком, тінистими дубовими алеями, ставом, госпо-
дарськими спорудами  – будинком поміщицької кон-
тори на підмурівках кінця XVIII ст., та коморою ХІХ ст. 
По центру  – невеликий палац родини Ковалівських, 
збудований у ХVІІІ ст. Це останній прихисток Григорія 
Сковороди. До 1972 року у будинку була школа, нині це 
літературно-меморіальний музей імені Григорія Сково-
роди, що складає архітектурно-ландшафтний комплекс 
національного значення (з  2008  р.)]. [Що Вам відомо 
про заснування села?] Тисяча сімсот тридцять другий 
рік – заснування хутора. Вільшанський сотник утриму-
вав тут землі. Називає Іванівкою на честь свого сина. 
І село Пан-Іванівка стало вже після того, як 1795 року 
була освячена Святопреображенська церква. Отоді 
вже стає село. [Звідки заселили сюди людей?] Я  ду-
маю – з Вільшани. Пан прибув із тридцятьма шістьма 
родинами. Це були перші поселенці. Це – Ковалівські. 
А там же не було сіл. Всі хутори. І, відповідно, Сково-
рода називає вільшанська Іванівка. У моєї свекрухи в 
паспорті ж написано, що вона Вільшанського повіту 
народилася. А  потім, коли йшов територіальний роз-
поділ раніше-раніше, не оцей сучасний, Сковородинів-
ку відводили до Богодухіва. Кутки Чорногорівка, оце 
Куреники – виганяли скотину і все. Хутір Смілий – це 
коли почалася комуна і відділення. Ті смільчаки, які ви-
ходили хуторами, обробляли свою землю. І оце ж у нас 
був один Смілий, два Смілих. Ліси: Довжечок, Омель-
ков, Буряків. Кодацький... Ліс є Рошич, Дошечок. Тут 
є Саєнків ставок. Власне Сковородинівський. Саєнки, 
Ярмиші – це корінні [роди]. Оце Ярмиші, як підійти до 

братської могили, стільки Ярмишів, які загинули. [Це ті 
Ярмиші, яких пани привезли сюди?] Ні, я думаю, що ні. 
Прізвища панів ніде не зафіксовані. Якщо були спис-
ки, це були в церкві. Чоловік тут, ну, у них великий рід. 
Лютівка – там граф Клейнміфель. Всі були панські села. 
Кадниця – там пруд, написано. [Які ще панські маєтки 
були?] У Кадниці ставок красивий. І в нас же кам’яна 
споруда, а там дерев’яна.... Там, кажуть, поміщиця була. 
Но всі ж хочуть його довбнути, поламати. Вільні села: 
Гуменівка, Рогозянка. Сотенне було містечко. А чоловік 
сестри, він з Писарівки. Це там був Синянський монас-
тир. І Сковорода двічі посилається, що ця поезія була 
написана в Синянському монастирі. Там була олійни-
ця, і всі казали: «Поїдемо в монастир сон бити». На со-
няшник «сон» кажуть. Там дійсно був монастир. Сьо-
годні його так не називають. У Писарівці церква стоїть. 
А тоді їх було дві: Святопокровська та Петра і Павла. 
Так я до чого? Що це дійсно було козацьке село. І там 
і прізвища, мати мого зятя – Пушкар, а він – Корінь-
ко. Скрізь, куди не гляну, Корнієнко, Корнієнко – по-
ходження від Корнія, а Корінько – це вже від коріння. 
[У селах козацьких цікавилися своїми родами?] Щось 
зберігалось і були традиції. А в панських селах всі якісь 
байдужі. Це я багато спостерігала по району і в став-
ленні до природи. Раніше ж було, Боже спаси, як зараз 
вирубують. В  опщєм, три кучі [дров] нарубуєш, три 
віддаєш у лісництво, а одна тобі. [Це в радянський час 
було?] Оце так весь час. І при панові. А хто при панові 
міг взяти якусь гілку? Ні в якому разі. Свекор заробляв 
тим, що займався бондарством, бо ліс поряд. І оце ж ліс 
був вичищений. Щоб десь суха гілка лежала? Зараз же 
ж, Боже сохрани! Лісник як побачить, хтось маякне – 
це ж караул! І  тому ліс запущений, занедбаний. Самі 
тіки рубають ті, хто може украсти. А тоді це було святе. 
Отам унизу жила жіночка. Її батько був садівником в 
панському саду. Відповідно, землі майже не було, і нічо-
го більше не обробляли, і їм було цього достатньо. Ма-
буть, же ж щось платив поміщик. Взагалі традиційно і 
в довіднику написано: хутір Іванівка виник на березі 
ставу «Завали», і чоловік і каже: «Те завалене». А так, як 
воно двома холошами йде, то їх і стали називати «Пан-
ські штани». Красивий ставок із Павловим бугром по 
центру. Ставок дуже глибокий. До дев’яти метрів йде. 
Оце були багатенькі люди – хати у них під бляхою, а то 
ж усе у мого свекра була під соломою, глинобитна. Тут 
взагалі всі отакі були хати. Оце отут скрізь стояли хати. 
Коли ми отут взяли місце для поселення, тут було отакі 
зарості акації [на місці колишніх хат]. Оце все була ака-
ція. Оце ж отут усі і черепочки. Хатки отакі були всі. 
І оце ж було обійстя людське, і отам хата, і отам хата. Це 
кріпацьке село. Ковалівський побудував звичайну сіль-
ську хату, а потім побудували оцей парковий будинок 
для гостей. А  вже оту частину, що поза колонами, то 
вже добудував хтось інший. Ми намагалися розвива-
ти зелений туризм. І було кілька осель, які готові були 
прийняти відвідувачів, виставляли фотографії кімна-
ток, які б здали на прожиття. І люди цікавилися і пита-
ли. І оце ж вона як майстерня, і кав’ярня, де пообідати, 
і пасіку ми і охоту із зайцями і лисицями виставляли. 
Ну, коротше кажучи, якось «загорілося б», як Сковоро-
да говорив... Зразу ж засичали, не вийшло.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Могила. [Могила Григорія Ско-
вороди]. Про першу могилу Григорія Сковороди, 
по-перше, нам авторитет  – це письмове джерело. Це 
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Микола Іванович Ковалинський пише: «Заповів себе 
поховати на високому березі ставка між током і гаєм». 
Якби він копав [за легендою собі могилу] біля дуба, 
а на це посилається і Стогній Іван Петрович – це той, 
що в Переяславі заснував університет, педінститут... 
То ж наш земляк. Так він у своїх спогадах пише: «Біля 
дуба Сковорода копав могилу». А всі ж тоді логічно го-
ворять: дуб до води підходить. Ото коли приїздили з 
інституту київського деревообробки, і отож ще в дере-
вину поклали шальвочку і міряли, настільки живе де-
рево, то вона казала: «Давайте сюди вже, вимежовуйте. 
Деревина-от, ну, ніби жива ще». І зараз чоловіки ж як 
вип’ють, то їдуть в Сковородинівку дуба обнімати, 
кажуть, мірятися з дубом. Туристи копійки кидають 
в криницю. В  [тисяча дев’ятсот] сорок п’ятому году 
сюда Тичина і Рильський приїжали. І встановили на-
вколо дуба ось таку широку огорожу. Біля дуба поста-
вили таку стелу, що місце... А в сімдесят другому оце 
все прибирають і заганяють сваї майже ж біля коріння. 
Ото якраз навколо дуба. І все: коріння травмовано, ду-
пла були страшенні. Там же ж школа була, і відповід-
но діти фотографувались. Мене вражає наскільки та 
фотографія: пацани повилазили ж на ті гілки, стоять, 
а частина повилазила ще в дупла, які вгорі були. І для 
мене той дуб обліплений дітьми... У сімдесят другому 
році всі вирішили, шо це нехарашо, і туди понабива-
ли цементу. І ото в сімдесят другому році дуб починає 
активно всихати. А колгосп, як упало дерево, він об-
шив залізом, і отак же ж зробив розвилку як дерево. 
Це власне спричинило те, що дуб засох. Це друге місце 
поховання Григорія Савовича Сковороди. Росте тут 
оцей американський кленок. Дерево-бур’ян. І  гово-
рять, коли йшла тут поміщиця отут одного разу, то 
зневажливо його ще так зламала. І він розгалужився. 
Це дерево ніхто ніколи не руйнував і не намагався 
його зняти. Коли перестеляли асфальт, зняли й покла-
ли цю доріжку (майстри працювали зі Львова), і коли 
почали піднімати могильну плиту, щоб там розшири-
ти це ґрунтове покриття, то зашуміли дерева і отам 
почали падати. Відповідно, люди були вражені, пере-
лякані. І просили вибачення у Григорія Сковороди. Ще 
ж як переховували останки Сковороди, тоді ж взагалі, 
говорять, вихр піднявся. А  говорять, так буває, коли 
чарівника ховають, або когось іншого. І ото теж гово-
рили, що Григорій Сковорода – дух його гнівається, що 
турбують його прах. Так воно, чи не так, і тому зали-
шається тут це дерево. І коли воно впало, воно ж зараз 
зломане, але коріння то живе. І відповідно ж, бачите, 
що крона у нього все рівно втрачається. Є крона. Якби 
вже зовсім упало, то можливо думали б, що там можна 
посадить. Але коріння розгалужене, і трогати зумисне 
боялися. Хрест. Можливо, Вам [екскурсовод] Валерій 
Павлович говорив, що приїздила пра-пра-правнучка 
Варвари Яківни [Ковалівської] і просила, щоб тут по-
ставили хрест. Бо скоріше всього, казав, що недаремно 
саме сюди перенесли. Одні говорили, що просто за те-
риторію панську. Каплиця. Але скоріше всього, тут і 
була усипальниця панів Ковалівських. Скоріше всього, 
тут десь і є останки Андрія Івановича і Варвари Яківни, 
бо була капличка тут. Тисяча дев’ятсот сорок другого 
вшанували пам’ять навпроти сучасного пам’ятника. 
Вісімдесят другого відбувався, коли більш-менш мо-
гилку впорядкували, [меморіальний захід]. «Спасибі 
Гриші за дорогу і криші», – так казали. Першими від-
відувачами були гості з Канади. Власне, я так і думаю, 

що музей у сімдесят другому році відкрили Сковороді 
тільки із-за того, що потужний голос підняла діаспора. 
Серед селян ніякого інтересу до Сковороди не було. Бо 
коли сюди двадцять другого [1922 р.], може, я і поми-
ляюся, приїжджали сюди члени Харківського товари-
ства «Просвіта», коли спілкувалися з людьми, то ви-
явили таку негативну рису, що люди цим не цікавлять-
ся. А чому? А тому, що всі намагалися якось вижити. 
Нічого люди не думали, книжок не читали, хай вони 
тут одиниці. Просто в нас настільки зараз споживаць-
кі інтереси і матеріальні. На день пам’яті Сковороди 
студенти приїжджають, і  дехто з дітей говорять, що 
їхали кудись там і чули, як двоє дорослих людей каза-
ли: «Що таке Сковорода? Ну, бомж же ж, безхатько». 
А чому? Бо дух був такий бунтівливий.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Ми ходили до Куре-
ника вниз. Чого Куреникова криниця? Бо йшли ж [чу-
мацькі] валки, і ото як ішли, курява підіймалась. Ось 
сюди їхали у ставок, і  отут ще, як приїхали, купали 
худобу. Люди туди далі проходили, а  отут була кри-
ниця  – люди самі брали воду. І  ото була Куреникова 
криниця. Це та, що сьогодні власне не функціонує. Над 
нею поставили коловорот так стилізовано на терито-
рії музею. У Сковородинівку ніхто заміж не хотів іти. 
У нас же води немає. Моя свекруха жила іще нижче, 
отуди спуститися там іще. А по воду відтіля вона хо-
дила отуди ще, аж у балку спускалася. Як вибрали там 
воду, тоді ж ішли до Саєнкового ставка. Так треба було 
аж за ставок перейти. Ішли по мулові, по грязюці. Ішли 
ще нижче магазина. І сьогодні там є прокопано. Ми, як 
отдєлилися од батьків, жили отам напротів школи. То 
там колонка, там колонка. [А колодязів немає?] Так не 
викопаєш же ж, глибоко. Води немає, а там вода заля-
гала так, що можна було коромислом брати. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. Куз-
ня була отам на горі, де Чорногорівка. Там особливий 
стан вітрів. З  онуком отак, як вийду  – трубою отак 
свистить... Отам була на горі кузня. Один свекор ро-
бив. [Один на все село?] Да. Майстерня. А  отам, як 
до Саєнкового йти, там була майстерня – швець, який 
міг пошити. А там взуття шив: чоботи підбивав, чобо-
ти шив. Контора. Коли був колгосп, ото ж там була і 
контора, а отут у селян приймали молоко. Вже як була 
обов’язкова здача м’яса, молока, то носили. Була ка-
пличка, і  ото ж там саме і приймали молоко. Бо був 
пункт прийому решток чи обов’язкової здачі продук-
тів харчування. Я  пам’ятаю жила на квартирі, то ха-
зяйка казала ж, що носила сюди молоко.

Записала А. Ярова у вересні 2017 р.  
у с. Сковородинівка Золочівського р-ну Харківської обл.  

від Воцюряби Володимира Михайловича, 1964 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Кімнат у старих хатах скільки 
було?] Дві. Ну, тоді ж раньше великі дома не строїли. 
[Кімната за кімнатою?] Да. [Спочатку сіни, потім кім-
нати?] Та сінци там невеликі, там як би тільки одне 
названіє. Підвалини. [У Вашого діда хата була на фун-
даменті?] Нєт. Була на стоянах і рублена хата це там. 
[Стояни дубові?] Тоже ж дубові стояни здорові, на 
стоянах раньше робили. Стіни. Оцей дом, шо оце ми 
живемо, це дом довоєнной постройки, а скільки йому... 
[Він обкладений цеглою?] Це ми вже ось обкладали із 
тестьом покойним. [Житла старіші були зрубні?] Зруб. 
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Оце рублена хата, дубова. Повністю дубова. [Повніс-
тю хата білена була? Чи сіни могли не білить?] Ну, як. 
Дома тоді повністю білили. [Неподалік розташовані 
дві хати з галерейками на стовпчиках]. Оце ж тоже дві 
хати старинні... Довоєнні постройки. [Як називалися 
підпори для піддашка і взагалі приміщення?] Не знаю. 
Ну, тоді ж казали як їх, оно, то вродє навєсік такий. Як 
же воно, не помню, якось тоді і казали. Чи призьба, там 
ото цибулю ципляли, сушили кукурузу там ото чіпля-
ли, сушили. Я так уже не помню. Призьба. Призьби ж 
були. Призьба, дивишся, там земльою ж так обсипано. 
Дах. [Хати були всі під соломою?] Під соломою. [Коли 
почали перекривати?] Та це вже після войни. [Ви бачи-
ли хати під соломою?] А як же. [Солома рівна, чи вона 
десь рельєфно виділялась?] Нє-нє, вона рівна. Тоді 
були мастєра, тоді ложили так. [Чим вона трималась? 
Палиці зверху перехрещені чи довгі півзини?] Нє, тоді 
укривали – вже без палиць було. То на Полтавщині – 
там були з палицями, шо отак нахрест вродє би. То в 
Полтавщині, а тут не було. Тут акуратно воно зроблено 
було так. Воно плавно йшло, зроблено було. [Як воно 
називалось – в розтруску, снопиками?] Я не знаю. Тоді 
вони снопиками робили, но я ж не мастєр. Інтер’єр. 
[Коли замінили земляну долівку на дерев’яну?] Це вже 
тоже десь у шейсятих годах, пійсятих начали. А то вєздє 
ж долівки були. Ще сажой туди, сажу, добавляли землі, 
сажі, тут возьмуть намажуть. А  тоді бур’яну накида-
ють, чебрецю чи що, шо дивишся, аромат, тепленько, 
харашо. [Протягом всього літа вкривали підлогу тра-
вою для запаху?] Нє, такого не було. [Як називається 
балка, що тримає стелю  – сволок чи трям?] Сволок. 
[Що вирізьблювали на сволоках?] Обично хрест. Один 
хрест. На центральному [сволоку] один хрест виріза-
ють і всьо, більш нічого. [Його фарбували чи залишали 
митим?] Білили крейдою. [Сіни всередині також біли-
ли?] А як же. [Посуд вдома стояв?] Та колись було. [Ко-
лиска висіла?] Нє, такого не було. Система опалення. 
[У Вашого дідуся піч була мальована?] Просто білень-
ка була. Тоді ж, да, тоді були пічі, що хліб пекли люди. 
[Комин був навісний, чи під стіну?] Не знаю, як вам 
об’яснити... Тоді були дуже великі пічі. Такі печі були, 
що на печах спали. [Коли заходили до кімнати, на яку 
сторону була піч?] Ну, як вам сказати... Вона, зразу за-
ходиш, зразу була з лівої сторони. Була і грубка. 

Записала А. Ярова у вересні 2017 р.  
у с. Сковородинівка Золочівського р-ну Харківської обл.  

від Висової Галини Андріївни, 1940 р. н.,  
родом із с. Кленове Богодухівського р-ну Харківської обл.

ЖИТЛО Стіни. [Ви приїхали звідкись?] Зовсім з друго-
го села. [Далеко?] Далеченько. Вже там порозпадалися 
ті села. [Коли Ви приїхали, була різниця в архітектурі 
тут і там, де Ви жили?] Ну, канєшно. Тоді ж старинні 
були хати. І в мене старенна хата. А вже построїв, спа-
сіба, калхоз – хароша. А тоді всі були хатинки... Дві ха-
тиночки під соломою в [тисяча дев’ятсот] п’ядисятому 
році. Призьби були, ну, точно так, як... [Призьба під-
тримувалася стовпчиками?] Да. А  тоді стали такі бо-
лєє-мєнєє [сучасні хати] строїти, і ми там построїлись. 
Тоді були наподобіє, як оце кирпичні, вже тоді чотири 
комнати в нас було, вєранда. Віконечка були. Ну, по дві 
хатки правда. В одній чотири, в одній два, потолочка 
такі [невисокі], а ми ж тепер попривикали – потолки 
які. [Хата зрубна стара?] Да. [З чого будували?] А хто 

його знає, це ж ми переїхали, купили. Переїхали, нам 
колхоз дав оцю хату. А тут уже одна до одної поодго-
раджувалися. А  хто хати і тоді із соломи, кізяків лі-
пив, тоді мало в кого дерево було. Вийшла я заміж... 
«Давай, – свекор каже, – построїм харошу, на чотири 
комнати, кирпичну». Так тоді ж не було нічого, кроме 
кирпича, цемент. А щас люди привезли на краю отам 
машиною готові [будинки], поскладали, як хліб у ма-
газині, одне на одну – і красуня-домік стоїть. Тоді та-
кого не було. А тут у Кленовому ми жили, у нас була 
хатка кирпична, хароша. А  тоді стали розпадаться ті 
хутора, хто куди, стали, кажний кидав свою хату, хто 
куди. Ніхто їх там не купляв, бо роботи не було. А це 
вже як вийшла заміж, а  тоді вже як ввійшла в хату, 
думаю: «Куди я дивилась?». Я на нього дивилась, я не 
подивилась, куди привели мене. Хата на підпорах. [Що 
таке «на підпорах»?] Ото так. Потолок валиться, стовп 
серед хати тут, стовп серед хати там. Ото у кажного дві 
хатинки було, де я вийшла заміж. [Підряд?] Да. А тоді 
вже ми стали строіться, построїли хорошу хату кир-
пичну, чотири комнати, веранда. [Як будували хату, 
толокою?] Наймали. [Толоки не було?] Були, білили. 
[Для чого використовувався простір галереї?] Ото в 
людей літньої кухні нема, ото гості являться, там від-
крито, сквознячок, там столи стоять. У кухні їсти зва-
рили, сюди винесли. Ну, раніше казали «веранда», хто 
як, «пристройка». [Воно ж без стін?]. Спеціально, шоб 
сквознячок. Лєтня. Там хорошо. Призьба. Призьба 
була. Чотири стовпчика, так схилом криша була. І ото 
на призьбі (в мене дитина мала була), в случай дощу, 
а я там, город – по шейсят сотих, оставиш – а сама по-
бігла. Вдруг дощ. А  так схилом  – там тоді викопаєш 
часник, держиш, поки морози. [Над призьбою?] Ні, 
долі розстеляєш. Сонечко ж туди проходе, тільки кри-
ша над ним, три стовпи. [Не було стін?] Ні, тільки біля 
хати, од хати ж стіна. [Як глина не зсипалася?] Ліпили, 
воду, «около» ж це називалось... [Около – це призьби?] 
Ні, це зараз стіни, а тоді казали «около». Дах. Соломи 
верх, я  ще заміж виходила, тюки оті в’язала. Такі пе-
ревеслом, і така палка. Тут палка, і подаєш на кришу, 
а  воно одне до одного кладуть. [Снопиками?] Тов-
стенька. І вік люди жили. Хати не текли і теплі були. 
А тепер вже, бачите, шифер, а тепер вобще появилися 
всякі стройматеріали. Інтер’єр. [Куди ви ставили про-
дукти, щоб вони не псувались?] Сало було у такі діжки, 
тільки вони раніш робились дубові. Дубові такі, отак 
одна до одної досточка. Кришечка теж той... Одно до 
одної досточки, шоб сік сходив. Ото так зарізав, на всю 
діжку поклав сало, посолив, часничком присипав, дру-
гу плаху кладеш, знов і скраю. І засипав часником, як 
хто любе, ну, не любе хто часником, примєром, не сип, 
і накрив. Всьо. Заріжеш було телятко, повісиш. [Де ві-
шали?] Холодні сараї були – таке дрова, хто шо мав, ло-
пата, вила. Молоко в погребі. [Які ікони ставили?] Хто 
як, хто ставив, хто не ставив, більшість – Божої Матері, 
Ніколая Угодника. [Багато ікон? Чи дві й рушники?] 
Та. У кого рушники були, у кого зовсім не було. [Сте-
лю білили?] Обязатєльно. [Сволок білили?] Обязатєль-
но. Таді ізвєсть була і крейда, возили, «ганчурники» їх 
називали. [Це хто?] Ну, кінь їде, в нього тєлєжка така. 
В мене хвухвайка стара, пальто, ганчір’я, то ж його на-
зивали «ганчірники», пальто старе, шо нашла, понесла 
йому, здала, він мені дасть крейди, зваже, скільки сто-
їть, скільки крейди. Звьостка була, коробочка сірників, 
свистун дітям брали, і більше в нього не було. [Де ді-
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тей колихали?] Сплетена така з лози [колиска]. Правда, 
легенька. [Висіла чи лежала?] Лежала. Чотири ножки. 
І ото кладеш туди дитину, на кровать лягаєш, і колиха-
ється. Легко колихали. А як треба вийти, або несеш на 
собі, такий маленький плетений возочок, чотири коле-
са маленьких. [Стіни всередині мазані повністю?] Да. 
Хто ізвьосткою, хто крейдою. [Сіни чи «сінци»?] Сіни, 
стіни, хто як називав, більшість називали «до хати 
пристройка». [Де тримали посуд?] В столику кухонно-
му. Кастрюль не було, чугуни... [Бачили розмальоване 
щось в середині, піч чи ще щось?] Ні. І там, де я жила, 
не було, і  заміж вийшла. Система опалення. [Була 
піч?] Ні, ми прийшли туда, вже не було. Там сама плита 
була, вже не було. А як я вийшла заміж... [Ви з якого 
села?] З Кленового. [Це який район?] Богодухівський. 
І тоді піч там була, я в школу ходила в десятий клас – 
ще на печі спала. Ходила в Крисино. В Крисино ходила, 
в Кленовому жили, кончала «десятилєтку». В Кленово-
му було восім класів, а я три года в одній бабушки на 
квартірє жила, раз у тиждень додому, а  коли не піду, 
папа їсти мені привезе на тиждень. Так шо ж ти дума-
єш, хатки маленькі, в  них хлопчик був, бабушка, дє-
душка – і на печі спали. Натопе бабушка піч соломою, 
і позалазим, бабушка така хазяючка була хароша. [Піч 
була біленька?] Який там, грязь, білив!? Рижим, гівна 
розколотиш та тим коров’ячим, та вода і глею кинеш, 
а вона зєльона така, красіва, довго держиться... Де ти ту 
крейду бачив тоді?! Знаєш, що воно стоїла тоді крейда. 
[Чим раніше топили у печі, грубі?] З коров кізяків на-
ліпиш, отак на вулиці настелиш, соломи туди в кізяки, 
такі формочки були. Тоді ті формочки висипаєш – точ-
но, як хліби, хлібці. Отак кожен біля себе, біля двору. 
Висохне, а зимою ним топили. Цілу зиму топили. Отож 
угля нема. А дров – де ті були. Підеш в ліс, вкрадеш гі-
лочку якусь... Вловишся  – значить, та гілочка, знаєш, 
скільки стоє, треба платити могоричів і біля могоричів, 
та кудись стребує з тебе... І ото так виживали. А вуголя 
це коли вже появилося – в [тисяча дев’ятсот] семиде-
сятих роках. Тоді вже ми з чоловіком вугіля завозили.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Погріб був на 
вулиці?] Копали погреб біля хати, в кажного погреб, де 
огород. Викопуєш яму, яму ту хто виложує кирпичом, 
кому в копійку, а хто ні – той яму. Ставиш дробину в 
яму, поліз. Оце закрам – картошка в мене, закрам – бу-
ряки, морква і все. А таді робиш отако полочки і ста-
виш консервацію. Но тоді консервацію банок ми не 
знали. У діжах, бутилі були. Такі бутилі, скляні бутилі. 
В бутилі це ми шо... Сливи появились, в бутиль наси-
паєш і теж у погреб. Огирки в діжки, помідори в діжки, 
у погребі і капуста в діжки. Були дуже гарні ті погреба. 
[Чим закривали погріб?] З дерева, з досточок зроблена 
ляда, тоді звали, а тоді хвухвайку зверху, старе пальто, 
чи дєтске кинеш і придавиш. [Укріпляли погріб?] Сті-
ни гарно обстругували, а на потолок клали дерево, тоді 
толь і поверх толі солома. І тоді зверху, накриєш знову 
якоюсь рядниною, як мороз, а нє – ото так, досточка і 
все. [Які були ще господарські споруди?] Погреб, хлів. 
[Свиней де тримали?] Сараї. В кажнаго сарай – це за-
конно. Сарай у кажного свій, глиняний. Вони теплі 
були, низесенькі такі, но у кажного. В кажного корова 
була. Хуторок такий був – двадцять дві хати. [Тут чи 
де Ви народилися?] Нє. Народилась я в Кленовому, тут 
вийшла заміж. [Був хлів?] Обязательно, а як же. Корова 
була, свині були і гуси були. [Чим відрізняється хлів від 

сараю?] Одинаково, хто як назива. [Зверху обмазували 
глиною?] Обязательно. Корови ж тут, снігу нападе, те-
пло, обмазуєш і зсередини, обмазуєш і знаружи, тепле. 
Щас кирпичне [приміщення] – 5–7 градусів, і в курей 
вода замерзає. [Сарай накривали соломою чи залізом?] 
Та яке залізо, сіном [тобто, соломою], ми його не бачи-
ли, зараз побачила. Так накривали: хто соломою, а тоді 
черепицею вкривали. [Дерев’яною чи глиняною?] Вона 
з глини, пофарбована, отака плитка тут, і отак дірочка-
ми вона зроблена фабрично, в виді дірок, но не наскріз-
на, шоб легша. Огорожа. [Заборів не було?] Були тоді. 
З хмиза так, палка-палка, отак туди стромлялись, шоб 
кури не ходили. Невисокі. Шкоду роблять, вигрібають, 
то курка. Літня кухня. Кухня лєтня була обєзательно. 
[Який вона вигляд мала?] Чотири доски, зверху в кого 
шихварина, в кого там толь, зашальована, обліпиш гле-
єм, шоб не дуло і шоб тепло було. І двері з фанери при 
той... Тода нічого не закривалося. [Вікон не було?] Нє, 
які там вікна. Так ото воно цілий день, пішов, поїсти ва-
риш, а зимою у хаті. Задля чого, шоб тепліше, дві ж топ-
ки не будеш палить. А літом ото там, а зімой як тільки 
похолода – всьо, переходиш ти в хату, а кухня та стоїть. 
[Маленька була?] Ну, в кого яка. Хто і піч там мав. Теж 
тоді так жили. [То це були стовпчики, а між ними гли-
на?] Нє, хмизом теж, як ото забори, отак поставлений 
хмиз, а тоді глиною позаліплювали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. Я ж кажу, як Паска – кожен 
біле [хату]. [Коли? В Чистий четвер?] Коли Паска, і в 
середу... У четвер уже кажне постіра, повісе, що б до 
Чистого четверга було все. У  суботу пироги печеш, 
а паски ми робили тоді в четвер, в п’ятницю не пекли, 
казали «строга п’ятниця».

с. Чепелі
Записала Н. Олійник 22 липня 2000 р.  

у с. Чепелі Золочівського р-ну Харківської обл.  
від Зозулі Петра Марковича, 1910 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Хату раніше будували на стоянах. 
Стояни дубові, десь по півтора метра вкопують, на 
стояни клали підвалини дубові тоже. Стіни. Хата ру-
блена була, під вікна дубові брусся клали, зв’язували 
дерев’яними тиблями. [Тиблі  – це] дерев’яні чопи, які 
забивали до половини в один дубок, а зверху клали дру-
гий і вгонили другу половину. Вище дубового клали вер-
бове чи соснове дерево. Пізніше хати будували «стор-
чові». Підвалина, в підвалині вирубують пази і вверху 
кладуть окладину теж з пазами. [Які ще були хати за 
конструкцією стін?] Хати були «топтані» і «хворостяні». 
Дах. [Яким чином споруджували дах хати?] На сволок 
кладеться обв’язка, а на обв’язку крокви ставлять вверх. 
Поставили крокви, а потім шальовка кругом. Зверху на 
шальовку кладеться шифер. Поставили крокви, потім 
накладали лати вербові, дубові, соснові. Латами латали 
крокви, а  потім клали хворосту, шоб солома трошки 
проходила між гілки і держалася на них. На землі со-
лому гарно перетрушували, розправляли граблями, і в 
валки гарно збивали її, шоб була мокра, аж текло з неї, 
а  потім спеціальним «журавлем» (крючком) подавали 
наверх. Там крильщик бере і кладе ряд, другий ряд, тре-
тій ряд, гарненько граблями прибиває, розчісує, і так до 
верху. Верх укладає і зверху поливає рідкою білою гли-
ною чи розведеним глеєм, шоб вітер не зніс.
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Як закладають хату, ставлять могорич. Зведення стелі. 
І «сволоковщина» – теж могорич ставлять. І по закін-
ченню [будівництва] могорич. Коли сволок клали на 
окладину чи на зруб, клали мєлочь (дрібні гроші), шоб 
гроші водилися в хаті.

ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН
с. Бабенкове

Записала Н. Олійник 5 липня 2002 р.  
у с. Бабенкове Ізюмського р-ну Харківської обл.  

від Верещаки Віри Корніївни, 1928 р. н.,  
Тарабанової Тетяни Никанорівни, 1928 р. н.,  

та Ляпущенко Ганни Федорівни, 1929 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Яким було внутрішнє плануван-
ня хати?] Коли з сіней заходиш у хату, її називали «пе-
редня хата», а друга кімната – «світла хата». Першими 
йшли сіни, присінки, біля хати  – присьба. Інтер’єр. 
Біля плити – припічок, черінь.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Коли хату начинають ліпити, то у святий ву-
гол вмазують дрібні копійки. Зведення даху. Балки на 
кришу зтягують рушником чи матерією.

с. Вірнопілля
Записала Н. Олійник 8 липня 2002 р.  

у с. Вірнопілля Ізюмського р-ну Харківської обл.  
від Андрієвої Марії Миколаївни, 1929 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Заливали цоколь, викладали на 
цоколь фундамент, а тоді вже викладали стіни. Сте-
ля. Коли люди лізуть мазати горище, господарі по-
дають випить, закусити. Коли мажуть, співають. 
Тепер давайте гроші, будемо у святий куток класти, 
уліплювати. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Що робили під час входин до нової хати?] Коли хату 
построїли, то впускали кішку, шоб ніхто не вмер. Як 
хату строїш, обновляється, обізатєльно хтось умре в 
хаті. Кіт повинен переночувати у хаті. Коли господарі 
заходили в хату, кидали дрібні гроші, шоб гроші в хаті 
водилися. Якшо сусіди заходили вперше в хату, кида-
ли гроші і приказували: «Шоб у вас гроші водилися».

с. Довгеньке
Записала Н. Стішова 3 липня 2003 р.  

у с. Довгеньке Ізюмського р-ну Харківської обл.  
від Полякової (Тичинко) Ганни Григорівни, 1921 р. н.

ЖИТЛО Планування. [В  тій хаті, де Ви в дитинстві 
жили, скільки кімнат було?] Кімнат було три: прихо-
жа, зала, спальня. Троє вікон було з вулиці і з кухні 
вікно. Дах. [Хата чим була накрита?] Соломою. [Як 
робилося то накриття?] В’язали сперва кульочки, кру-
гом хати в’язали. А тоді солому понавозять, поскида-
ють її, мочать, а тоді баби стоять, перебирають в такі 
валочки, а мужик тоді вилами берє і подає ж наверх. 
А там стоїт ще один чоловік і накладає на ті кульочки 
кругом хати. А тоді починає другий ряд, обійшовши, 
вкладає третій і так аж догори. Господарські будівлі. 
Сарай був, погріб був, амбарь був, ворота були високі.

с. Кам’янка
Записала А. Ярова 4 жовтня 2017 р. 

 у с. Кам’янка Ізюмського р-ну Харківської обл.  
від Олексенко Лідії Петрівни, 1937 р. н.

ЖИТЛО [Ви звідкись приїхали чи тут жили?] Ні, тут. 
Сюди заміж вийшла, а жила там [на кутку] коло Дін-
ця. У [19]56-м гаду вийшла заміж сюди, з 56-го году 
тут живу. Там, де ми жили, вулиця називалась Пєр-
вомайська. Чи не Пєрвомайська... [В  Кам’янці?] Да. 
[Як вигляд мала Ваша стара хата?] Та стара хата, вой-
на пройшла, нас виганяли відтіля, і отаке розвалля... 
Була як сійчас ото там, оставалися з оцих усадьби, 
оставалася тільки одна, малесенька хатка, не хатка, 
хлівець... Вони обложили камінням. [Землянка?] Да. 
А так хати не було. Хлопці ходили в ліс, брали дрова, 
з того робили, холодно було. В сусідні села ходили, там 
скирди пшениці залишались, брали платки, барахло, 
в кого шо єсть, туди носили, брали, так кормили, мі-
няли. В  кінці [тисяча дев’ятсот] сорок п’ятого року 
батько приїхав з армії. Почали строїть хату. [Хата 
була дерев’яна?] Да. [Фундамент був чи призьба?] 
Нє. Планування. [Перед хатою піднавіс з галерейкою 
був?] Був. [Відкрита галерея?] Вмєсті з хатою роби-
лася. [В ній не було стін, тільки стовпчики?] Да. [Як 
вона називалася правильно?] Гелєрей. Трьохкомнатна 
[за плануванням хата] була ще й ходка. [Ходка?] Ага. 
[Сіни були?] І сіни були отак, як оце січас. Підвалини. 
[Як починали будівництво, які підвалини були?] Так 
же ж клали на ту [землю] пеньочки. Та й дубові які, 
ясенові які... Стіни. [З чого хату будували? З дуба?] 
Ні. [Не було дуба?] Та, ну, був, но мало було. Та ото ж 
таке. То те, то те... [Самі будували чи толокою?] Сами. 
[Робили хату біленькою?] Та коли як. [У Вас як?] Об-
язатєльно. [І  всередині?] Всередині, і  в тому... Оце в 
[тисяча дев’ятсот] шийсят пєрвом году хата роби-
лася. [Вона дерев’яна і обкладена цеглою?] Да, вона 
була дерев’яна, а  обкладена кирпичем. І  оце ми тут 
жили: чоловік, дві дівчаток і моя мати. Дах. [Коли 
цю хату збудували, вона була вкрита шифером?] Че-
репицею. [Цегляною?] Була під черепицею, тоді це 
зняли черепицю, шифер оце. [Багато було солом’яних 
стріх в селі?] Да. [Щоб стріха не злітала, закріплюва-
ли її такими перехресними жердинами?] Ні, не було. 
Інтер’єр. [У Вас, мабуть, була піч?] І піч була, і плита 
була. [Піч малювали?] Ні. [А в старій довоєнній хаті?] 
Ні. Бо тоді не було. [Долівка була мазана?] Да. [Видно 
на стелі сволок?] На потолку – ні, нема. [У Вас скриня 
була?] Сундук ото. [Що там зберігалося?] Лохмоття. 
[Оце для сидіння ослінчик?] Ослінець. [У  Вас є ки-
лим, хто його робив?] В  магазині купувала. [У  Вас 
була покуть?] Ні.

ЗАБУДОВА ДВОРУ [Їсте тільки у літній кухні?] Да. 
[З  двома віконцями]. А  там ото сарай  – там корова 
була. А ото поки цієї [літньої] кухні не було, там кухня 
була, там балони з газом були. Туди далі курник, туди 
далі свинюшник.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Коли в нову хату входять, кого першого впускають?] 
Кота. То ж кота пустиш, він побіжить вперед, тоді 
сами заходили. [Перед Великоднем малюєте хрестика 
на стелі?] Ні. Оце в нас тільки стала ця церква, а то в 
городі, в город ходила я. [Ви вірите в прикмети? До-
зволяєте через поріг передавати?] Хто зна...
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Записали М. Бех та А. Ярова 4 жовтня 2017 р.  
у с. Кам’янка Ізюмського р-ну Харківської обл. 

 від Олексенка Івана Денисовича, 1934 р. н.

ЖИТЛО Планування. [На скільки кімнат у Вас хата?] 
Раз, два... Ну, в  общим, дві кімнати: зала [і житлова 
кімната]. Підвалини. Хата дерев’яна, оце ж сам її і 
робив. [Як дерево з’єднувалося між собою?] Ну, кар-
кас. Підвалини дубові. Робиш основаніє, там чотири 
на шість [метрів] прімєрно. Зарізаєш це все на місці, 
на місці, там, де вона буде, на фудаменті. Ну, фуда-
ментів тоді не було, тоді ті стояни, каменюки здоро-
ві, тоді чотири чи шість каменюк. Стіни. А тоді вже 
верх робиш, мітиш, довбаєш дірки в підвалині, і отут 
же ж друга, шо наверх. А тоді збираєш та піднімаєш, 
стовпи, стовпи ставиш, і ото надіваєш туди, довбаєш 
дірки, і  пашов-пашов... [У  стовпах дірки?] У  підва-
лині і в обгоні (називалося «обгон»). А тоді ті балки, 
балки та зарізали, отак зарізали, отак-отак, «лисиця» 
називалась, шоб ни вискакувала, так. [Куди вставля-
ли цю «лисицю»?] Та, ну, в балки, балки, в оту, в об-
гон, в  обгон, в  обгон. Тоді воно було, ну, в  общим... 
А тоді ото з другої сторони обставив, ну, вставляли. 
Тут, у відвалинах планку прибиваєш, і там же ж. І тоді 
ото сюди, і  туди ото установка «сторчаком», не отак 
[горизонтально], а «сторчаком». А тоді планкували з 
обох сторон. Тоді я як мазав хату, то дев’ять хат ма-
залося. А тут якраз прополка йшла, так приїхав упо-
лномочєний і прєдседатель: «Так, а  скіки Вам, скіки 
Вам нада людей?». Я кажу: «Я б приглашав, може, од-
ного разів три». – «Ну, як будуть лишні – хай йдуть на 
прополку!». А тоді мазали з обох сторон, на горище ж 
накладали тоже глиною. А  тоді ж ото обложив. Сам 
і обкладав. [Коли мазали, людей скликали на толоку? 
Чи «мазка» називалась?] Нє, мазка, мазка. Стеля. [На 
горище як Ви накладали оце глину?] Ну, а підбивали 
ж, підбивали рейками знизу, а  там хворост ріденько 
[розстеляли] такий. І ото туди накладали глину. Там 
командує мужик якись один, всиляє палкою туди, 
а  там бабусі чи женщіни підмазують, де не проліз-
ла глина. Да, а тоді, ото мазали, обідали – дак ото до 
півночі співи були. Істинно старалися. Один одного 
[виручали]. Ви йдете, Вам, Ви будете робить хату, Ви 
йдете до мене, заробляєте тоже, підсобляєш, ну, так. 
То тоді дружний народ був. Ну, счас і нема, счас нема, 
счас як смеркло  – грим, стук, закрилося всьо, всьо-
всьо. Система опалення. [Піч робили?] Була плита. 
Плита, піч отут була. А  тоді ж пішов газ, де взявся, 
повикидали. Він же стояв тоді, газ, сім копійок. Та, 
розказувать, може ж, і в вас так само. А січас сім, по-
моєму, пише в оплатке, сім сємсят куб, а счас, кажуть, 
уже буде десять. І він мотиля, той счотчик, а уже ноги 
мерзнуть. Я  вже три вечори включав, уже п’ятдесят 
кубов. От і считайте, по сім рублів... Беда, беда. Як Ви 
кажете, п’ятсот гривень – і в торбі нема нічого. А до-
ходу нема ніякого, нема ніякого.

Записала А. Ярова 4 жовтня 2017 р.  
у с. Кам’янка Ізюмського р-ну Харківської обл.  

від Іллінської Марії Іванівни, 1941 р. н.,  
родом із Рівненщини

ЖИТЛО [Звідки Ви приїхали?] З  Рівненщини. Я  при-
їхала з чоловіком. [Чоловік також з Рівненщини?] 
Ні, чоловік з Балаклейського района. Зараз нам дали 

хатьонку тута. І  тут ми асігнувались 30  березня 
1962  року. [Будинки тут відрізнялися від тих, що на 
Рівненщині?] Канєшно. Галерейки були. [Відкриті?] 
Да. Не були застєкльонні, а галерейки були. Оце тоже 
видно. А у нас [на Рівненщині] не було галерей. В нас 
не було. Тоже так дивишся – о, яке красиве! А в кого 
застікльонні [галереї], там вже ж такі перепоночки, 
багато. Планування. [Скільки кімнат було в хаті?] Де 
ми купили – чотири. Маленькі були чотири [кімнати]. 
Сіни самі собі, а  тоді заходиш  – прихожа така неве-
личка, а тоді із прихожої отак спальня прямо, а тоді 
заходиш направо зала, і тоді з зали ще одна кімната. 
По колу. [Комори не було?] Не було ні в кого. Призь-
ба. [Призьба була?] Призьба єсть. В  Балаклеї  – там 
«завалінка» казали. Фундамент. [Коли будували, 
ставили на каміння?] Ні. Ми вже будували на фунда-
менті. Кирпичний фундамент був. [Стара хата була на 
дерев’яних підпорах?] На дерев’яних стояках. Стіни. 
[Хату на Рівненщині будували толокою?] Ні. А так на-
німали – оце ж кирпич, шлакоблок, це вже нанімали 
мастерів. У нас на Рівненщині не було мазанок. Тут же 
мазанки-хати, тут робили тоді глиною. [З дерева там 
робили?] Робили з дерева, ну, й були саманні [стіни]. 
А  у нас  – то дерев’яні. Допустім, моїх батьків і досі 
хата стоїть. [Зрубна?] Да. Там же ніхто не маже. Це 
було дивне. Полів не було. А у нас у Западній – поли. 
А тут не було, самі мазанки, саме таке все дуже. [По-
тім хату нову тут будували?] Да. Стеля. Ото тоді, як 
потолки накладали, то тоді ми ззивали людей, при-
ходили, 63 душі було. Тут. [На Рівненщині такого не 
було, бо там не мазали?] Ні. [Приходили тільки, коли 
внутрішні роботи?] Внутрішні. [Швидко справлялись 
з внутрішніми роботами?] Швидко  – півдня. А  тоді 
півдня п’янствували. Обід готовили у той день. Ой, 
як ми мазали (називаєм «мазали») цю хату, п’ять хат 
мазалось по Кам’янки. І скрізь було: і п’янка, і музи-
ка. Ну, колхоз виділяв продукти, ну, колхоз крєпко 
помагав і транспортом, і  матеріалами. [Центральну 
балку стелі було видно?] Обязатєльно. [Її білили чи 
залишали не біленою?] Білили. Дах. [Як приїхали, то 
вже під соломою хат не було?] Не було. Вже черепи-
ця, шифер, у  кого під жалізом, у  кого пооставались 
старинні хати  – оце таке. Інтер’єр. [Колиска в хаті 
була?] Ні , тут не було. [В  чому дитину колихали?] 
Була сапетка в нас, така плетена з лози. Сапетка тут 
називається. Була люлька зроблена. Був крючок у по-
толку. Ми купили хату стареньку, мазанку, то якраз 
там і був колишній крючок, і ото вішали ту [люльку]. 
Люлька дерев’яна була і таким брезентом оббита. Це 
вже таке, це вже ми робили, чоловік робив таке, щоб 
дитину десь колихать. [Божий кут був?] Да. [Не сва-
рили в радянський час за це?] В мене чоловік був пар-
тійний, старалися не [виказувати свою релігійність]. 
[Ви в Сарнах жили на Рівненщині?] Так це в же другий 
район, у нас Володимирецький. [Ви там народились?] 
Да. Рівненська хата у Кузнєцовську, в  Вараш пере-
йменували. [Як освітлювали приміщення в Сарнах і 
тут?] Тут тоже ж було в старих будинках, тоже елек-
трика уже була, як ми приїхали. Електрика тільки до 
дванадцяти ночі. Потім лягай спать. А хочеш – лампа-
керасинка. І в Западній так було. А в нас іще там було 
на Рівненщині  – лучина соснова. [Куди її ставили?] 
А воно на припічку, де піч, і на припічку запалять ту 
лучину, поки нема свєту. [У щось ставили?] Ні, воно 
там спеціально, не мазали, отаке перед тим, що пічі, 
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і ото клали ту лучинку. Рубали, як оце палець, коріння 
сосни, а вони горить гарно, соснове. І ото ще й виши-
вали при лучині. [Тут бачили лучину?] Ні, тут не поні-
мають цього. Тут тільки лампа була, а там була лучина. 
Но там у нас на Рівненщині була своя електростанція, 
колхоз був багатий. Ну, а все равно було так, до оди-
надцяти, і більше світла не було. Хочеш – сиди, лампу 
світи. [О котрій вмикали світло?] Вмикали, як зайде 
сонце. [Піч була в хаті?] Тут не було, а там, де ми купи-
ли, там була піч. [Ви спочатку жили в іншій хаті?] Да. 
[Вона дуже відрізнялась від тої, що на Рівненщині?] 
Не дуже. [Тут помальована була піч?] Ні, тут ніхто не 
малював. І у нас [на Рівненщині] не мальована. Це вже 
більш, в  [тисяча дев’ятсот] шійсяті роки почали ма-
лювати. А тут вообще ніхто не малює. [Скриня у Вас 
була?] Скриня і досі єсть свєкрушина. Сундук. [Гарна, 
мальована?] Ні, така обикновенна. Отам у Западній – 
там красиві, там ще отак дугою верх оцей [скрині]. 
[Тут плоска кришка скрині?] Плоска, як стіл, і все. Ну, 
а сундук є. [В якому році почали дерев’яну підлогу тут 
класти?] Та вже як і ми строїлись в семидесятих роках, 
вже почали робить. А то були долівки (кажуть «долів-
ки»), мазали глиною.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Чим від-
різнялася забудова двору на Рівненщині від цієї, що 
тут?] Там клуня. Там дров’яники. [Що у клуні?] У клуні 
ж – там жито молотили, просо сіяли на огородах, а тут 
цього нема. Тут корова і все. У нас там на Рівненщи-
ні клуня, свинарник отдєльно, дров’яник отдєльно, це 
все. [Саж не казали?] То сажки. Сажки в нас, вже як 
пригородять до свиней, щоб випускать свиней. «Са-
жок» казали. А  тут не було цього. Вже десь у сими-
дисятих роках чогось дойшло сюди, а то свинарники 
є, тільки сараї. [Хлів тут був?] Ні, то там хлів, а  тут 
сарай. [Коли Ви приїхали, льох вже був з цегли ви-
кладений?] Да. Даже і ми там купували хату, то тоже, 
кам’яний оцей [погріб]. І ми так само шлакоблочний 
зробили, ну, батько мій робив.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Оце як поклали, допустім, кирпичи, чи хоть оцей 
мазали верх, накладали глиною, значить, обов’язково 
положить якусь мєлочь, що у хаті гроші. Прям в оцю 
глину. [Вмурувати?] Да. [Це на Рівненщині, чи тут?] 
Тут. А там – там будували хати, то такий я забобон не 
чула. Входини. [Як входили в нову хату? З іконами за-
ходили, чи так?] Ні. Кота пустили вперед. [Якого ко-
льору?] Сірий. В нас там був сірий, і ми його сюди при-
везли, впустили і зайшли. [Освячували хату?] Ні. Тоді 
ж не було батюшки. Це вже тепер в нас зробили церк-
ву, то ми вже ходим. Народні уявлення. [Не було забо-
бонів про відьом?] Ну, тут не було, а у Западній були. 
Там була якась баба така стара. Чую, що мати моя каже, 
так недалечко, може за три хати від нас жила, і що не 
може Василина померти, треба підняти балку. І ходи-
ли піднімати. Календарна та родинна обрядовість. 
[Хрестика перед Великоднем малювали кіптявою?] Да. 
В Чистий четвер ото хрестики малювали. [На Вербну 
неділю приносили додому гілочки?] Верба, були такі. 
Тут оце жила бабушка така старенька, так оця верба, 
що освячується тоді, каже, коли виганяєш корову пер-
ший раз, там ще й слова були, бить. Просто торкаться 
корови цією вербою, щоб ніяка [нечисть не чіплялась]. 
Вигоняю худобу на пашую, щоб оберігала від усяких 
нечистивостей, повертала до хати. [Куди потім вербу 

діваєте?] Та верба в сараї до слідуючого року. Тоді спа-
лить. Ото так. І оця ж і трава, що на Троїцю. [Її в хаті 
зберігали?] Да. [Рік зберігалась?] Рік. До слєдующого. 
На Троїцю гілля затикаєм, тоже ж воно зберігається. 
[Для чого його зберігають?] Ну, вродє ж воно свячене. 
[Очерет не кладуть на Трійцю?] Ні. Очерет на кришу 
кладуть, щоб миші не заводились. Оце ж як мажуть, 
то очерет ложуть.

Записав В. Іванчишен 4 жовтня 2017 р.  
у смт Кам’янка Ізюмського р-ну  

Харківської обл  
від Соломко Марії Іванівни, 1959 р. н.,  

родом із с. Новобарово Тячівського р-ну 
Закарпатської обл.

ЖИТЛО Я із Тячівського району, село Новобарово. Хуст 
рядом. Так я оце згадувала той Хуст. Вже тут, де оце 
дерева, зробили фундамент. Зробили з шлакобло-
ку, хотіли хату построїти. І  де мали короба ставить, 
вони короба не вставили, а просто так, так воно стоя-
ло-стояло. А тут, де я живу, так і було, як я там жила. 
А там Хуст, великий базар і гора висока-висока... Там 
видніється на тій горі зданіє і ті вікна, так оце нази-
вали Хустський замок. Ну поки я мала була, я туди не 
була. І як виросли, так на базар ходили, попід горою. 
Жила в оті хаті. І як би життя склалось, хтозна. А тут 
шо? Тут я заробляла. В мене хліб був і до хліба. Тоді 
начала потрошку гроші складать. Я хатинку собі тут 
купила, така під соломою була. Та хатинка – уже під-
валини погнили. [Дерев’яна була хата?] Дерев’яна. 
У  [19]70-ім году я начала гроші потрошку збирать. 
Тоді начала кирпич чіплять. І в ліс їздила з хлопцями. 
Построїла хату, всіх завидки брали. Я кирпич привез-
ла, все сміялись: «Аж бігом хату построє!».

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце під хату?] Ну, так я 
на старім місці строїла. Я нічого не робила. Зведення 
стелі. Однє єдіно, на цім углі. Як начали потолок на-
кладать зверху, так ото я наймала людей з Ізюма – два 
мужики і три баби, вони мене ті тьотки. «Марусько, 
в тебе є мелочь?». Кажу: «Є!». – «Давай сюда». І таке 
шось, із кожуха [вовна], або шапка. Я там найшла, по-
дала і вони ото замазали там мєлоч. [Для чого це ро-
били?] Бог його знає. Я не вірю, но воно шось є таке.

с. Липчанівка
Записала Н. Олійник 1 липня 2002 р.  

у с. Липчанівка Ізюмського р-ну  
Харківської обл.  

від Алфьорової Ніни Павлівни, 1927 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Перед тим, як зводити стіни, господиня приноси-
ла дрібні гроші, які клала в святий вугол. Стіни по-
чинали зводити з святого вугла. Хазяйка приносила 
пляшку, закуску. Будівельники клали на гроші цемент, 
приказували: «Дай, Бог, шоб у хаті було щастя і благо-
получчя». Зведення стелі. Господаря майбутньої осе-
лі [під час мазання стелі] купали в ростворі чи глині, 
раза два опускали в одежі. Це було і колись, і зараз так 
є. Входини. Коли збудуєш хату, то першим в неї за-
носили хліб і сіль на рушнику і ікону. [Які Ви знаєте 
народні звичаї, пов’язані з будівництвом господар-
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ських будівель?] Коли збудували новий сарай, треба 
в баночку набрати свяченої води і всі вугли збризнути 
навхрест тильною стороною руки.

с. Оскіл *
Записала Н. Олійник 2 липня 2002 р.  
у с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну  

Харківської обл.  
від Калашник Ганни Йосипівни (К. Г.), 1910 р. н.,  
Приходько Наталії Петрівни (П. Н.), 1929 р. н.,  

Рєзнік Єфросини Максимівни (Р. Є.), 1921 р. н.,  
та Безпалої Антоніни Григорівни (Б. А.), 1931 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Б. А.] Хати «сторчові» із дерева буду-
вали. Хати були і рублені, але обов’язково обмазані 
глиною. Є червона і зелена глина. Зелена глина цілю-
ща. [Яким чином розмальовували стіни?] В Красному 
Осколі хати розмальовували (около) різними глина-
ми. У них там глина кольорова є. Інтер’єр. [Що ста-
вили на покуті?] [К. Г.] У хаті до потолка біля поку-
тя був прибитий хрест сантиметрів 50 заввишки. На 
перекладини справа і зліва були провірчені дірочки, 
у яких ставили свічки. На свята мати їх світила.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. [Р. Є.] Коли будували хату, то по вуглах зама-
зували гроші. [Б.  А.] Гроші клали у святий вугол, на 
чердаку вмазували, коли потолок накладали. Коли 
місили глину, господарів вкидали у заміс і вимазува-
ли у глину. Коли стягали сволок, називалося – «сво-
локовщина». Входини. [Що робили на входини у нову 
хату?] В  хату першою треба впустити кішку. Внести 
хліб-сіль, обов’язково обнести по всіх хатах. При-
казували: «Господи, шоб хліб-сіль у хаті був щодня». 
[П. Н.] В нову хату заходили з хлібом. Впускали кішку, 
вносили півня. Вибір місця для криниці. Щоб взнати, 
де можна копати колодязь, на ніч на декількох місцях 
ставили перевернуті догори дном стакани. На ранок 
який стакан спітніє, там близько вода.

КЕГИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Власівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1974 р. у с. Власівка  
Кегичівського р-ну Харківської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата ХІХ ст. Данько Н. Є. за пла-
ном – «хата + сіни + хатина». Стіни. Стіни правої час-
тини – рублені, лівої – з очерету «в парки». Автентич-
ною є рублена права половина, а ліва – перебудована. 
Конструкції з’єднуються за допомогою дерев’яних 
кілків  – тиблів. Стеля. Стелю підтримують два по-
здовжні сволоки, на яких – сволочки, а зверху очерет. 
Хата має гармонійні пропорції та пластичні форми. 
Вікна – 7-шибкові, вертикальні. Дах. Дах – 4-схилий, 
на кроквах, критий соломою. Крокви і чола, і  при-
чілку врубані в ощепини з двох брусів, які лежать на 
випусках верхніх зрубин. Винос даху – близько 85 см. 
Призьба. Права частина будівлі обнесена присьбою з 
дощок і глини.

*  До 2016 р. – с. Червоний Оскіл.

с. Перекіп
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1974 р.  

у с. Перекіп Кегичівського р-ну Харківської обл.  
за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Село засноване близько 1675 року як укрі-
плення від татарських набігів на місці земляного валу 
колишнього оборонного рубежу. Село характеризу-
ється дуже розкиданою та розрідженою забудовою. 
Схема плану  – безсистемно-вулична. Забудова кон-
центрується навколо ставка і поширюється від ньо-
го в різних напрямках багатьма вулицями. З  одного 
боку ставка дорога йде безпосередньо понад берегом, 
і вулиця однобічна, а з другого – униз збігають лева-
ди, і вулиця двобічна. У селі багато хат з галерейками 
вздовж чола за планом «хата+сіни».

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ  ст. («домок») 
стоїть на підвищеному місці, на перехресті двох ву-
лиць. В  основі її плану  – ускладнений варіант «хати 
на дві половини» з галереєю вздовж чола, під бляхою. 
Будівлю, певне, зводили заможні власники.

КОЛОМАЦЬКИЙ РАЙОН

смт Коломак
З польового щоденника З. Гудченко, 

 записано 1974 р. у смт Коломак Харківської обл.  
за натурними дослідженнями, джерелами  

та свідченнями респондентки, близько 70 років

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Є відомості, що терени сучасного Коломака 
та його околиць заселені ще в середині І тис. до. н. е., 
а як городище його згадано у розписі за 1571 рік. Сис-
тема забудови. Наразі це селище міського типу із 
переважно сучасною сільською забудовою, серед якої 
зрідка трапляються давня.

ЖИТЛО Планування. Хата кінця XVIII  – початку 
ХІХ ст. Господарці близько 70 років, а вона – п’яте по-
коління в цій хаті. Будівля розташована по вулиці з 
однобічною забудовою на одній з околиць Коломака. 

Хата Н. Данько. ХІХ ст.  
с. Власівка Кегичівського р-ну Харківської обл.  

1974 р. Світлина З. Гудченко
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Стоїть причілком до дороги з невеликою відступкою 
від огорожі. Тип плану – «хата на 2 половини». Сті-
ни. Стіни рублені, обмазані й побілені. Стеля. В про-
міжках між кутами платви додатково підтримуються 
випусками сволоків, покладених навхрест у кожній з 
«половин». Дах. На випуски верхніх зрубин покладені 
лиштви, а в них врубані крокви даху. Інтер’єр. Рівень 
підлоги в будівлі вище рівня землі на подвір’ї. Призь-
ба. Хату оточує призьба 40×40 см.

с. Шелестове
Записав В. Іванчишен 17 жовтня 2016 р.  

у с. Шелестове Коломацького р-ну Харківської обл.  
від Гринько Антоніни Андріївни, 1939 р. н.

ЖИТЛО Стіни. В [19]62-м году вийшла заміж. У [19]65-м 
начали строїтись, хата маленька була. Стройка таке 
діло хароше. Ну, правда, родітєлі його були, було кому 
підсказати. [З  якого матеріалу Ваш будинок збудова-
ний?] Дерев’яна. Столби йшли дубові, а  там закидка 
всяка була. Столби, оця нагонка, де на двері, де на ві-
кна. [Чи обтісували дерев’яний матеріал для будівни-
цтва?] Дерево ж нада обтесати, бо до нього ж нада при-
бивать. Ото тесав дєд із Сурбівки, свекор наймав його. 
[Яку платню він брав за цю роботу?] Гроші брав тоді. 
[Яку саме він роботу виконував?] Ну, квадрат [обтісу-
вав], шо було квадратне. Обтесана деревина – вона ж 
не така, як та кругла. В основному, нада ж було поста-
вить на стовпи. 4 стовпа – ця основа, потом посерьод-
ки, ну десь десятка півтора, навєрно. Стовпи ставилися 
на фундаменті. Чопи були, там заходило отак у дерево. 
Там вже плотники робили, шо знають усьо. Знаю, коли 
мазали, вже як построїли, поробили вже все, тоді при-
возили не глину, а глей – [в’язка земля] така, десь копа-
ли. І собирались всі сусіди, сходились і мазали. Кіньми 
місили ту глину, соломи добавляли, і  мазали. [Як на-
зивали колективні роботи на будівництві?] «На мазку», 
звали «на мазку». [Скільки глини й соломи потрібно 
для «мазки» хати?] Ну, скільки... П’ять, наверно, машин 
привозили, самохвалів землі тієї. Ну, чим більше со-
ломки – луче. Воно ділиться, а малувато, ще нада доба-
вити. Коли помажеш, як сама глина буде, то вона буде 
отпадати. А з соломою воно в’язке таке, коли мажуть, 
кидають його. [Тільки жінки виконували цей вид робо-

ти?] Нє, цe й чоловіки. Вони рвали. Це ж заміс зробили, 
нада ж отривати його. Одривали, вкатували в соломку. 
Жінки і дівчата носили, саме більше нада на горище. 
Ото дівчата як заложили, і на «пожар». Кричать: «По-
жар!», шоб хазяйка винесла їм могорич. Бо «пожар» го-
рить. Дах. [Чим покривали хату?] Шифером. Счас уже 
більше 50 год стоїть цей шифер. Це счас великі волни, 
а  то в нас маленькі волни. [Чи були спеціалісти, що 
покривали хати?] Нє, самі всьо. Планування. [Як Ви 
орієнтували хату?] Ну, до сонця – отак ставили. [Хату 
будували на дві половини?] Ну, в нас чотири кімнати: 
прихожа, зала, спальня і кухня. [Як було в старих бу-
динках?] Хата й хатина була. Ну, там от кухня, а то ж 
хата уже. Інтер’єр. Було так, хукаєш у віконце – холод-
но. У віконце прохукаєш, а воно ж одинарне, счас двоє 
вікон, а то ж одно стоїть. А так прохукаєш – виглянеш, 
подивишся, шо воно там робиться. [Хто і чим покрива-
ли підлогу хати?] Самі плантували, самі поли стелили. 
Ото тільки нанімали, діди були такі, тесали. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Поставили тут хату, а ви-
копали раньше колодязь. Самі викопували, брали 
форми і на кирпичний завод їздили, отходи там бра-
ли. Били той кирпич, бо тоді щебьонки не було. Брали 
і били той кирпич. Цемент купували. Ото як строї-
лися, так літом його не візьмеш, цемент, то тільки 
зимою. Візьмеш то в сарайчику, як тільки время про-
йшло, пішли поперевертали мішки, шоб він затвердів, 
цемент. І ото строїли. І той колодязь в нас очутився не 
перед хатою, а ззаді хати.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Знаю, шо туди на покуті десь гроші клали. [Копійки?] 
Ну, копійки, канєшно. Ну це старші наверно.

КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН
смт Краснокутськ

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1974 р.  

у смт Краснокутськ Харківської обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями К. Д. Константинової
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-

будови. Одне з найстаріших поселень Слобожанщини 
(1651  р.), Краснокутськ сформувався в оточенні чу-
дових лісів, на правому березі річки Мерли. Забудова 
тягнеться довгою вулицею по долині річки, а  також 
поширюється нагору.

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХІХ  ст. Констан-
тинової  К.  Д. розташована на надрічковому боці 
центральної вулиці. План хати в основі тридільний: 
«хата  +  сіни  +  кухня» з «хатиною,» вигородженою за 
рахунок сіней. З причілкового боку кухні прибудовано 
погріб, який продовжується під будівлею. Перед сінь-
ми – ґаночок на 4 стовпчиках з двома сходинками. Під-
валини. Стіни покладені на стояни. Стіни. Стіни вико-
нано «в зруб» із залишками. Вони кілковані, обмазані 
й побілені. В  інтер’єрі стіни «хати» по верхній рівень 
вікон мили, а вище – мазали й білили, а в інших при-
міщеннях стіни повністю обмазували й білили (через 
гіршу якість деревини). Причілок хати виходить про-
сто на вулицю і вирішений в традиціях Слобожанщи-
ни. Лиштва оздоблена декоративним різьбленням. Ви-

Хата. Кінець ХVIII – початок ХХ ст.  
смт Коломак Харківської обл.  
1974 р. Світлина З. Гудченко
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пуски верхніх зрубин оформлені у вигляді «коників». 
Стеля. Стеля з обапол підтримується сволоками: у хаті 
двома навхрест, у кухні – одним поздовжнім. У сінях за 
пам’яті старої господарки стеля існувала, існує й зараз. 
Призьба. Хату оперізує дуже широка присьба (90 см).

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН

с. Вільхуватка
Записала Н. Олійник 16 серпня 1997 р.  
у смт Нова Водолага Харківської обл.  

від Семенко Віри Степанівни, 1943 р. н.,  
родом із с. Вільхуватка Нововодолазького р-ну

ЖИТЛО Інтер’єр. [Що ставили на покуті у с.  Вільхо-
ватка?] Літом, коли достигали колоски, ми зривали і 
ложили на покуть з двох сторін, посередині ж ікони 
ставилися. Ложили штуки по три колосочка, там же 
ж лампадочка висить, там свічечка стоїть, це завжди у 
нас був святий угол. А дідуха у нас не було. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Коли починають будувати хату, на вуглі ложуть гроші. 
У мене клали, на всіх чотирьох [кутах] клали. Входини. 
Як збудували хату, на входини перше мама заносила 
ікону і кота. Невістка заносила питуха і розкидала по 
всих хатах гроші. На входини вносили паляницю таку 
на рушнику, коровай, це Андрій вносив. [Куди клали 
хліб?] В нас були входини, святкували, ставили на стіл.

с. Гуляй Поле *
Записала Н. Олійник 16 серпня 1997 р.  
у смт Нова Водолага Харківської обл.  
від Чалиш Лідії Трохимівни, 1932 р. н.,  

родом із с. Рябухине Нововодолазького р-ну

ЖИТЛО Планування. [Яке планування мали старі хати 
у с.  Рябухине?] Старі, старі хати, вони робилися, як 
кажуть, «на дві половини». Були сіни, здорові сіни, 
по одну сторону була «велика хата», по другу сторону 
цих сіней була менша хата. І оцей сам димарь виходив 
аж з оцих сіней. Підвалини. [Чи робили якусь основу, 
що на неї ставили стіни хати?] Основа була, значить, 
така: клали такі-от здорові каміння на спід, фундамент 
якби, а на оце каміння здорове клали підвалини, обич-
но, з дуба. Стіни. Як раніш, будували у нас, звичайно 
ж, хати дерев’яні. [Як вони називалися?] Мазанки. 
[Як її будували?] Дубові підвалини клали. А тоді ста-
вили стовпи, робили об’язь і ставили дерево, «стор-
човка». Сторчували оці стіни деревом. Дерев’яні, єсть 
там тоненьке, якшо товще, кололи напополам. Потом, 
називається, «клинцювали» – тонким хворостом оце 
дерево оббивали, коли мажуть, шоб гарно держалася 
глина. Стеля. Начинали, звичайно, всігда мазати з 
потолка. Накладали. А коли ж мазали, ще ж вона була 
не вкрита, соломою вкрили послє мазки. Дах. [Яки-
ми матеріалами крили хату?] Пам’ятаю, хати були під 
соломою. Крилися вони соломою, житньою соломою 
крилися, то там були покати ось отакі. Не було ж тоді 
ніяких хрантонів, ніде нічого. І на верху, коли вже ви-
водили верх, були плити, печі, і на горищі виводився 
димарь, виводився він аж на верх. А тоді вже на дима-
рі, то який хазяїн, якшо хазяїн був рукодєльник, він 
там аж там на димарі собі шось витворяв. Система 
опалення. Виходив димар аж крізь кришу, крізь все. 
Мазали його, залазили, там оставляли [як драбину] 
такі кілки. Його робили звичайно з хворосту, обма-
зували відтіль і відтіль. І оце трусили сажу, залазила 
хазяйка по оцих кілках і оцей димар вимазувала зсе-
редини і знаружі. Каждий рік она обізатєльно должна 
помазать. Оце ж перед самою революцією [1917  р.], 
тоді були і «красні», і «білі» були, і всякі банди, так по 
оцих димарях дівчат ховали. Було таке, шо й хазяйнів 
ховали, якшо йому якась загроза була. Так по оцих ди-
марях ховали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Коли начинали мазати, то, як у нас кажуть, «на-
кладали горище». То у святому вуглі, начинали мазати 
його із святого вугла. Первий вальок должна приліпи-
ти хазяйка цього дому. І положити туди під перший 
вальок кусочок кожуха і гроші. Кожух для того, шоб 
була тепла хата, а гроші для того, шоб була багата хата. 
І  ще клали цвіток, шоб цвіла сім’я, шоб була цвіту-
ща, здорова. Любий цвіток. [Живі чи штучні квіти?] 
Живі, живі квіти клали. [Як клали шматок кожуха?] 
Войлоком вниз, шоб тепло було в хаті. Коли ж уже 
змазували горище, і  вже треба було сходити з гори-
ща, то сходити, конєшно, не сходили, ні. Сідали всі і 
сиділи, ждали, поки їм не дадуть пригощєніє хазяйни, 
і наче сидітимуть там. І  клали даже віхтики соломи, 
палили. Казали: «Спалимо хату, коли не дасте приго-
щєнія». Отут давали пригощєніє. Тоді вже вони, хто 

* До 2019 р. – с. Рябухине.

Фрагмент причілка хати 
К. Константинової. Початок ХІХ ст. 
смт Краснокутськ Харківської обл.  
1974 р. Рисунок З. Гудченко

План хати К. Константинової. Початок ХІХ ст.
смт Краснокутськ Харківської обл.  

1974 р. Рисунок З. Гудченко
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пригощався, хто не пригощався, головним було там 
потребувати. А потім уже входили всередину, начина-
ли мазати, і обов’язково співали, шоб хата була весе-
ла, обов’язково співали. Зведення даху. Коли, значить, 
ставили верх, у нас називається «крокви», ставили під 
кришу. То коли ставили перву крокву, то об’язатєльно 
перев’язували її рушником, оцю перву крокву. Підні-
мали на рушнику – це було обов’язково. Входини. [Як 
святкували входини у нову хату?] Входини були, зви-
чайно, як усе готове. Входили в хату, то вносили, саме 
перше, хазяїн вносив закритий стіл скатертиною. За-
критий, голого стола не можна було ніяк заносити, – 
ну, небагата буде сім’я. Всігда закривали скатертиною. 
На цім столі був хліб, і сіль заносили. Заходила хазяй-
ка, заходила з іконою, запускали кота, заносили віник, 
шоб в хаті всігда було чисто.

с. Знам’янка
Записав М. Бех 15 жовтня 2016 р.  

у с. Знам’янка Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
 від Жигиліва Володимира Володимировича, 1951 р. н., 

 керівника музею історії села

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Можу розказати Вам про історію села коро-
тенько. Значить, село засноване в середині сімнацято-
го сторіччя – по одній версії. А по другій версії, я Вам 
скажу, шо це сама вірогідна версія, тому що недалеко 
від нас тут є печера рукотворна, там вона зроблена в 
залізистому піщанику, є поклади залізистого піщани-
ка... Там була зроблена печера, а  в трицятих роках 
дев’ятнадцятого сторіччя поміщик місцевий прово-
див розкопки, оскільки ходили різні чутки, шо якось 
колись в старину там по низині дорога, там хтось жив, 
кажуть, присвоюють життя там і козаків, і  бандитів 
різних, і злодіїв різних, кого тіки там не було, но є не-
смітні там багаства, причом несмітні. От, і  поміщик 
віришів трицять чоловік піднарадити туди і провести 
розкопки, от тоді при розкопках була викопана така 
кругла півтораметрова в діаметрі плита із залізистого 
ж таки піщаника. Ну, вона була круглої форми, на ній 
стояла, був вибитий хрест – свідоцтво про те, шо тут 
були православні, тоді на латині був напис «радіорум 
аргентес сакси ... року», і нище цифра стояла – тисячу 
шіссот п’ять, а ще нище від цеї цифри була коса ви-
бита і спис. Ну, поміщик, йому так порадили, шо вар-
то це все припинити, оці розкопки, шо нічого доброго 
все це не принесе, чи ці попереджувальні знаки, чи 
хто його знає. І так це залишилось загадкою, розкопки 
припинились. Але до чого я веду, оця цифра – тисячу 
шісот п’ятий рік, мабуть, вона фіксуєця перше при-
буття людей сюди із Заходу, а  переселилися сюди 
якраз так звані «польські українці», коли була гонидь-
ба українців відти. В ті часи вони пішли на так зване 
це наше Дике поле і почали тут селитися. От, невелич-
кий такий загін прийшов сюди. Річка в нас тут проті-
кає по низині, вона й зараз протікає, але перегородже-
на двома ставками, і тому її фактично не видно. Прий-
шов Іван на призвіще Голий, так передалося, легенда 
така, шо прийшов Іван на призвіще Голий. Ну, як це 
було насправді, може, він і не голий був, чи не босий, 
справа в тім, шо річку назвали Івани, і слободу назва-
ли Івани. Я так думаю, шо від першого осадчого і піш-
ла ця назва, від ватажка більше всього. А  вже 
Знам’янка, Знам’янське  – це вже приблизно в кінці 

дев’ятнацятого сторіччя, ну, десь, може, середина – от, 
ішла ця назва. Чому? Від храму ікони Божої Матері 
«Знамення». І зараз ця ікона «Знамення» включена в 
герб сільської ради. А герб Дуніних-Барковських – він 
ось був такий. Дуніни-Барковські, які мали тут маєток 
і служили і польському королю, і нашому царю, чи не 
нашому, російському царю, от, то вони тут і поселили-
ся. Поселилися, звісно, і  мали тут маєтності, і  мали 
дуже багато землі. Їм землю дав польський король, 
у  них був родовий маєток у Боркові  – це там десь в 
Польщі. І ось предок нашого поміщика – це його дід, 
дід Василь. Василь Дунін, граф Скржинський, а Дуні-
ни – вони вже російське призвіще взяли. А чому Бор-
ковські? Тому що їм цар дав іще і велике село на Чер-
нігівщині Борковку, і  вони стали Дуніни-Борковські 
отаким-от чином. До речі, біля церкви є, зберігається 
пам’ятник на могилі поміщика Дуніна-Борковського, 
який помер в тищу вісімсот шійсят першому році. 
Місця були дуже хороші, в тому плані, шо була річка, 
багато лісів, ліси повирубували, у лісах – тварини і ще 
корисні копалини. Що тут було? Гончарна глина – раз. 
Рідкісна гончарна глина чорна, про яку не всі навіть і 
знають; і ще залізистий піщаник. От, оце три речі, 
чому тут люди й поселилися. Зразу був розвинутий 
гончарний промисел, ось тут – це дев’яносто відсотків 
я з впевністю Вам кажу, що це є тут вироби місцевих 
гончарів, тому що коли ми збирали, а це вже дуже да-
леко, семисят другий рік, розумієте, самі коли збира-
ли, були дуже старесенькі люди. От, зокрема, Сава 
Омелянич – тут був такий дідусь, передав велику ко-
лекцію, то він казав: «Оце все робив мій дід своїми 
руками, а я в його не вдався, ліпив-ліпив і нічого я не 
зліпив, а  оце забирайте, хай люди дивляця». Зараз 
вже, он, кастрюлі, пішли ті чагунці алюміньові, а  це 
вже ніхто, бо вже, он, і вчора горщик побив. Позаби-
рали ми його сюди, от. Так шо гончарний промисел 
мав конкурентів дуже великих – Нова Водолага й Вал-
ки. Там гончарний промисел у Валках і зараз ше якось 
там десь жевріє. Ну, вони їх просто затерли, і в серед-
ині девятнацятого сторіччя гончарний промисел зник 
в селі повністю, закидали ті шахти, де глина добувала-
ся, тільки місця ми знаєм, де вона є, ця глина. А чорну 
глину місцевий поміщик по трицять дві копійки про-
давав навіть в Харькові на ринку за пуд. Посуд із неї 
дуже міцний. До речі, оці ось речі – оце з чорної гли-
ни. Оце вони не то, шо вони там замазані чи від часу. 
Вони такі. Ну, Ви бачите, шо це от жовта глина, оца 
охра, оце вона, ця глина, яку робили, вона ішла як 
фарба, і  використовувалась на виготовлення посуду. 
Ось тут, бачите, море елементів різних гончарних ви-
робів саме наших знам’янських гончарів. Ну, це вже 
цілого нічого, бо й будем казати... Свистунці різні, там 
коники, барині – там всяка всячина, будемо так каза-
ти. Люльки робили навіть глиняні, таке все. От, бачи-
те, отаким село було колись, де десь вісімнацяте сто-
річчя. Топоніми. Оце Івани, річка. Її Івани називають, 
в окремих на топографічних картах вона називається 
Осинова річка, тому що в верхів’ях дійсно були великі 
зарослі осики. От! [Це цегла у вас місцева? Де її добу-
вають?] Цеглу робили і місцеву, але, в основному, бра-
ли з Галіцина, по сусідству брали, можливо, у нас оцей 
ярок, куди ось пішла ваша працівниця, [учасниця екс-
педиції] пішла туди, вона якраз проходить ярок – на-
зивається «Цегельня». «Цегельня» – через те, шо якраз 
там добували глину на цеглу. Ну, він чогось, промисел, 
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не пішов у них, не знаю, чому. Ну, вони залишили оце 
два заводи: пивоварений і медоварений. Так, бачите, 
не випадково ж не назвали ні один ярок, ні той, не 
цей. Чого «Цегельня»? А від того, шо робили цеглу, да 
робили цеглу, ну, небагато. [Як інші ярки тут назива-
ються?] А  різні ярки. Оце куди тоже дівчата ваші 
[учасниці експедиції] пішли, він називається Гуз’їв 
ярок. Гуз’їв – через те називається, шо якраз в низині 
по ярку там жив Гузь, і ярок так назвали. А ще є різні: 
Співакове, Малютине, Змайловий  – ну, від призвіщ 
селян називали. От, Співакове чого називають? Ка-
жуть, шо в заточеній цій печері була дівчина, і її тіль-
ки випускали вечорами, вона виходила в той ярок і 
співала, від чого пішло Співакове. Єсть Черкесове  – 
так називається ярок, вже там ставок семидесятигек-
тарний, річку перегородили, це вже десь у шійсят 
п’ятому році [1965  р.] зробили той ставок. Черкесо-
ве – жили якісь черкеси. Хто це черкеси?! До речі, про-
ходить, отам у лісі частково збереглося, оно бачите, 
отам на горі ліс, там така, як зазубринка, отам прохо-
ди по лісу, ще зберігся Турецький вал  – укріплініє, 
двісті метрів це гарантовано збереглося, так як воно 
ліс не дав розрушити нікому, ні природі – ні вітрам, ні 
дощам, ні людям. Лісом воно заросло, і вал зберігся, 
а вже по полю по чистому, він проходить сюди, якби 
через ставок, і далі на гору – це все розорали. Він на-
стільки мішав, розумієте. Ну, шо, як в нас ось два роки 
назад фортецю земляну Парасковії, Святой Параске-
ви, може, Ви чули, фортецю там просто-напросто зем-
леволодар приїхав, трактори пригнав, і  розгорнули. 
Розгорнули фортецю і всьо. Пошуміло-пошуміло у 
верхах, і ніхто ні за шо не відповідає, а фортеці нема, 
пусте місце, все. Так зникли кургани скіфськи – це ще 
я пам’ятаю добре, в семисят п’ятому-сємисят шосто-
му [1975–1976 рр.] і далі. Це років п’ять ми займалися 
оцим, шо встановлювали ці кургани, замовляли такі 
бетонні стовпи із металевими табличками, шо скіф-
ський курган, шо то охороняється державою і все. Ді-
шло до того, шо кургани порозсували і бетонні ці 
стовпи забрали собі на підмурки, і ніхто не відповіда’, 
ніхто за це все. Ну, я не знаю, я настіки люблю Україну, 
шо вже яка вона не була, то я в ній і буду, я тут наро-
дивсь, я тут і помру, звісно. Шо я, в Америку не поїду. 
Ну, чогось починаю трішки розуміти отих людей, які 
уїхали в Америку. От у  нас була сім’я в сусідньому 
селі, Лисенки на призвіще, вони поїхали в Америку 
всі, батьки й діти поїхали в Америку, це живуть там в 
якомусь штаті, не знаю, в якому. От, я настільки їх не 
злюбив, думаю, як так, кинути Україну і втекти в Аме-
рику. Шо таке Америка?! Та це рівносільно, шо зараз 
мені головою розбігтись і вдаритись об ту березу чи в 
шось, це страшне, це для мене страшне. Все чуже, я не 
можу руками там нічого взяти, я не можу їсти ту їжу, 
а  традиції, а  культура, а  оце все, а  вишні цвітуть, 
а солов’ї співають... Якась Америка... А зараз я начи-
наю їх трохи розуміти. Вони пишуть, як вони там жи-
вуть, і як я на свої тищу сто [гривень пенсії] живу, це 
канєшно, страшне. Тепер я їх починаю розуміти, так 
вони просто чи далекоглядні, чи може... От, до речі, 
коли б оце Ви побачили, як бузок цвіте, ось цвіте бу-
зок, бачите. А це відносно, де поділися люди з села... 
По перепису тисячу дев’ятсот третього року у нас 
було більше трьох тисяч населення, а зараз у нас десь 
чотириста чоловік. Так от, трицять другий і трицять 
третій [1932–1933]  роки, якраз у трицять трейтьому 

року умерло за один рік стільки, скільки зараз живе в 
селі. Чотириста з гаком чоловік вмерло. А якшо в три-
цять другому померло п’ядесят чоловік, в  межах 
п’ятидесяти чоловік, то трицять трейтій був самий 
страшний. А взагалі по сільській раді померло більше 
восьмисот чоловік  – це не повні дані, зараз частину 
призвіщ уже ми знаємо, розсекречені архіви, це все, 
ну, там же причина смерті  – простудне-простудне, 
сердечне, простудне, всім один діагноз ставився, хоча 
знають, шо всі ж [від голоду загинули]. А церква була 
закрита в трицять трейтьму році, якраз коли голод на-
ступив. Ну, голод був штучним  – це правда, потому 
шо хоч і кажуть зараз, шо не було голоду, шо він не 
штучний, та це був штучний голод. Церква була за-
бита хлібом, його зібрали з села, з  селян, а  охорона 
стояла, люди помирали з голоду. Все. І на хуторі, де я 
народився і віріс, я пам’ятаю добре, коли батьки вечо-
рами сиділи там... А  знаєте, так уютно було, грубка 
палилась, там все і згадували скіки, то батько нащи-
тав, шо сто сорок п’ять чоловік померло в роки Голо-
домору. Я просто в дитинстві не знав, чому у кожному 
садку, біля кожної хати в садку по дві-три могилки 
якісь. Оце полковнік Іван Ніколайович Дунін, скон-
чался в тищу восімсот шийсят первом [1861] году. От, 
це його могила, отут зберігається частина його брен-
ного тіла. Якби так, оцю вже плиту – це вже сільська 
рада замовила, голова сільради такий чоловік, шо 
каже: «Це неправильно!». І  я вважаю, шо це непра-
вильно, хто б не був, яка б людина не була, вона пови-
нна бути похована і глумитися над цим всим, кістки 
валялися – це все страшне... Почали цю вулицю буду-
вати, ми відстоювали  – не будуйте, стіки поховань, 
страшне, шо...[Ви раніше на хуторі жили?] Да. Хутір 
був, от він згадується, там Присьолок, чи Пересьолок, 
тобто, у поміщика купляли люди землю, збирали ко-
шти, купляли землю і переселялися. Воно також там 
ярок, ще зараз там заповідник, там же людей немає, 
всі вже повиселялися, повиїжали, повимирали, от. За-
раз там заповідник – дуже красиве місце, гарне з во-
дою, ну, як би ліс недалеко, гарне місце. Ну, проіснував 
той хутір восімісят два роки і все. А потім ми почали 
оце масове переселення при радянській владі, не буду-
ваця, переселяйтесь, ліквідовували, була початкова 
школа, ліквідували, був там і свій клуб, був там і мага-
зинчик, все було. У восімісят шостому, здаєця, остан-
ній житель поїхав, по-моєму. Ну, там три сім’ї трима-
лися дуже довго, але електрику отчепили і все –люди 
не могли. Хутір хутором, ну, як кажуть, цивілізація, 
шо таке електрика – ні телевізора, ні холодільника, ні-
чого, ні праску включити, нічого. Люди, і без електри-
ки... Ну, вони й поїхали сюди, ну, вже й тут померли, 
вже їх немає. Отаким-от чином...

ЖИТЛО Стіни. [Дивлюся, що у вас хати дерев’яні бу-
дують]. Да, будують дерев’яні, а потім обкладають це-
глою якось. Зараз майже не будують, потому шо буду-
вати нікому, молодь позабігала, позаїжала як би так, 
а кому тут шо... [Чи позалишалися в селі старі хати?] 
А вже немає. Вже немає, вже це все поперебудувалося. 
Те, шо встигли, ми зафотографувати, ото такі старень-
кі хатки. І я Вам скажу, шо дуже багато в роки війни 
згоріло, село дуже попалили фашисти, і дуже багато 
згоріло цих хат. Отут були в старину якісь будівлі, не 
можемо Вам сказати, ну, оце отут, на цім місті, і отуда 
далі були будівлі, які були, коли вони були, знаходимо 
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часто кахлі такого – то сині, в основному, сині, і голу-
бий колір переважає. А то знаходили такий темно-зе-
лений, ну темно-зелений, насіко я це знаю, так це дуже 
ранній, і чогось темний шло, або ж коричневе, або ж 
вишневий, або ж темно-зелений. А вже от синній, го-
лубий – це вже пішло пізніше. Кахлі такі-от знаходяця, 
часто відкриваюця якісь поховання. Ну, важко сказа-
ти, коли й шо... Було тут дуже багато чого, пройшло, 
дуже сильно пройшло і мечем, і вогнем. Інтер’єр. Оце 
куди дівчата пішли [учасниці експедиції], там один із 
онуків, так би мовити, Володимер Семенович Мир-
ний єсть такий. Він вірішив зберегти, побудувати 
нову хату, і в тій хаті зберегти дідівську хату, будемо 
так казати. Він віришив таким-от макаром. Він зняв 
дах, якось вони все почали будувати великий буди-
нок, той будинок був у тому будинку, але коли так вже 
якісь роботи проводились будівничі, той будинок по-
чав розсипатися. І він тоді, шо зробив, він взяв тільки 
найцінніші колоди. А найцінніше шо у хаті? Це сво-
лок. Він взяв сволок, він взяв ще якісь там дубові, там 
були такі ото основні, такі несучі [дерев’яні колоди]. 
Він взяв це все, і коли мені показали фотографію, а я 
кажу: «Шо ж це таке за сучасний інтер’єр, я розумію, 
шо можна використовувати різне і по-всякому, ну шо 
це?». – «Так це ж, – каже він, – оставив оті старі». А я 
дивлюся, якісь неотесані, якісь страшні колоди, вони 
в хаті стоять, і тут сучасні меблі, і тут все таке. Така 
була в нього задача.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. [У вашому селі криниці є 
як у дворі, так і біля дороги?] Біля дороги – це для тих 
людей, які, от, де людям води взяти, обов’язково, от, 
вони знають, шо там криниця – побіг і набрав води. 
А так фактично в кожном дворі є своя вода. А знаєте, 
по якій причині  – останнім часом стала пропадати 
вода, і люди добиваюця, шоб була власна своя вода.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Тут [на території колиш-
нього панського маєтку] стояла церква збудови тися-
чу сімсот сємисят першого року. Ось вона, до речі, це 
з фотографії, зроблена в тищу вісімсот сємисят сьо-
мому році. Її збудували, у тисячу восімсот тридцято-
му році її перебудували. Але купол залишили старо-
винний. Так же вона іде, як і козацька церква. Вона 
зроблена була без єдиного гвіздка, з дерева, причому 
дерево настільки було підігнане, шо люди навіть не 
всі знали, шо вона з дерева. Пофарбована зовні, і тому 
абсолютно не було видно колод, вони були стесані 
так, такі майстри працювали, шо дуже хороші були 
майстри. От, не було тут нічого, ніяких підземель під 
церквою, які там розказують, нічого цього не було. 
А от, вона простояла до тисячу дев’ятсот сорок тре-
тього року і не постраждала навіть від фашистів, хоча 
в ній планували зробити конюшню, але високий цо-
коль, більше двох з половиною метрів не дозволив 
це робити, коні тягати туди – це не зовсім зручно. Її 
залишили, а після визволення села в сорок трейтьо-
му році її просто-напросто добросовісно розібрали 
на дрова, на різні матеріали будівничі. Всьо – церква 
зникла, хоча вона являла велику цінність. І вже ось у 
[тисяча дев’ятсот] дев’яностих роках написали, хар-
ківська наша обласна газета «Слобідський край», про 
цю церкву як втрачений шедевр слобідського краю. 
От, отака історія. Поруч із церквою були поховання 
всих Дуніних-Барковських, які тут проживали, і  які 
не проживали  – їх сюди привозили ховати. Ховали 

оцих Дуніних, вони біля церкви були поховані, бо 
вони будували церкву. Пам’ятники, які були постав-
лені Дуніним-Барковським, їх розвалили, завалили, 
і один чудом зберігся в селі, причому різними части-
нами, одну частину я ще в шійсят восьмому році за-
ховав в кущах. А друга частина знайшлась буквально 
чотири роки назад, нижня частина. Так, оця верхня 
частина [пам’ятника], її відци звалили і одвезли на 
хутір, де я жив, чому я знав за церкву, привезли й по-
ставили під комору, під вугол комори, бо каміння не 
було. Привезли і поставили під угол комори. А нижня 
частина попала якраз на оту дачу, отого художника, 
який панно на купол малював. То коли оцю частину 
я зберігав у музеї довгий час був, мене заставляли її 
викинути: «Шо ви пропагандіруєтє!», – оце приїжали 
з Москви там отакі-то. То з Харкова приїжали: «Шо Ви 
пропагандіруєтє тут всьо! Викинтє єво с музєя!». А я 
кажу: «Та підождіть, – я вчепився за оцю дату, кажу, – 
Ви бачите, шо тут за дата  – рік відміни кріпосного 
права». І оця дата їх збивала з пантелику. Залишався, 
залишався, а потім ми вірішили його перенести сюди, 
як би там люди будували на поховання та натрапи-
ли, ми вірішили його перенести сюди, як би частко-
во. А нижньої частини, то немає, отиї нижньої немає 
частини. А потім, коли ми з цим Анатолієм розмову 
повели на цю тему, а він каже: «Так у мене ця части-
на!». Кажу: «Ну, не може буть! Давай заміряєм всьо!» 
Заміряли всьо – одін к одному. І оце ми привезли його, 
ту частину поставили, на верх  – цю, оцю замовили, 
і таким чином під калиною лежить [похований] пол-
ковник Іван Миколайович Дунін. Є його рештки тут, 
навіть є. Поклали ми туди пояс з його китєля, ґудзики 
з його китєля, частину сукна, зелене сукно, він був по-
хований в такому. Ну, то, шо збереглося, там останків 
декілька, то шо не розворотілі окончатєльно, ото все 
туди поскладали – хай собі лежить. То неправильно, 
я так вважаю. А один пам’ятник завалили й відвезли 
в Нову Водолагу, він зараз стоїть в повній формі, на 
кладовищі поставлений конкретним людям, розуміє-
те, і таке було. Ну, взагалі, коли кажуть не знаєш – до-
бре, ну коли знаєш дуже, оце все важко. Оце Вам так 
коротенько, хоча тут можна розказувати й розказу-
вати, ну, багато. Отут-от, подивіця, я  Вам скажу, он, 
де стоїть отой тракторний прицеп, бачите, ото якраз 
на тому місті, може, метер-два стояла наша церква, 
зараз там гній, на жаль, на привеликий. Поховання 
були там. Мавзолей. А це отут-от, бачите, де квіти, он 
там аж вкінці, он там біленьке шось пішло, он квіти, 
отут стояв мавзолей  – всипальня. Він був менший 
церкви, ну, вже з цегли зроблений. І одинацять членів 
сім’ї [наступних власників маєтку] Шидловських були 
бальзамовані. Шидловські зробили собі мавзолей. То 
вони собі збудували мавзолей  – усипальню. І  своїх 
родичів, своїх поміщиків цих, шо тут проживали, зо-
крема Роман Михалович Шидловський, були бальза-
мовані і там покладені. В свята мавзолей відкривали, 
і люди заходити могли подивитися на все це. Останнє 
поховання було у тисячу дев’ятсот сьомому році, коли 
на станцію Огульці прибув поїзд і привіз бренне тіло 
губернатора Костроми Миколи Романовича Шидлов-
ського. Це було останнє поховання. А в сімнацятому 
році до двацятого року мавзолей було розгромлено. 
Там було шо брати: там була зброя, там було золота, 
там було срібло,  – там все було. Зараз цього нічого 
 немає.
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи була традиція ставити гроші і колоски під час бу-
дівництва?] Було все таке – і під підвалини клали, і під 
вугли клали, все клали. Є такі цікаві, от, традиції, шо 
коли тоже під підвалину десь там посередині ставили 
«чекушку»  – четвертушечку цю горілки ставили, ка-
жуть, шоб гості не переводилися, шоб оце тут не було 
п’янство, а шоб, значить, веселе було життя. І отакі-от 
розуміння. Зведення стелі. [Що колись підкладали під 
сволок?] Гроші. Було. Це традиція така була, клалися ж 
гроші, шоб водилися в хаті гроші, а потім, коли хату ма-
зали, коли оця толока була спільна, то у святий вугол, де 
ікони ставилися, пізніше тоді, туди заліплялися гроші і 
пшеничні або житні колоски. І коли, от, зараз перебу-
довують, [то знаходять гроші]. Вона, по суті, стара хата, 
хоча ця традиція жила вже й після війни, я пам’ятаю 
цю традицію, тут ми бігали малими – там хату мазати 
будуть у когось. Ми біжимо, і ото несуть почесно, не-
суть перший вальок у святий вугол, туди значить при-
ліпили, кладуть колоски, кладуть гроші. А ми ж гроші, 
якби ж ті гроші да витягнути, можна у кіно сходити 
чи там шось. Отаким-от чином... А  зараз, коли хтось 
там робить ремонт, цеє обдирають. Зараз же сучас-
ні оці штукатурки, оце все. То знаходять і колосочки, 
і на диво, Ви знаєте, вони зовсім не пропадають. Таким 
чином, у нас зберігався один колосочок сорок сьомого 
[1947] року, житній колосочок отаким чином зберігся. 
Ну, він, на жаль, коли його відтіль витягли... А чого ми 
тримали його в музеї – це ж голод, сорок сьомий рік, 
післявоєнний голод, коли люди дуже помирали. І цей 
колосочок, от, він просто розсипався, доступ став пові-
тря, і він, от, таким-от чином розсипався.

ПАНСЬКА САДИБА Ну, якби оця частина, де ми з Вами 
зараз стоїмо, вона історично склалася так, що тут по-
селився поміщик, була панська економія, тут не було 
нічого – парк. До речі, стояла від того парку липа, але 
позаторішній буревій завалив її. Липа товста стояла 
така, немає її, отам вона стояла, де ото сухі верби – там 
вона стояла в цьому районі. А залишилося осьо, Ви по-
бачите, шо дійсно були алеї, були алеї липові. І коли за-
цвітало це все, то такий аромат стояв! Он, дивіця, ото, 
он, купка дерев, ну, вони в ряд, там одинацять дерев, 
є липові – це пішли вже з пеньків тих зрубаних лип, які 
були от алеї. Вона виходила так до церкви, ця алея, від 
церкви можна було піти було до річки. Більше трицяти 
років поселилися тут лебеді, хоча раніше ніколи лебедів 
тут не було. А більше трицяти років поселилися, зараз 
вони живуть тут і здравствують. В цьому році вони ви-
вели дев’ять лебедят, ну, одне вкрала видра. Живут ви-
дри тут. А вісім – уже білі дорослі лебеді, ну, зараз уже 
обльот роблять, скоро будуть відлітати. Ну, вони – це 
ближні, летять у Крим, ну, найбільше до Турциї. Ми як 
би на горі трошки, а село якби опущене трішки вниз, 
і тут звісно до тисячу восімсот шійсят першого року, до 
відміни кріпосного права, проїзд через село був плат-
ний на диво, а тоді вже все помінялося. Оце де автобус-
на зупинка, якраз у тім районі і стояла брама, де-то 
тищу восімсот шійсят першого року якраз був заборо-
нений в’їзд через село безкоштовний, платили гроші. 
Високий дубовий частокол стояв, ворота були масивні, 
от, до речі, кажуть, стовпи з тих воріт дуже довго бере-
глися, так вони й стояли. Там теке дуб’я поставили, 
було, шо кріпаків заставляли, сказати так. Поміщики 
дуже тяжко пережили цю відміну кріпосного права, зо-

крема поміщиця Серафіма Дуніна дуже жалкувала за 
цим, бо вона не могла розпоряджатися селянами так, як 
їй хотілось, вона була дуже деспотична. І село Винники, 
яке не так далеко від нас знаходиця, в бік Краснограда, 
воно якраз було засноване поміщицею цією, бо вона 
винних селян туди сселяла, чому й називається Винни-
ки – винні йшли туди як би. Тут ще вони збудували два 
заводи, один пивний із п’яти, які були на Водолажчині. 
В  нашому краї це був самий сильний завод, великий, 
перед революцією сімнадцятого [1917] року, чи перево-
ротом, вони замінили там оборудування полностю, ан-
глійське поставили, але самі розумієте, шо було все зла-
мане-поламане. І ще мали медоваренний [завод], отут 
він на вуглі стояв. Медоварений завод – випускали го-
рілку на меду, ну, не у великій кількості, але ті шинки, 
які в них були в Харькові, десь якісь там оце всі забіга-
ловки, вони обслуговували і мали доход. От, я Вам по-
кажу, де стояв медоварений завод, він був по квадрату-
ри восімсот квадратних метрів, сильнєший завод, ви-
пускалося пиво, «Фіалка» називалося, посуд вони бра-
ли у Новій Баварії в Харькові. Там же, бачите, отак вза-
галі, здається, якась така територія незрозуміла – лан-
шафт. А оце місце – воно високе, от, як могли люди в 
той час в лісі, якби в парку найти таку високу точку, от, 
находили. Десь у [тисяча дев’ятсот] шійсят п’ятому 
році, отут шось якісь роботи робили і віднайшли дубо-
ві жолоба (тобто, дуб, як він вибрався зсередини, не 
знаю, взагалі липа і верба легко піддаюця, а то – дуб), по 
яких подавалась вода. Шо таке пиво – це вода. Основа 
пива – це вода. Якшо вода погана, таке ж і пиво. Вода – 
обов’язково. Оця зона, де ми з Вами стоїмо, включала в 
себе чотирнацатигектарний парк, дуже красивий, і ста-
вок сорокагектарний. Таким чином, оцей садово-пар-
ковий ансамбль складав п’ядесят чотири гектари. У ти-
сячу дев’ятсот двадцать восьмому році парк вирубали 
як пережиток капіталізму і посадили весною там сад. 
Сад, так вже історично склалося, шо в тисячу дев’ятсот 
шиздесят восьмому році, оп’ять оця «вісьмьорка», був 
знову вирубаний  – витасканий. Будувався будинок 
культури, і сказали: «Сад викорчувать, посадим парк». 
Ну, посадили те, шо ми зараз маєм, і то це пізніше. От, 
шкода, звичайно, шо знищено парк, абсолютно. При 
чому, у парку був не тільки жилий будинок поміщиків. 
В середині, ну, там десь середина, може трішечки рані-
ше, в  дев’ятнадцятому столітті, маєток [від Дуніних-
Барковських] перейшов до поміщиків Шидловських – 
це рід дуже багатий, дуже відомий на Слобожанщині. 
Оце те, що до нас дійшло. Маєток був до [тисяча 
дев’ятсот] сімнацятого року от таким. Ну, це тут части-
на вихвачена. Чого вона вихвачена? Якшо у вас була в 
руках, може, оця книга, а може, не була, вона ж більше в 
нас на Слобожанщині – «Старинниє усадьби Харьков-
ской губернии». От, архітектор Лукомський і граф Пре-
іміхель – вони на автомобілі об’їхали одинацять повітів 
Харківської губернії і зафотографували то, шо встигли 
до початку Першої світової війни. Приїхали вони і до 
нас, зафотографували маєток оце в липні чотирнацято-
го [1914]  року зроблені ці знімки, оце парадний вхід. 
Ну, приміщення збереглось. Ну, збереглось воно як? 
Оцю частину, оцей балкон, оцей, так його називали се-
ляни, «балкон». Хотя це така відкрита веранда, от, по-
міщик тут приймав людей, як би так би мовити. Оцю 
частину відчепили, геть відрізали як пережиток капіта-
лізму. Оцю частину (оце зимовий сад або ж аранже-
рея)  – воно добудоване було до основної частини бу-
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динку, її заклали цеглою все як пережиток капіталізму, 
не повинно цього бути в пролетарській країні, от все 
це. І зараз це як би один із великих класів школи, тут 
проводили різні урочистості, там, зокрема, новорічні 
свята. Там, ну, які заходи в них були, вони все проводи-
ли тут, це був найбільший клас. В цій школі ще я вчив-
ся, як школа це приміщення існує з тищу дев’ятсот два-
цять четвертого року, а  вже в двацять восьмому році 
був зроблений перший випуск, тобто, вони чотири кла-
си закінчували тут. Но перший випуск якраз оцей і ви-
пустив заслуженого вчителя  – Олександру Іванівну 
Мирошниченко, вона в селі Рокитному там жила, там і 
померла. Оце саме вся оця частина включала, оце де ми 
сюди, де зараз сад, оце, де зараз люди живуть, аж до ста-
ву, – це все був парк. От, до двацать восьмого року він 
тут происновав, а тоді його було знищено. Його ще на-
зивали в народі «ліс». А чому ліс – тому що дерева були 
дуже давні. Тобто, я зробив висновок, що оця частина, 
коли поміщик поселився, вони просто-на-просто піш-
ли по лінії найменшого супротиву, прорізали алеї в лісі. 
Тобто, цей шмат лісу лишився, вони прорізали алеї, 
а тоді їх, як би сказати, оздобили – попідсажували ще 
якісь там. Наприклад, на одній галявині були там яли-
на, росла якась така цікава, на другій галявині вони там 
зробили ще якісь квітники, там клумби – отаким-от чи-
ном. Сказати, шо тут дуже багато було скульптури – не-
багато у парку. А скульптури і художніх цінностей було 
дуже багато в маєтку. Опис Лукомський зробив, що там 
було. Розумієте, ну, на жаль, один із шедеврів – це ікона 
Охтирської Божої матері в срібному окладі, тищу сім-
сот трицятого року, вона була виготовлена з одинацят-
тю дорогоцінними каменями, її просто-напросто вкра-
ли і вивезли, куди Ви думаєте, аж в Америку. Зараз там 
питання, в Ахтирку повернулась якась ікона, ну, може 
бути ця, хтось з Америки повернув. Просто я не маю 
можливості з’їздити в Ахтирку подивитись, є фотогра-
фія тієї ікони. Оце один із дубів, ото його вже діти, он 
три дубочка – це його діти. А оцей один із дубів зали-
шився ше з парку, як і залишився оцей каштан. Я ще 
ходив сюди в школу, то оці дупла, шо в ньому, ось бачи-
те, вони, ми їх заробляли оці дупла, шоб він не пропав, 
замазували, де шо позаростало. І він один час пропадав, 
зовсім пропадав, вже майже засох, збирались пиляти, 
тоді він відріс, тоді він знову начав пропадати. Ну, все 
він пам’ятає, ще цих господарів. Оце маєток Дуніних-
Барковських, йому точно і ніхто і не знає, скільки років, 
ну, вже йому за триста років. От, уявіть собі, церква [на 
території панської садиби] була побудована в тищу сім-
сот сємисят першому році, звісно, шо церкву вони бу-
дували, але не могли приїхати і будувати церкву, а не 
жили тут. Оце один із чорних ходів, отут були двері ду-
бові, дуже з таким, красиві двері, з медальйонами таки-
ми. От, розумієте, ну, дуже гарна робота була, багата 
робота була, і на ній була дата забудови, ну, ніхто ж не 
записав все це. А коли стала радянська школа, то слу-
хайте, ну, шо це поміщацькі якісь двері, і  капіталізм 
всьо, двері зняли і вчепили наші радянські, які «кращі». 
Будівля потребує ремонту, причому капітального ре-
монту, ми її підтримуємо вже, як можемо. Школу за-
крили, і шоб її не розтягли, не розволокли, ми сюди все-
лили дитячий садочок, в  якому діти тут перебувають 
без харчування, без сну. Просто вони приходять на ві-
сім годин, а в дванацать годин їх забирають, вони про-
сто тут іграюця то всьо, їх тут чомусь навчають, все 
отаке-от. В оцьому місті, до речі, отут знаходиця кімна-

та, тут було ще одне вікно, воно, бачите, закладене, оце 
спальня. Поміщича спальня – вона зроблена в такому, 
знаєте, східному вигляді, двері отак. Ну, «восток», будем 
казати, «восток», оцю кімнату ми повністю віддали під 
Музей освіти. Ну, він може чисто умовно Музей освіти, 
тут дуже цікавий матеріал, це фонди наші, ну, просто в 
нас брак приміщення, і ми вселилися як би сюди, оце в 
нас два невеличкі зали нашого музею. Оце отут, оце ві-
кно, тут знаходився кабінет Романа Павловича Шид-
ловського – поміщика, як би останього такого дворяни-
на, який був господарем цього маєтку. До речі, оста-
ньою поміщицею була Лукія Панталеймонівна Шид-
ловська, тобто одна із жительок нашого села, вона пра-
цювала тут прачкою у поміщика, але дуже красива була 
дівчина, і він вірішив на ній жениця, ну, отримав вели-
кий осуд від дворян навколишніх, шо це «на такій на 
дєвки женіся», от. Але він поженився на ній, женився, 
його під руки вели до вінчання до церкви, він був сла-
бенький, але, як кажуть, взагалі-таки був здоровий, 
і через два рочки в них народилась дівчинка. Через два 
рочки його ж таки Лукія Панталеймонівна отправила 
на той світ, отруїла – це не небелиці, це істинна правда, 
тому що прислуга Сергій, «раб Божий», який ніс ці пі-
ріжки, а кухня знаходилась отут-от, через дорогу, от ніс 
ці піріжки, він просто один піріжок з’їв, ну, щастя його, 
шо він з’їв один піріжок, а симптоми були такі ж, як у 
Сергія. Поміщику стало плохо, рвота, привезли лікаря, 
шо той лікар мав зробити... Ну, і він помер. Він помер, 
вона керувала маєтком, звісно вона не могла керувати, 
тому що вона нічого не знала – цю систему, планування, 
орендування, там оце все. Просто цю всю рутинну ро-
боту тяг управляючий маєтком Гальченко. До речі, 
в музеї там є його фотографія. Поєхалі вони в Харьков 
в театр, поєхалі, а там до них причепився актор Харків-
ського імператорського театру Іван Петрович Кири-
ницький, до речі, в  нас також є його фотографія. Це 
вже, як кажуть, останього поміщика, якого вже не було, 
от. Він бачить, шо дві дурні баби, яких можна ото, ну, 
просто-напросто, це був альфонс. Він приїхав з ними в 
маєток сюди, почав жить-поживать і горя не знать. Но 
треба відзначити те, шо він створив струнний оркестр в 
селі, він створив великий хор в селі, він хлопцям заку-
пив там сотні ковзанів і виводив їх на ставок, і  вони 
взимку там каталися на цьому всьому. Тобто, він зро-
бив свій певний вклад в розвиток, в  культурно-спор-
тивному напрямку село розвивав, за шо його... І дуже 
він був добрий, ну, звісно, шо добрий він був за оце все. 
А коли приїхав із Петербургу сюди у відпустку селянин 
один із наших, який служив у царському каретному 
дворі, Тімофій Матюшенко, то він уже розказав тут, 
вони ж спілкувалися. Ну, шо таке, приїхав чоловік з ка-
ретного двору із царського, це майже царська людина. 
І звісно, цей Іван Петрович з ним бесідує, він каже: «Ви 
знаєте, Іван Петрович», – наблотикався там же росій-
ської мови, це як розказували старі люди, – «Што-то в 
Петербурге, наверно, царя не будєт, шо-то переворот, 
наверно, будєт». Не довго думаючи, продав зимовий 
сад, прихопив дещо, от, і змився. А вже коли в сімнаця-
тому році Лукію Панталеймонівну «попросили», ну, 
враховуючи, шо вона селянського походження, її від-
пустили з миром. Десь вона, кажуть, в часи громадян-
ської війни, десь вона і пропала. От, таким-от чином, 
цей маєток до нас дійшов. Там була прекрасна підлога з 
паркету кругом. Маєток був, як Лукомський писав: 
«Дом одноетажний, но очень уютний». Криша покрита 
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залізом, он, бачите димоходи, вони також зроблені, за-
лізом були обтянуті дуже красиво, і метал-«тройка» тут 
стоїть, через шо він більш-менш зберігся, його покрили 
шифером, потому шо почало в окремих місцях текти, 
от. А ще по краю стола решітка така фігурна красива по 
всьому периметру. І за цю решотку така ходить історія, 
шо одна із поміщиць дівчат, яку сватали як би сюди на 
господиню, не знаю хто з поміщиків, то вона сказала: 
«От, єслі би дом бил, как в моєво папи – всьо такоє». 
Якоби оцей дом строявся таким, як у її папи, де той 
папа, хто той папа – не знаю. І коли зробили оце все, 
вона каже: «Нєт, он не такой, ти нє випалніл моєй 
просьби». – «Шо ж не виполніл, скажи?». – Нет решот-
ки по криши красівой». Ну, зробив він потім решотку, 
ну, вона за нього заміж не пішла. Ну, це так кажуть, так 
це було, чи не так. В роки Великої вітчизняної війни тут 
працював госпіталь, медицинський-санітарний баталь-
йон, от, відкрили меморіальну дошку, тому що дуже ба-
гато померло воїнів. Наших ховали там в саду, а німці 
ховали своїх оце, от, бачите, площина, а це було все, тут 
лежали німці. Їх викопали, тому що двацять п’ять тисяч 
[гривень винагороди] за одного викопаного німця, чого 
б їх і не викопать. Приїхала експедиція, пан Старченко 
із Харькова керував цією експедицією, та був якийсь 
«Меморіал»  – така організація. Я  йому кажу: «Віктор 
Сергійович, а коли ж Ви будете відкопувати наших вої-
нів?». А він каже: «Ну!». Так вони і не відкопані, ми не 
ліземо в ті ями, бо з госпіталя їх там ховали, помирали, 
дві операційні тут було як би. Двічі був госпіталь – і на 
початку, коли окупація була, і по звільненню. І так же 
так, виходили наші, заходили німці, також тут були. Но, 
а не було ніякої інформації, дуже довго я писав у Ленін-
град, музей медецинський, шоб установити імена заги-
блих – померлих воїнів. То вони робили відписку, шо 
госпіталь тут ніколи не був. Ну, як ото тут не був, ну, 
стоїш, як ото перед деревом, перед пеньком, ну як не 
був, наші люди тут доглядали бійців, варили, стірали 
все, брали на виздоровлення. Не було – і все. Не було 
госпіталя тут. І так безіменними залишилися люди ті, 
шо тут поховані, ставили як би на могилках таблички 
дощані і писали олівцем, ну, розумієте, шо таке, зима 
пройшла, і нема нічого. Ну, вірішили отаким чином уві-
ковічити, шоб хоть шось збереглося, пам’ять про тих 
людей. Все-таки якшо нам не болить, то кому ж воно 
болітиме, є  ж люди і до цієї пори і чекають, і  ждуть, 
і все. Отут далі росли такої дуби товщини, шо їх п’ятьох 
не можна було обняти. Все поспилювали, продали після 
війни, ще в роки війни вони тут стояли. А після війни 
бідність така була, якби і довелося їх спиляти і продати 
на гроші, чи поміняли на якийсь матеріал, от. Оце ми з 
Вами, от, стоїмо, уявіть собі, сорокагектарний став вни-
зу, алеї, вихід прямо до церкви, до мавзолею, туди далі 
вихід до пивного заводу – вся частина оця була помі-
щичею, сюди люди як би не ходили, але до церкви ходи-
ли. Церква – вона будувалась як родова. Ну, людей же ж 
звісно, шо люди мали можливість ходити до тої церкви. 
І два рази на рік, от десятого грудня – це на престоль-
ний празник, і ще там, коли випадало, як вирішували 
коли, двічі село ярмаркувало. З’їжалися сюди на ярма-
рок, великий, хороший ярмарок був, ну, звичайно не 
такий пишний, як у Старій Водолазі, де Ви були. Там 
все-таки у князів ярмарки проводилися частіше і дуже 
були великі. Ну, вся ця красота знищена, зникло все. 
Отам ще туди далі були в поміщика парники, різні 
оранжереї, вирощувалась росада квітів. По весні чоло-

вік трицять засажували ось ці алеї квітами, піднімався 
народ як би отаким чином. Ну, а тепер маємо те, що ма-
ємо. Ось якраз, бачите, ми стоїмо на тім місті, де був цей 
балкон, веранда. От, стояло оце все, бачите, тут таке де-
рево лежить, Ви бачите над вікнами, шо лежить, тут де-
рево страшне. Тут одинацять жилих кімнат, взагалі 
одинацять жилих кімнат. Будівля була закінчена, оця 
вища частина – вона добудована, оця – просто добудо-
вана, а так вона архітектурно була закінчена, змішаний 
стиль як би, як пам’ятка старовини. Це найстаріша бу-
дівля у нас на Нововодолазчині, нічого старішого нема, 
оце сама старіша бу дівля. Як ми її збережемо – не знаю, 
я дуже за неї переживаю.

с. Круглянка
Записав В. Іванчишен 14 жовтня 2016 р.  

у с. Круглянка Нововодолазького р-ну Харківської обл.  
від Слища Івана Григоровича, 1928 р. н.

ЖИТЛО [Як вибирали місце під хату?] А  місце як ви-
бирали – оце построїна хата, ось-ось бугорки, бачиш, 
де. Єсть, хватало місця тут усім. [Зерно могли сипа-
ти по кутам фундамента?] Я не знаю. В нас такого не 
було. Оце бугорок, хата там була. І отам дальше були 
там хати. Стіни. [Будинки житлові були мазані чи 
дерев’яні?] Дерев’яні, так вони знутрі, знаружі по-
мазані. А тоді це вже стали шіфером укривати, стали 
кирпичні робити. [Пам’ятаєте людей, що хати буду-
вали у Вашому селі?] Нема їх уже, померли. Один Ва-
силь, а один Грицько. Там ондо, як на Федорівку, там 
сім’я жила, Хворостенки називались  – тоже робили 
хати дерев’яні, сокирою і пилка. [Чи бачили Ви як 
будували хату?] Ну, а чо ж я не бачив. Ну, як дерево 
привозять кіньми, беруть топором протісують, а шоб 
воно не падало туди-сюди, края  – зарізки роблять 
дерево у дерево. І  ото зацепки соїдєняють. [З  якого 
дерева будували?] Хто яке, у кого була возможность: 
і дубок, і  сосна, і  липа, осика, все. У  колгоспі брали 
дерево, виписували. То давали, старі хати розбирали. 
В дядька там на городі [дерево] росло. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Колодязь ось тут десь, 
приміром, був. Ну, метра три усього до води було. 
[Теж спеціалісти копали?] Ну, спеціалісти копали. Тоді 
дерев’яний зруб, отак на перехрестя квадрат робить-
ся, і  запускали. [Шахту яким чином копали?]А  то ж 
тоді копали відром, землю витягали. Земля, отой ква-
драт, яму викопав, зробив ото зруб, а тоді по краям за-
сипав. Каже дядько, шо годів, наверно, п’ять простоє.

САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Багата Чернещина
Записала Н. Олійник 26 липня 2019 р.  

у с. Багата Чернещина  
Сахновщинського р-ну Харківської обл.  

від Жили Марії Степанівни, 1940 р. н.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як забудо-
вували подвір’я?] На батьківському подвір’ї стояла 
хата, справа сарай, а там погріб. Ворота стояли, а ого-
род був до річки. Погріб був виходний, гарний, будка 
(вроді, кладова чиста), а тоді була конюшня, де стояли 
коні, а  тоді стояла підкатна, куди сіялку закатували, 
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інструменти всякі. А дальші, од вулиці клали із гною 
загати. [Для чого?] Загорожувалися од вітру, як стіну 
викладали, тіки гноєм, кізяками. [Вони шахматкою 
викладалися?] Ні. Клали один на одне поступово. 
А тоді був накат – дрючки були поставлені, і вкривали 
соломою, і боки були закриті відціля і відціля, а пів-
денна сторона була одкрита. Ото там були корови. Ну, 
корови ж були не такі, як оце в нас. Вони були полові, 
здорові, і вони видержували оту холодищу. Підстилки 
багато було, закриті з усіх сторін. Ото такі були сараї. 
А  як телятко народилося, у  хату забирали. Квочка в 
хаті, гуска в хаті, теля в хаті і діти в хаті. Теля як під-
росло трошки, тоді до корови.

с. Великі Бучки
Записала Н. Олійник 27 липня 2019 р.  

у с. Великі Бучки Сахновщинського р-ну  
Харківської обл.  

від Половко Валентини Олексіївни, 1941 р. н.,  
Удовиченко Варвари Петрівни, 1940 р. н., 

 та Омельченко Олени Григорівни 1938 р. н.,  
родом із с. Сугарівське Сахновщинського р-ну

ЖИТЛО Стіни. Були хати «литі», Кузьма Кирилович 
«лив» хати. Там Карасі жили. Я помню, у шостий клас 
ходила, а з Валінтіною дружила з їхньою, вони строї-
лися, і оце згукували людей. І оце один за одним ста-
ють, оце глини насипали, тоді соломи, і одне за одним 
топчуть кругом. І  вода ж поливається. І  ото ходять 
кругами. [По периметру хати] зрівнялися всі, злазють, 
піднімають доски, і дальше йдуть. Дають тому ж під-
сохнуть. Тоді ви знаєте після [Другої світової] войни 
люди такі дружні були. У нас оце скільки строїлися, 
ніхто нікого не приглашав. Люди самі йшли. А у Чума-
ків – ну, ми готовий лампач купили у Миколи Савиць-
кого. Оце він, в основном, місив. Хто буде строїтися, 
люди йдуть самі лампач робить. Коли фундамент по-
ставлять, він підсохне, тоді вже начінають стіни виво-
дити із лампача. У нас хоч на лампачу, хоч на горищі, 
було 55 душ. Не встигали варить їм їсти. Варили борщ, 
картошку. Це в нас було заведено. Як неділя, так ідеш 
на саман. Саман роблять, хто буде хату строяти. Са-
ман ще називали «лампач». Кажду неділю йшли. [Що 
додавали в заміс?] Глина і полова, а тоді солому клали. 
Коні ходять і замісюють. Ділянку якусь обкопають, 
шоб вона була глибша територія, в діаметрі величень-
ка. Туди накидають глини, полови, а  тоді соломки. 
Роблять саман, а тоді вже як будують хату, то вже на-
ймають, хто там спеціаліст більш-менш, ну, місцеві, 
посталять хату, тоді вона сохне. Стеля. Коли вже зро-
блять дах, то кличуть ще накладати горище. Тоже ж 
так само глину місять. І ото тоді всі гуртом, всі разом 
ідем. [Це у вас називалося «толока»?] Толока, да. Там 
уже як мазать, наймали, а хто міг, сами мазали. Ми як 
строїлися, ми з свекрухою вдвох мазали. А я ще коли 
дівчиною була, замісили перед Спасом глину, а  нада 
було підкидать знизу [на стелю], а я заболіла, так све-
круха на Спаса підліпляла сама, і благополучно все.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. [При будівництві стелі у святий вугол] гроші 
клав, якісь копійки. Господарі клали. Мабуть, молили-
ся. Я не клала, я не знаю, як воно було. Останній, хто 
кладе вальок, не вилазе звідтіля [з горища], поки ти 
йому не подаси туда випити і закусити. Хоч вареника 

на вилах і чарку. Він не вилазе. Люди вже всі за стола-
ми п’ють і їдять, а вони не вилазять, шоб їм особлива 
шана була там. Входини. Як оце готовимось, шо там 
ми будем жить, пускаєм кота і сами заходим, розпола-
гаємся і живем. Входини справляють, договорюються 
на який там день, збираються найближчі родичі, куми 
там, друзі. І  оце отаким шляхом. Все було дружно. 
І знаєте, якось жили весело.

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН
смт Буди
Записала А. Ярова у вересні 2017 р.  

у смт Буди Харківського р-ну Харківської обл.  
від Грищенка Володимира Костянтиновича, 1960 р. н.

ЖИТЛО [Ви пам’ятаєте, які старі хати були?] Я з 75 року 
тут живу. Тут же були такі пастройки хороші. Та і 
дерев’яні коє-гдє пооставалися. [У якій хаті Ви наро-
дились?] «Фінські доміки» були. Продавалися в мага-
зинах, на складах. Купували, собирали їх. Готові були, 
попиляні стіни, двері, вікна. Собирали, люди строїли 
хати. [Під соломою хати пам’ятаєте?] Ні. [В діда, баби, 
яка хата була?] Мазана була. [Де вона була?] Вулиця 
Харківська. Планування. [Планування яке було?] 
Раньше, як кажуть, строїли прямолінєйно. Знаю, що 
зайшов у сіни, тут мала бути кладовка. [Ліворуч?] Да, 
і направо... А далі кухня і комната. [Тобто Ви заходи-
те в сіни і потім повертаєте?] Нє надо. Оце сіни і по 
прямій кухня, дальше, єслі дві – кухня і одна комна-
та, то в другу комнату (ото вона считалася, як і зала). 
А тут, ну, спальню могли причепить десь. Підвалини. 
Значить, чотири стовба дубових – фундамент. На них 
ложили дубки і дальше [будували]. На дубки ті, шо на 
підвалини. Підвалини називались. [Підвалини  – це 
маленькі дубові підпори?] Та вони не маленькі. Вони 
закопувались десь прімєрно на метр-півтора, метр 
двадцять. Призьба. [Призьбу навколо хати робили?] 
Була. [А коли її прибрали?] Коли обложили. Обложе-
но кірпічом і тепло. Стіни. [Тут були зрубні хати?] 
Зрубні були тільки єслі на фундаменті. Доска, потом 
дранка й зашивалась. Щоб не гнила – кінським наво-
зом. [Білили?] Да, білили. [Зрубні хати робили?] Це 
робили, фундамент так і всьо... Білили і обмазували, 
і всьо. Дах. [Чи пам’ятаєте солом’яні дахи хат?] Я та-
кого времєні не застав. Я  застав, коли рубероїд був. 
Інтер’єр. [Піч була?] Ні. Печі не було. Пєчка була.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Стара церква була про-
сто ніби хата?] Хата. Ще до войни стояла хата, до неї 
простроєна колакольня ззаду. Як почали у [19]96 році 
строїти нову [церкву], тоді ж то все мєшало, ми кругом 
старої зробили нову, а стару потом всередині ломали. 
Батюшка – Петро Олексійович. Сначала ми построїли 
колакольню, до старої церкви пристроїли. А патом ко-
лакольня красіва, а церква стара, як хата. Вона мазана, 
побілена. Давай на слідующий рік робити церкву вже 
нову. Тут була архітектор, все по плану. Хотіли строїть 
школу, но так і не пішло. Казали, на місці, де церква 
була, нічого строїться не буде.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Коли будували хату, нічого не клали у кути?] Під 
фундамент – копійки. [Під кожен кут?] Да. Одні мєдні, 
другі золоті... А в наше врем’я – мєдні, обично.
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Записала А. Ярова у вересні 2017 р. 

у смт Буди Харківського р-ну Харківської обл. 
від Гладкої Лариси Єгорівни, 1951 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Коли збудована Ваша хата?] Оце 
хата 1909  года. [Вона обкладена цеглою, а  всередині 
дерев’яна?] Дерев’яна. Обложена. [Коли обклали?] Да 
може годів  40, як обклали. [У  Вас білена хата? Сіни 
білені?] Да. Планування. [Кімнат багато, крім сіней?] 
Дві комнати було. [Одна за одною, чи через сіни?] Да. 
[Призьба була?] Ні. На фундаменті. Калідорчик такий 
був зроблений зрубний. Дах. Оце ж шифером пере-
крили. Інтер’єр. [Підлога дерев’яна була?] Дерев’яна. 
[Всередині побілено було?] Побілено. [Скриня була?] 
В мене не було, у бабушки була. [Мальована?] Нє. Така 
проста. Із досток була. [Рушники в хаті були?] Ні. Тут 
ні. Система опалення. [Піч була?] Колись у бабушки 
стояла. Тут бабушка жила, а ми жили у тій половині. 
Піч була у бабушки. А потом розламали, як газ стали 
ставити. А це вже ми достраївали. [Піч не розмальо-
вували?] Ні. [Грубка була?] Плита? [Так.] Да. Була, а як 
же. І там, і там. Газу ж не було, топились плитой.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були сараї 
здорові тут, бо держали коров, коней. Держали рань-
ше хоть по одной корові, може, держали, но держали, 
бо четверо дітей було у бабушки.

Записала А. Ярова у вересні 2017 р.  
у смт Буди Харківського р-ну Харківської обл.  

від Журавльова (імені не назвав), 1949 р. н.
ЖИТЛО [Пам’ятаєте старі будинки?] Деревянниє? Єсть 

дєрєво. [Зрубні, чи каркасні?] Нєт. У  мєня дєревян-
ний дом кірпічом обложенний. Вот такіє. дєрєво... і так 
сторчовано. Вот так ставівся. Нє лєжит, а вот стоіт так 
всьо стоітся. Планування. В дом зашол в [19]74  году. 
[Самі будували?] Да. Ну, как сам – нанімалі чєловєка. 
Молодой єщьо бил. Сколько ето, 23 ілі 30 лєт. [Скільки 
кімнат було?] Двє комнати било: кухня і комната. [Одна 
за одною?] Ну, як заходить – калідор, так вот кухня, по-
том, ето я за свій дом говорю, налєво комната. А патом, 
я  уже попозже, я  вже повзрослєл, сдєлалі єщьо одну 
комнату. Била галєрєя, ну, дак вродє там отдєлілі, об-
мазалі і сдєлалі єщьо одну комнату, ето у тьощі, і всьо. 
[На фундаменті Ваша хата?] Конєчно. А то всьо я. Ямку 
копал я, щєбєнь покупал, ето тоже гроши билі. Ну, за-
лівалі всьо ето своімі рукамі. А вже як мастєров фунда-
мєнт положить, кірпіч положить, сдєлать дєрєвянний 
дом, укрить, ето всьо мастєра дєлалі. Стіни. [Дере-
во яке використовували?] Дуб. [Ви будували стіни «у 
сторч», інщі люди теж робили так?] Нє, ето на тот мо-
мєнт так можно било. Можно било і льожа положить. 
[Традиція будувати толокою була?] В то врємя бєз ето-
го нє сдєлаєш. Просіш людєй, сосєдєй. Вот у мєня бил 
дом в мєтрах – 9 на 10. Обмазивалі ізбу, назвалі – сємь-
сять чєловєк било. [Усіх годували?] А как же. Что тут 
такого. Пірогов напєклі, там мяса, і всьо. Прямо столи 
у нас, столи возлє дома, раздєлілі, поставілі, і самогон-
ка... Дах. [Дах на кроквах був?] Да. Інтер’єр. [Є кут, де 
ікони стоять?] Нєт, у мєня просто в одном углу ікона 
стоіт. Нєт, нєкоториє ікони ставят. У мєня там стоят на 
кухнє фотографіі. Система опалення. [Піч у Вас була 
чи, може, у хаті батьків?] Ну, конєчно била. Бєлєнькая. 
[Лежак був?] Нє, лєжак – нєт. Просто там кушать гото-
віть, ну, пліта. Ето раньше пєчі дєлалі, что можно било 
лазіть. [У Вас грубка була?] Да, такая била.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли будували дім, закопували в кути щось?] Да. 
В  одном. Восточном. Это тьоща мнє заложила, пока 
я залівал фундам[ент]. Входини. [Святкували входи-
ни?] Входіни? А как же. [Першого в дім пускали кота?] 
Да. [Заходили з іконами чи без?] Я нє помню уже. По-
звалі там родітєлєй своіх, кто там ето, кумовья, кто 
даже мазав, і  випівалі тоже. А  как же. Ето входіни. 
Народні уявлення. [Домовиками в дитинстві лякали?] 
Когда малєнький бил – нє помню, а когда взрослий – 
я іх нє боялся. Календарна та родинна обрядовість. 
[Після Страсного четверга, перед Великоднем копот-
тю свічки хрестик малювали?] Нєа. [На Зелені свята 
прикрашаєте хату зеленню?] О, ето – да. [Букетик чи 
по всьому дому?] Ой, ідьом, косім трави і рассипаєм 
на порогє, в домє, ну, в общєм, раньше в домє, а сєйчас 
на порогє, в пріхожей. Ломаєш вєткі і втикаєш. [Всю-
ди?] Ну, да. Во дворє, в домє. Как убралі, спалілі.

Записала А. Ярова у вересні 2017 р.  
у смт Буди Харківського р-ну Харківської обл.  

від Грідчина Олександра, 1958 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Раніше в хаті були сіни?] Да. [За-
ходите в сіни і направо кімната?] Ну, смотря, у кого як 
зроблено. Сіни для чого – ізоляція, шоб холод не вска-
кував прямо в хату. І  оно іспользувалося і как холо-
дільник на селі, там же сало хранілось... То була очєнь 
важная вещь. І комора канєшно – з бочкой для сала. 
Підвалини. [Хату клали на землю чи на стовпчики?] 
Ну, во-первіх, дерев’яні на стовпчики, я бачив, на сами, 
на пеньки. І на них викладувалися обв’язка, на обв’язку 
ставилася «сторчовка», і  тогда дєлалась хата. Стіни. 
[«Всторч» хата будувалася?] Да. Єсть старчове, а єсть 
же сруб. Тіпа так. Такі варіанти. На Бистром єсть старі 
хати хворостяні. [Як будували хворостяні хати?] Бра-
ли з дерева і обмазували все глиною там. [Навозом?] 
То поновляли там навозом. Його мазали, глина явля-
єтся істочніком тепла. І кирпичні робили [хати], там 
всякі. Інтер’єр. [Піч у бабусиній хаті була мальована 
чи ні?] Не скажу, чи мальована. Я знаю, є ще такі місця, 
де пєчі є у людей. [Як називається балка, котра тримає 
стелю?] Сволок. [Різьблення не роблять на сволоках?] 
Как правило, раньше робилося. Тут – ні. А раньше ро-
билося, хрести вирізалися на сволоку, коли ложилося. 
Це у старих хатах єсть, там єсть, вирізається хрест, тіпа 
такого. Я лічно бачив. [Його не замазували, не білили?] 
Нє. Сволок єсть разній: буває, «западлицо» робилося і 
ховалося, а єсть же – сволок виходить. [Коли виступав, 
то його не білили?] Ну, конєшно. [Рушниками прикра-
шали в кімнаті?] Канєшна.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [На Зелені свята розкладає-
те зелень по хаті?] Ну, канєшна. [Всю хату устеляєте?] 
Хто як: хто всю хату, хто кидає і в двір.

Записала А. Ярова у вересні 2017 р.  
у смт Буди Харківського р-ну Харківської обл.  

від Косяченко Надії Гаврилівни, 1939 р. н.,  
родом із м. Миргорода Полтавської обл.

ЖИТЛО [Де ви народилися?] В Миргороді Полтавської 
області. Сюди приїхала по направлєнію на завод. 
[В  якому році?] Пейсят восьмому. [Якою була мами-

ХАРКІВСЬКИЙ  РАЙОН

IM
FE

www.etnolog.org.ua



720 ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

на чи бабусина хата?] У нас не була під соломою. Вона 
була построєна у [тисяча дев’ятсот] двадцять третьому 
році, бо це вже була така соврємєнна хата, з великими 
вікнами. Бо мої батьки жили в родині своїх батьків, 
де була та хата під соломою, я її не помню вже. І вони 
просто не хотіли так жить, як жили їхні батьки. Їм за-
хотілося построїть велику хату. Планування. [Скільки 
кімнат було в хаті Ваших батьків?] Три кімнатки. Сіни, 
кімната (потім кухня це ж счіталася) і велика кімната, 
де було п’ятеро вікон в цій кімнаті. [Одна за одною? 
Сіни, кімната, кімната?] Да. Таких великих удобств 
не було. Потом як ми вже підростали, но для батьків 
це була радость, тому шо наконєц то вікна, от. Фун-
дамент. [На фундаменті збудували?] На фундаменті. 
Призьба. Призьба була, фундамент тоді вже обложи-
ли. Призьбу красили, я  ж учавствовала, оранжевою 
глиною. Стіни. [Та хата була дерев’яна?] Очерет, а по-
том мєжду очеретом так глиною накладували, а потом 
її обложили кирпичьом. [Цеглою коли обклали?] Вже 
при мені, як я була тут на заводі. Стіни обов’язково два 
рази в рік білили. І  в кімнатах, і  на улиці  – це перед 
Паскою. Інтер’єр. [Піч була мальована?] Ні, не було 
в нас печі. Ні, піч була, коли я була дуже маленька, 
я пішла в первий клас – сорок шостий рік... Свєта не 
було, ніякої можливості, все погоріло. Все, де тільки 
що могло, все пропало за ті чотири роки [Другої сві-
тової війни], все зносилося, все згоріло. Декілька раз 
бомбили, ми тікали, евакуїровались, туди-сюди носи-
лися, возилися, і воно все так, ну, нічого вже не оста-
лося. [Чим освітлювали приміщення?] Ой, це перве ба-
ночку якусь шукали, наливали туди олії, туди якийсь 
там бінтік, аби тільки видно було дорогу, от. Дальше 
були свічки якісь. Патом, це саме таке дороге освєще-
ніє, лампа була шестилінійна така – наливався туда кє-
расін. Ну, вони тут і січас продаються, склянії штуки. 
Була шестилінійна, патом восьмилінійна, увєлічівався 
свєт, потом двінадцяти... Це була вже така розкіш, її 
підвішували під потолок. Там, де вчилися – там світи-
лося. А писали – стола не було. Оце була в нас піч, на 
печі тільки було тепло, бо топить було нічим. І льожа 
ми каліграфію, можете представити, лежачи на жи-
воті на печі, ми писали ручкою, яку робили із чорної 
смородіни чорнило. І писали ручкою. І в нас така була 
каліграфія, не так, як січас. Нічого не доб’єшся, лежа і 
при лампі... Ту лампу носили ж туди-сюди. А потім, це 
вже були пєйсяті годи – началі свєт там, газ. [Повністю 
білена піч була?] Повністю білена. [Всередині не обво-
дили там, де підлога, лінією червоною?] Та я вже забу-
ла. Спочатку це ж не було пола, це була глина, долівка, 
яку мазали кажду неділю. А мазали, аби ти знала чим... 
Отим, коров’ячою какашкою. Це ж ходили, де в кого 
шось, потаму шо... [Запаху неприємного не було?] Це 
для того, шоб глина не лопалася. Запах – ну, не знаю. За-
паха не було. Воно все було одкрите, а найчастіше, чого 
не було, потаму шо цю долівку, як вона називалась, 
всігда ціле літо трусили свіжою травою обов’язково. 
Рвали ходили траву і посипали травою. [Трава в домі 
лежала?] Да. Отак накидана, суху викидали, новеньку 
кажну неділю. Все літо старалися, патаму воно і не пах-
ло глиною. Це мені з дєтства якось запомнілось рвать 
траву. Скриня була, обов’язково. [У Вас?] Ні, у мене не 
було, це було мамине придане. У скриню я любила за-
глядать, дивилася, хотя я знала, шо там нічого нового 
вже не найду, но так було цікаво подивиться, позагля-
дать. [Мальована була?] Ну, трошки була мальована, 

впєрєді так трошки була розмальована, бо моя мама 
не була багатою, була дуже із бідної сім’ї. В них остало-
ся четверо дітей, у [батька] моєї мами. І вобщем, була 
мачуха, в мачухи було четверо, і у батька було четверо. 
То нічого там хорошего не було. Так шо була дуже така 
скриня [проста]. Але ж була. А скільки там було виши-
ванок, а скільки було сорочок, да ті сорочки, ті керсет-
ки! Такі були керсетки, а платкі які були вишиті, і бісе-
ром, і обйомні якісь. Щас вспоминаю. Бісером вишиті 
були. Такі гарні платки. Но все воно пішло за буханку 
хліба. [Це коли?] Це було ж до війни, тридцять третій, 
сорок шостий, сорок сьомий. Воно все там помінялося 
за якийсь там стакан зерна. От, даже сорок шостий, со-
рок сьомий – ходили, там зерно драли на жорнах. Та-
кий був голод. Так шо багатства багато не осталося, от. 
А шось помніться – помніться оті вишиванки. Як ми 
тоді усе унічтожали... Це було непристойно. І коли ро-
дилася у мене дочка, бабушка все порвала на пільонки. 
Коє-шо осталося там у онучки, пару рушничків. Вся 
хата була в рушниках, оце єдине. [У проході між кімна-
тами вішали довгі рушники від стелі до полу?] Штори? 
Ні, таких рушників не було. Но на вікнах, на всіх кар-
тинках, на углу [висіли]. [Божник був?] Був, а  як же. 
Були, три ряда були. Значить, ті ікони, які давали мамі, 
окремо двоє, і батькові – це чотири. І якісь були ще дві 
ті ікони. Ми розібрали по одній каждий, нас п’ять було 
у сім’ї, то їх розібрали на пам’ять.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Може, перед Паскою ко-
поттю свічки хрестик малювали?] Та в нас вижигали 
оце все, я ще була маленька. І батько був більше та-
кий комуніст, а мама була така, шо ти своє роби, а я в 
церкву пішла. Паску пекла, паску святили, крадучись 
до церкви, і мене брала з собою. Ну, і всьо равно яйця 
красили. І оце лінійка у школі, і учителька дивиться, 
хто їв крашені яйця, єслі на пальцях була краска, це 
було наказаніє, вийди вон із строя, потому шо прєс-
тупніки. А всьо равно ж усі красили. І помню, так хо-
валася... А рядом так школа, і напротів церква в нас 
була, і ми недалеко жили.

Записала А. Ярова у вересні 2017 р.  
у смт Буди Харківського р-ну Харківської обл.  

від Надточої Галини Семенівни, 1937 р. н.
ЖИТЛО Стіни. Я  зараз живу у батьківській хаті. Туди 

на Новий посьолок, через Комаровку це ми жили. Ну, 
собствєнний дом, усе так, садочок, городік. [Вона була 
дерев’яна?] Дерев’яна. [Зруб?] Нє, ну, як зруб... У нас 
хвундамент  – кирпич. Ну, хата у нас зрубна тоже ж, 
на хвундаменті зроблена. [Коли була побудована?] 
1957 р. [Мазана хата?] Ми білим, біленька була, нор-
мальна. [Бабусина хата в Будах теж була?] Тут, у  Бу-
дах. [Дерев’яна?] Ми оббили. Вона роблена так: маза-
на, а потом уже досточками пооббивали, щоб оббита 
була, щоб тепліше. [Була призьба?] Була. [У  бабусі 
хата була повністю білена?] І  сіни, і  галерея, кругом, 
ну, любили ж, біленька чистенька щоб була, красива. 
[Хати толокою будували?] А  що то таке? [Усі разом, 
селом будують]. Та помагали друг другу. От, єслі ми 
жили по вулиці, я зараз по Харківській живу, а то ми 
ж у Комаровкі жили, забула, Миру чи Просвіти... Ото 
так, як мазати, сходяться всі. Потовкли ото глину, яму 
викопували, ногами сами потовкли. Потовкли-потов-
кли, соломки туди накидали... [Як частували тих, хто 
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приходив?] Картошка була, кабанчики держалися, вже 
зарізали, мясце, сальце – все було. Так, шо можна було. 
Зараз хуже. Дах. [Батьківська хата укрита шифером 
була?] Нє. Раньше вона була очеретом покрита. А  це 
вже ми самі переробляли. Планування. У нас там дві 
комнатки. Чотири на п’ять, чи п’ять на чотири [метри 
довжини і ширини]. А  такого: туди комната, а  сюди 
кухня, галєрейчик, тоді ступєнєчка. [Яка у Вашої ба-
бусі була хата за плануванням?] А у бабушки була хата: 
три комнатки було у бабушки. Є  галерей. [Сіни і дві 
кімнати в неї було?] У  бабушки? Та дві. Угу. Вона не 
сильно в нас багата була. [Кімнати одна за одною, чи 
через сіни?] Нє. Входиш, зразу ступєньки, і тут же на-
крито, а тоді входимо в той уже, сюди у галерейчик. Не 
галерей, галерей у бік же, прямо туди. [І дві кімнати?] 
Угу. Інтер’єр. Там піч була, і ми, вона [бабуся] проса 
насипе, і ото ми там грілися на печі. А у нас не було. Ми 
ото построїлися, це вже після войни, тому вже тута, тут 
вже всьо [більш по-сучасному]. У  нас [печі] не було. 
У нас місця мало, а в бабушки моєї була. [Піч мальо-
вана була?] Хто хотів, малював, а хто нє... [А у Вашої 
бабусі?] Була розмальована. [Що було намальовано?] 
Не вспомню. Ну, разним, цвіточки і горшки, і чого там 
тільки не було. Оті горшки такі, вони ж із глини роби-
лися, а де обжигалися, не знаю... [Скриня у Вас була?] 
Сундук був. Був малєнькій, був здоровий. Зараз же 
шифонери, а тоді здоровий він [сундук] – ото і за стіл 
було. [Сундук чи скриня називали?] Та хто як, кому як 
нравилося. В нас малєнький був. То це в кого здорові 
хати, там у родичів в нас здорова, така здорова [скри-
ня], шо можна було як на гулянку, можна було стіл за-
мінить. [Помальована була скриня, сундук?] Вирізкою 
різьблений. [Мисник був?] Де миски? Багато чого було, 
я  ж не помню. Долівка була. Потом [дерев’яні] поли 
зробили, а потом на пол уже ліноліум. [Коли зробили 
дерев’яну підлогу?] У бабушки? Я не знаю. [Меблі були 
рухомі?] Дерев’яні – да. Діван... [Ліжко пересувалося?] 
Можна було прибрати, все прибиралось. [Сволок різь-
блений?] Ні. Сєйчас пообклеювали все там. [Раніше бі-
лили і сволок, і стелю?] Білили. Раньше ж я помню, а в 
кого, у нас було ілі у бабушки, ілі прабабушки, що ще 
чіпляли, і ложили і вірьовочку... [Колиску?] Воно з де-
рева зроблено... [З дошок?] Да. І ото як спиш, возьмеш, 
петіль зроблена та, як заплаче [дитина], ти колихнеш. 
[Чим освітлювала житло Ваша бабуся?] Свічками. Не 
свічками, то вже при Советском Союзє стали. Тим, 
олійку наливали, фітільок, і воно задимить, і хата як 
тим чорним сразу [димом оповита]. [Килими на стіни 
вішали?] Коври  – та то були багаті, вішали, а  в кого 
були такі... [Коври були куплені чи Ви вишивали самі?] 
Хто вишивав, хто шо робив, хто вмів. А потом вже ста-
ли купувати. На пол стали купувати. Багаті на пол і на 
кроваті – ото туди все. І покривали ото той, еті, щоб 
накривати диван... Папа в мене – він робив шифане-
ри, ну, з дубу були. В мене і сейчас єсть. [Він різьбяр?] 
Ні, він любітєль усього, усього по трошку знав. На шо 
гляне ж, він зробив. Система опалення. [Грубка була?] 
Ну, топили. Дві. [Піч і груба?] Пєч – то само собою. [Дві 
груби і піч?] Хліб же пекли там, у печі пекли. А тут же 
духовка, духовка зроблена. У другу хату, сюди, да, воно 
обігріває, тепло у ту хату другу. Із кухні плитка.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли будували хату, в кути клали що не-будь?] В угли 
кладуть. Не помню, що туди кладуть. Ілі гроши... Щось 

клали. Входини. [Входини святкували?] Тоже ж. [«Вхо-
дини» називали?] Да. І родичи, і сусіди, і все. [Хто пер-
ший заходив до хати?] Кота вносили. [Будь-якого?] 
Всьо равно. Ліш би мужского пола. Ну, еслі кота нема, 
ну, мальчика... Ну, мужского рода, короче говоря, пер-
шого. [З іконами входили?] Да. Хліб і ікони на рушни-
кові. Хліб на рушникові, а вже ця іконка прикрита тим 
же рушником. [Хати освячували?] Я не знаю, чи тоді, 
як батьки, чи вони робили, я ж маленька була. А вже 
ми лічно, ми самі визивали, і він [священик] нам по-
святив. Народні уявлення. [Чи можна щось передавати 
через поріг?] Це я знаю, що нельзя. Гроші нельзя вече-
ром давати. Вечером даси – не будуть. Бізнес не такий 
буде. Ну, не бізнес... Будуть брати, гроші не будуть під-
ходити... [У домовиків вірите?] Мені колись було таке, 
заснула я і чую, щось даве мене, і главне, з ног даве, і я 
руками, я ж не сплю, чую. І воно даве до горла, і надо 
було перехреститься – бу-бух, і воно упало, все. [Нічого 
не бачили?] Бачила  – лахмате таке. Мені одна казала, 
перехрестить, і молитву прочитайте, в порядку, «Отче 
Наш». Я нікому не кажу, подумають, вона видумує. Ну, 
батюшку, визивали батюшку і хату іще раз [посвятили].

м. Мерефа
З польового щоденника З. Гудченко, записано 2009 р.  

у м. Мерефі Харківського р-ну Харківської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ ст. міститься по 
вул. Оболонська, 25, на околиці поселення. Вона пря-
мокутна в плані, має на чолі галерею на 5 стовпчиках, 
а на затиллі – прихалабок. Загальні розміри споруди 
без прибудов – близько 6х9 м. Хата складається з двох 
неоднакових зрубів  – лівого (більшого) та правого 
(меншого). Останній поділено на 3  частини: сіни й 
чулан (однакові за площею) займають передню по-
ловину цього зрубу, «хатина» – задню половину. Біль-
ший зруб поздовжнім пристінком поділяється на світ-
лицю, прилеглу до чола й причілка, а також ванькір, 
прилеглий до затилля та причілка. Отже, сіни є розпо-
дільчим вузлом між основними приміщеннями. У сі-
нях перехресно розташовано четверо дверей  – одні 
зовнішні, що ведуть з галереї в хату, і троє внутріш-
ніх: у світлицю (ліворуч), у «хатину» (прямо), у чулан 
(праворуч). Призьба. Призьба з трьох боків має різну 
ширину, найширша – з «чола» (110 см). Стіни. Хата ру-
блена з пластин із залишками. Довжина більшого зру-
бу по «чолу» – близько 4,5 м, меншого зрубу – близько 
3,5 м. Зовні вікна обшальовані, вони мали віконниці, 
які збереглися лише на «чолі». Різьбленням прикра-
шено лиштву на причілку та елементи галереї. Стеля. 
У всіх приміщеннях перекриття на сволоках з широ-
ких дошок. У  лівій частині будівлі  – два перехресні 
сволоки, в правій – один поздовжній у «хатині». Дах. 
Розміщення стовпчиків галереї відповідає напрямкам 
поперечних стін будівлі та сволоку світлиці, оскільки 
тримається звис даху над галереєю випусками верх-
ніх вінців поперечних стін та випуском сволока. Дах 
хати  – 4-схилий, на кроквах, під соломою. Первісно 
було очеретяне покриття даху. Є вірогідність, що під-
дашки були з трьох боків хати. Інтер’єр. Ліва частина 
освітлюється 5-ма вікнами: трьома на причілку, двома 
на «чолі». У «хатині» – 2 вікна, по одному на затиллі й 
зачілку. Вікна на «чолі» й причілку однакові, більшого 
розміру, ніж в «хатині».
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хата початку ХХ  ст. 
стоїть в глибині садибної ділянки причілком до вули-
ці. Забудова двору розташована проти зачілка хати – 
2 хлівця, перед дверима хати – погрібник. У віддалено-
му кутку садиби – колодязь.

ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН

смт Малинівка
Записала Н. Олійник 25 січня 2020 р.  

у смт Малинівка Чугуївського р-ну Харківської обл.  
від Удочкіної Раїси Олексіївни, 1940 р. н.,  

родом із с. Василенкове Шевченківського р-ну

ЖИТЛО Планування. Усадьбу дали чоловікові 
[у  смт  Малинівка]. Сначала ми у флігільку жили. Та 
ми 5 раз строїлись. То флігіль построїли, то хату по-
строїли, тоді оцю кухню построїли. А тоді хату пере-
робляли, схотілося добавити – добавили. Думали, шо 
хтось житиме. А воно ніхто й не живе. Фундамент. 
[Як Ви фундамент для хати будували?] Це ми сами з 
ним [з чоловіком] удвох заробили. Удвох і фундамент 
сами заливали, і погріб сами заливали. Стіни. В мене 
чоловік був спеціаліст, купувать, ми нічого не купува-
ли матерьялу, усе він робив людім за матєрьял. У того 
те договориться, у того те... Тут в Маліновці вони були 
якось люди зажиточні, а ми не маліновські. І тут оце 
ж ліс близько. А ми у ліс боялися ходити красти. Так 
ми і строїлися. [Яка у Вас хата?] У нас хата дерев’яна, 
а  кирпичом обложена. Дах. І  оце як строїли кришу, 
помогала йому. Він на криші сидить, а я з сестрою по-
могала йому. [Толокою не робили, сусіди не приходи-
ли?]. Нє-нє-нє. У нас тут такого немає. В Василенко-
вому  – там якось люди дружні були, там помогають 
один одному, а тут – ні. Ото ми з сестрою помогали і 
невістка. Помогали шифір йому подавати, а він сам на 
криші крив. Доставалося, конєшно, трудненько. Ну по 
цьому времені ми б не построїлись нікогда б в жизні. 
Все так дорого.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Василенкове
Записала Н. Олійник 6 серпня 1994 р.  

у с. Василенкове Шевченківського р-ну Харківської обл.  
від Нестеренко Ірини Павлівни, 1912 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [У  вас «шпальори» робили в хаті, 
стіни розкрашували глиною?] Розкрашували, аякже. 
Раньче стіни мазали красним. Раньче сім’я велика 
була, як сядуть за столом, і  спини білять, а  то крас-
ні стінки, покрашено. Красною глиною обмазували, 
і ото як коли, так і малювали квітки. Намалюєш квіт-
ки стьожечкою. Робили квітки на стінах, щіточка ма-
нюня, ото проведе, разні квіточки. Разне витівали, це 
оце повиклеювали, а  раньче із жатої бомаги робили 
жаті квітки. Угорі красненьке, а  тоді жовтеньке, си-
неньке, а  посередині воно, як бубунчик. [Це робили 
такі квітки?] Еге, до стіни прибивали. Воно таке, дві 
палички, і  оце їх прибивали до стіни. Це воно дав-
но, старовинне ще. [Чи розмальовували комин все-
редині?] Тіки вгорі і внизу окрайчики, а тоді мазали 

красним стьожечку, тоді білим стьожечку, тоді синім 
стьожечку, кругом обводили, а  посередині білили. 
Такий був комінь розкрашений, гарній. [Посередині 
малювали квіти?] Цвітки вирізували з бомаги, хоч на 
бомазі, а тоді кладеш, і замазували вічка. [Якою була 
скриня в хаті?] Сундуки були з лиштвою спереді, по 
боках і на кришці. Жерстю оббивали вугли.

с. Великі Хутори
Записала Н. Олійник 4 серпня 1994 р.  

у с. Великі Хутори Шевченківського р-ну Харківської обл.  
від Осики Мотрі Іванівни (О. М.), 1907 р. н., 

та Білокінь Меланії Степанівни (Б. М.), 1907 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [У вас «шпальори» робили в хаті, сті-
ни розфарбовували глиною?] [О.  М.] «Шпальори»  – 
наводили глиною квіти на стінах. [Б.  М.] «Шпальо-
ра» – мазали стіну жовтою глиною, а поверх неї цвітки 
мажуть красною. [Їх малювали до самої стелі?] Трош-
ки нижче від потолка. На комині тіки карнизи підво-
дили жовтою та червоною глиною, квіти не малюва-
ли. [О. М.] Комін фарбували жовтою глиною, а потім 
її перепалювали, і вона була червоного кольору – це 
карнизи підводили. На коміні малювали квіти в вазах.

с. Іванівка
Записала Н. Олійник у серпні 1994 р.  

у с. Іванівка Шевченківського р-ну Харківської обл.  
від Пирогової Тетяни Василівни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Як розмальовували стіни всереди-
ні хати?] Розведуть краску. [Глина була?] Глина, а шо 
ж, така глина, її перепалюють. Оце жовта, напримєр, 
перепалюють, шоб вона була красна. Жовта й красна 
[фарби]. А тоді розводять там у мисочках, чи в чому, 
і просто віхтик такий беруть, умочають і ото тикають 
рядочком: таку, таку й таку, тоді вп’єть таку, таку й 
таку [фарби чергують]. І шоб не получалось один ряд, 
така, а так, шоб разно, розтикують ото. А коминки – 
карнизи підводили. Отак начне мати підводити, отак 
наведе, то красне на жовте зведе, то жовте на красне, 
воно ж біжить.

с. Миропілля
Записала Н. Олійник 12 серпня 2019 р.  

у с. Миропілля Шевченківського р-ну Харківської обл.  
від Верби Валентини Дмитрівни, 1955 р. н.,  

Куліш Ніни Павлівни, 1958 р. н.,  
родом із с. Бігунь Овруцького р-ну Житомирської обл., 

 та Костоглот Катерини Адамівни, 1938 р. н.,  
родом зі Львівщини

ЖИТЛО Фундамент. [Розкажіть, як у Миропіллі ра-
ніше хати будували?] Викопували квадрат, цоколь 
клали. Заливали фундамент, а тоді цоколь, а тоді са-
ман клали. [Чим заливали цоколь?] Цоколь  – він із 
щібьонки заливається і цемент. Залили, а потім воно 
захолонуло, становили цоколь, цоколь викладали. 
Цоколь виклали, воно постояло вистойку там якусь, 
а тоді кладуть саман. Стіни. У нас дід Хруль, він же 
хату собі зробив з самана. Глей там ото, як січас гіпсо-
блоки, як ракушняк, а в них саман, ото вони там роби-
ли його. Самі робили, хата сама тепліша – «саманна» 
зветься. [Її споруджували разом, толокою?] Толокою. 
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Як місили глину, тіки толокою, вмазували так же. 
Навезли глини, глею, соломи, коньми місили. Кізяка 
конячого брали на поновку. Коньми місили. Заміси-
ли глину, наприклад, у  суботу, а  на слєдующий день 
приходять люди і вліпляють хати. Стеля. Баби лазили 
на горіща, мужики тіки глину подавали. [Коли стягу-
вали сволока?] То вже друга партія. То бригаду другу 
нанімаєш, і вони верх роблять. Одні зробили каркас, 
а другі роблять верх. А коли вже готове, тоді вже вони 
уліпляють, шоб ніде щєлі не було. [Уліпляли теж то-
локою?] Канєшно. Раньче ж і стєни ліпили, потолок 
зверху, знизу. А тоді ж шпарували. Кінський кізяк, як 
поновку робить, шо глина з соломою, глей, тоді понов-
ляли його. Дах. Я знаю, шо я родилася в [19]55-му – 
хату строїли під соломою. Де Хрулі жили, дід Марко, 
я даже знаю й хату їхню.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Хто на горіщі, дають по рюмки, там вугол маже, 
так положено, копійку туди заліпляє. [Це на святий 
куток?] Да. Рюмку, канєшно, тому, хто заліпляв. [Що 
закусити до рюмки?] Хліб і сіль, пирога дадуть. Вхо-
дини. [Що роблять господарі, коли входять у нову 
хату?] Кота впускають. Як уже готова хата, заходили з 
іконою. На молодика в хату не входили, у високосний 
год – ні-ні.

с. Мостове
Записала Н. Олійник 31 липня 2006 р.  

у с. Гетьманівка Шевченківського р-ну  
Харківської обл. 

 від Бражник Катерини Григорівни, 1932 р. н.,  
родом із с. Мостове Шевченківського р-ну

ЖИТЛО Інтер’єр. [Чи підводили долівку хати у с. Мос-
товому кольоровою глиною?] Об’язательно. Ми долів-
ку рівненько підводили, вроді як карнизиком. Комина 
у нас не розмальовували. Трафаретка така довгень-
ка, там вирізані всякі візерунчики, і  вона [мама] от 
її прикладає, побілила білим, а  тоді прикладає її під 
потолком. І кажду дірочку закрашує там голубим, чи 
розовим, решила покрасити, зняла, рядом поставила. 
Вона не довга, сантиметрів, навєрно, сорок. [Це тіль-
ки під стелею робили?] У нас тіки під стелею робили 
кругом. А висотою вона 20–30 сантіметрів. Воно ж ро-
биться тоді всполошну, вона рядом кладе, і усполошну 
робиться цей ряд. Робила мама, це я помню.

с. Новомиколаївка
Записала Н. Олійник 4 серпня 1995 р.  

у с. Новомиколаївка Шевченківського р-ну 
Харківської обл.  

від Корх Анастасії Степанівни, 1924 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. Комин і на пічі мазали жовтою гли-
ною. Оце як притулишся, вона як краска, не вимазу-
єшся. А в основном, же діти на лежанці, на пічі, і отам 
підведено, помазано рівно, красіво жовтою глиною. 
[Нічого там не малювали?] Нє, не малювали ничого, 
а просто, чисто, красіво так здєлано жовтою глиною. 
І ото хоч трись, хоч не трись спиною, нічого, вона не 
береться. Сама по собі єсть отут на [кутку села] Броду, 
сама по собі вона така, єсть там красна глина і жовта 
глина. Водою розведеш, помажеш, висохне і всьо. І не 
береться нічого. Вона, як краска. На стіни робили  – 

цвітну бомагу купували, а  хто даже з кукургузиння 
робив, оце з кукургузиння тоненьке те, шо обчистиш 
кукургузу, і оте покрасе. [Ці листочки?] Листочки уже 
із спілого качана кукургузи. І ото робили цвіти і кра-
сили. У  хатах, в  основному, ікони були, ікон багато, 
рушники повишивані. Ну, в нас цвіти робили з бома-
ги, прикрашували ото в хатах. Оце під празники у нас 
всігда горіла лампадка, і даже під неділю, а під празни-
ки – обізатєльно. [Лампадка горіла всю ніч?] Оцього я 
не знаю. Поки я спати лягаю, горить.

Записала Н. Олійник у листопаді 2019 р.  
у с. Новомиколаївка Шевченківського р-ну  

Харківської обл.  
від Комарової Олександри Дмитрівни, 1937 р. н.,  

Гожі Галини Віталіївни, 1977 р. н.,  
та Конєєвої Тетяни Олексіївни, 1976 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. [На якій основі хата стояла?] На ка-
міні на великому. Люди заливають отак [фундамент], 
ну, в нас не заливалось, у нас була бєдность така. Бу-
тувалося каміння з піском. Бутували – це великі кру-
глі з дерева дрючки, доску внизу, і оце мужики сильні 
які бутували, водою заливали і бутували. І на вуглах 
ставили здоровезні каміння. Це десь його добували, 
все це природнє було, місцеве. Стіни. [Якою була 
конструкція стін хати?] «Сторчовка». [Стіни з дуба 
були?] Та який там дурак з дуба, яке [дерево] було, 
таке й робили. «Сторчовка». Планкували, глину мі-
сили коньми, великий заміс робили, людей скликали, 
люди нам хату ліпили. [У якому році хату будували?] 
У  [19]58-му. Просили людей, я  ж її сама не вліплю. 
Просили людей, люди всі сходилися, мужики подава-
ли глину, баби ж ліпили, уліпили хату. Все зробили – 
за стіл садовили, празнували. [Чи використовували 
для стін хати саман?] Єсть іще саман – робили на хати. 
Замісювали глини багато-багато, такі станки. Солома, 
глина, глей замісювали, а  тоді кидали в кажду фор-
мочку, витягали. А тоді лежить на вигоні, хтозна скі-
ки. Тоді піднімають, сушуть, ще посушуть, а тоді хату 
складають. Стеля. І  стелю ліпили. [Як у вас звуться 
сволока?] Оце сволока, а оце – поперечники. Оце ми 
строїлися у [19]58-му, а в [19]59-му увійшли у хату, а з 
[19]60-го году начали рівні потолки робити. Інтер’єр. 
[Якою глиною змазували долівку?] Сірою. Стіни біли-
ли. Оце зараз красють, а ми, бувало, і жовтою глинкою 
підмажемо лежанку, а  стінки – білою. Стінку розма-
льовували, комін жовтенькою глинкою, красненька, 
зелененька. [Тут і зелена глина є?] Я  ж кажу, разна. 
У нас тут є зелена глина, і синя попадається ще. Бики 
розривають глину. Я як пасу худобу, наблюдаю, шо ро-
бить худоба. От, він копитом розгрібає, і шо ж – він 
їсть, їсть глину. Не хватає глини. [Коли у вас багато 
різної глини, що робили з нею?] Малювали ще. Коли 
у людини є хист, то вони робили, сажа – чорненьке, 
зелена – це охра, тоже природній фарбник. Підводи-
ли, листочки робили, квіточки. Глей  – красна глина. 
[Що ще розмальовували всередині хати?] Коміни, по 
хаті круг робили, як ободочок. Наприклад, од сволока 
одступали і отак по всьому периметру робили, кру-
гом вікон якось прикрашали. [«Килимки» не робили 
над кроватями?] Ні, я такого не пам’ятаю. Звідки ми 
це знаємо, от у нас тут старі хати на [кутку села] Бро-
ду, а ми були маленькими, то у нас тут багато було хат 
старих брошено. От, брошена хата стоїть, і ми дітво-
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рою, заходиш у хату, як бабушка жила, так воно там і 
брошено. Вишиті рушники були, занавєсочки вибиті 
були, і ото дірочки, куди продівається шнурочок, шоб 
повісити фіраночку, цікаві були. Я  не знаю, як вони 
робили – руками, мабуть. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. [Як заліпляли стелю, святий кут визначали?] Ка-
зали: «Оце буде святий вугол». [Туди щось клали?] Да, 
заліпляли, у глину гроші клали. [Хто закладав гроші?] 
Баби ж ліпили і гроші закладали у глину. Деякі люди 
кажуть, шоб нечиста сила не заходила у хату, якось на 
порозі кладуть ножик. Роблють поріг і кладуть. [Його 
засипають?] Да. Або ж підкова висить, вішають вверх. 
Пам’ятаю, це достаток, з будинка не должно уходити 
нічого, все повинно оставатися у домі. [Випивку не ви-
магали за останній вальок глини?] Ні, кончили, злізли, 
помилися, повправляли худобу, а після обіду коров по-
виганяли, сходються і гуляємо. [У заміс хазяїв не кида-
ли?] Нє. Такого не було. Вибір місця для криниці. [Як 
вибирали вдале місце для криниці?] Брали курячі яєч-
ка, напримєр, штук п’ять, клали у дворі у разних містах, 
накривали, шоб же ж нічого по них не лазило. Утром 
підходили до тих яєчок, прибирали тканину. Єслі роса 
на яєчках єсть, то значить, вода десь близенько, якшо 
на яїчках нема роси, значить, далеко вода. Я таке чула. 
По п’ять [яєць] брали, чи курячі, чи вутячі, і  ото по 
всьому дворі розкладали, приблізітєльно у тих містах, 
де вони хотіли викопати колодязь. І  ото вони яєчка 
розкладали і накривали. А на утро вони такі мокрі-мо-
крі були – значить, там ближче водичка. Оце таке чула.

Записала Н. Олійник 13 листопада 2019 р.  
у с. Новомиколаївка Шевченківського р-ну Харківської обл.  

від Таран Євдокії Петрівни, 1930 р. н.,  
та Гожі Галини Віталіївни 1977 р. н.

ЖИТЛО Стеля. Сволок же один був на всю хату. Хати ж 
маленькі тоді були, «хатка» й «хатина», і сволок лежав 
на всю хату. Планування. [За плануванням «хатка» і 
«хатина» була, а як називалося прохідне приміщення 
між ними?] Сіни. А після сіней уже надвір. З глухої сті-
ни робили придєлок. [Що було в цьому «придєлку»?] 
Та шо хоч. І свиням робили загороди. І курей держа-
ли. Інтер’єр. [Як оздоблювали хату всередині?] Перед 
Зеленою неділею примазували у хаті. А я ще взяла, зі-
льонкою та цвітки намалювала по хаті. Приходе мама 
з роботи: «Та шо ж ти, ідоляка, наробила, воно ж тепер 
не замажеться, буде зелене й зелене!». – «А Ви його, – 
кажу, – не обмазуйте, нехай так, і оце шо-небудь при-
думаю. Оце долівку мажу, а попід краєм ото возьму, 
чорним попідводю». [Чим підводили?] Сажою. По-
підводю ото, і надворі мазала около, підводила. Білою 
глиною мазали все хату. Комин не малювали. Так бі-
ленькою помажемо, свіженька і все. На Сорок святих 
по потолку малювали птичок. По сволоку малювали 
птички. [Що це означало?] А Бог його зна. [Чим малю-
вали?] Мабуть, жовтою глиною, шоб видно було.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як назива-
ли приміщення, де свині були?] Свинарник. [Де коро-
ва була?] Коровник. [Де коні стояли?] У нас коней не 
було, а в людей були. Називалося конюшня. [Як нази-
вали будівлю для овець?] Вівчарник. [Бджоли трима-
ли?] Та, може, в кого і були. [Як називали приміщення, 
де зберігали вулики?] Вільшанник.

с. Олійникове *
Записала Н. Олійник 21 липня 1994 р.  

у с. Одрадне Шевченківського р-ну  
Харківської обл.  

від Маренич Марії Михайлівни, 1913 р. н.,  
родом із колишнього с. Олійникове Шевченківського р-ну

ЖИТЛО Стіни. [Як у с. Олійникове оздоблювали хату 
ззвоні?] З вулиці хату білили білою глиною, віконни-
ці чорною, призьбу чорною сажою, землею. [Як часто 
білили хату?] Хату білили декілька раз на рік: перед 
Великоднем, перед Зеленою неділею, перед Спасом, 
перед Різдвом. Інтер’єр. [Як оздоблювали хату все-
редині?] Лежанку змазували жовтою глиною, де спати 
лягати, а внизу червоною, боки теж червоною, а сама 
лежанка  – сірою. На вікнах було дуже багато квітів, 
росли в горщиках. На комені були карнизи, їх мазали 
червоною глиною, жовтою. По стінах в хаті теж малю-
вали квіти, як шпалера, один ряд, нижче другий і т. д.

Записала Н. Олійник 24 червня 2006 р.  
у с. Гетьманівка Шевченківського р-ну  

Харківської обл.  
від Герман Марії Петрівни, 1925 р. н.,  

родом із колишнього с. Олійникове Шевченківського р-ну

ЖИТЛО Фундамент. [Як Ви будували свою хату у 
с.  Олійникове?] Хундамент копали. Кругом старої 
хати обкопали фундамент. Стіни. Хату стару завали-
ли, а тоді кирпичну начали строїти. Носили кирпич, 
роствор робили.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. А тоді вже коли стіни вивели, сволок стягали, 
так там якийсь обряд був. Рушниками стягали той 
сволок на хату. [Випивку давали майстрам, які сволок 
стягали?] Аякже. Давали. Ото ж як ізтягнуть сволок, 
тоді їм випивку давали нагору. Закуска: яєчня, сало, 
хліб, цибуля.

Записала Н. Олійник 14 березня 2020 р.  
у м. Харкові  

від Олійник Олександри Андріївни, 1930 р. н.,  
родом із колишнього с. Олійникове  

Шевченківського р-ну

ЖИТЛО Планування. [З яких кімнат складалася хата у 
с.  Олійникове?] Сіни, «хата» і кухня (або «хатина»). 
Хоч так, хоч так називали. Стіни. [Як робили стіни 
хати?] Привозять глини, води бочкою, поливають і 
кіньми, сідають верхи хлопці і місють глину. [Солому 
кидали?] Отож помісють і соломи кидають. Помісють, 
і  тоді ліпили. Призьба. [Приспа була?] Була. На глу-
хій [стіні приспа] була і на передній була приспа. Тут 
ширша була, а там вужча. І сідали тут [на приспі біля 
передньої стіни], якраз у дворі ширша була. Землі на-
копують, в циберку наливають води, розколочують її 
палкою, а тоді ж уже мажуть приспу. Де дірки, так гли-
ною накладали. [Приспа була широка, на ній можна 
було спати?] Та можна було і спати. [Якої вона була 
ширини?] Та так, більш метра шириною була. Дах. 
Криша від хати накривала призьбу. [Чим була кри-

* Село Олійникове Шевченківського району Харківської 
області припинило своє існування у 1983 році, коли виїхали 
останні дві сім’ї.
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та хата?] Соломою житньою. Інтер’єр. [Як робили 
шпалери всередині на стінах?] Мама квітки робили. 
Малювали на бумазі квітки, виріжуть ножницями, 
наведуть синьки з водою. В Аркадівку [село Шевчен-
ківського р-ну] ходили за жовтою і красною глиною. 
Так вони плиту мазали. А трафаретку виріже, прикла-
де до стіни, помаже, тоді далі прикладає до стіни. [На 
трафаретці була одна квітка?] Одна. [Які були вікна 
за розміром?] Та по метру були і по чотирі-шість ши-
бок, коли як. [Скільки раз на рік мазали хати?] Коли 
два раза мажуть. [До якого свята мазали в хаті?] До 
Великодня, до Зеленої неділі. [Долівку підмазували 
рівненько, чи якісь зубчики робили?] Глиною рудою 
помажуть та і все. Полосочка така широченька понад 
стєнкою із сажі. Сажу насиплють, розколотять, вона 
чорна, і мажуть по стіні і долівку трошки чорним під-
водили, як карнизики. [Квіти, що бабуся в хаті малю-
вала, були під стелею чи по всій стіні?] По всій стіні.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  нас хата 
була і сарай. Держали корову. «Прибік» був пристро-
їний, свині там були, гуси, кури. [«Прибік» був при-
будовою біля хати чи біля сараю?] Біля хати. Та й вівці 
були, дві вівці були і ягнята.

с. Роздольне
Записала Н. Олійник 13 серпня 2019 р.  

у с. Безмятежне Шевченківського р-ну Харківської обл. 
 від Сторожніченко Раїси Миколаївни, 1948 р. н.,  

родом із с. Роздольне Шевченківського р-ну

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як у с.  Роз-
дольному називається будівля для корови?] Хлів. Ко-
рова і свині були в одному хліві. А раньче робили саж-
ки. У  нас батько робив таке: ізнадвору відкривалась 
ляда, і  ото висипаєш у корито  – і  все. Ляду открив, 
висипав і все. А  вичищать  – батько залазив у двері. 
Було, як хлів, тіки отдєльно свиням робилося, надворі 
отдєльно. [Де кури були?] Курятник, сідала були.

с. Тетянівка
Записала Н. Олійник 11 серпня 1996 р.  

у с. Тетянівка Шевченківського р-ну Харківської обл.  
від Курбак Любові Іванівни (К. Л.), 1909 р. н.,  

та Брюхович Ганни Григорівни (Б. Г.), 1921 р. н.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Яким було внутрішнє облаштуван-
ня хати?] [К. Л.] Піч – лежанка – привалок – піл. На 
привалку теж спали. Бильця на кроваті називалися 
«коні». Між бильцями клали доски, потім ковдри і 
спали. «Накидка»  – скатерть на стіл. Накидка з ва-
лом – це повсякденна скатерть. Просто з полотна, то 
її вишивали, по краях рибки, а  посередині квітка  – 
це святкова. [Б. Г.] На покуті стояли колоски з жита, 
пшениці, вівса, ячменю (зажинкові), маківки, лам-
падка висіла, Біблія чи молитовник лежав. На свято 
обов’язково батько чи дід читають Біблію, а  останні 
члени сім’ї сидять і слухають.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[К.  Л.] Хата, як була закладена на Великдень, обері-
гає Бог, бо під час [Другої світової] війни вона зали-
шилася ціла, хоча і горіло все село. Корова, яку гос-
подиня прив’язала до хати, залишилася теж жива. 
Це хата спасьонна, бо на Великдень будувалася. Зве-
дення стелі. [Б.  Г.] Як сволока оце натягують, то я 
знаю, шо їх перев’язували рушниками, сволока. [Де 
їх перев’язували?] Оце як покладуть, так тоді вже 
перев’язували, один сволок перев’язували. [Щось ка-
зали?] А хто його зна. І на сволокові писали хрести. 
Оце я знаю. Вони перев’язували для того, шоб була 
хата весела і щаслива була. Входини. Тоді ж в перву 
очірідь заходили з іконою [у  новозбудовану хату]. 
[Яка ікона була?] Матір Божа, заходили з нею, ні, ма-
буть, Ісус Христос, бо ікону мужчина ніс. Коли вже в 
хату входять, зразу ж перехристяться – це обізатєль-
но. А тоді із покутя начинають обходити кругом у хаті 
по часовій стрєлки. Це в перву очірідь, ідуть із іконою 
і з кішкою. Першу кішку пускають.
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м. Херсон
Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р.  

у м. Херсоні  
 від Ігоря, 1970 р. н.

ЖИТЛО [Коли будували хату Ваші батьки?] Моі родітє-
лі – в [19]67-ом году. Ну, я постоянно что-то достраі-
ваю. Я сам строітєль. [У Вас ікони є в хаті?] У мамані іх 
много, очєнь много. У мєня маманя вєрующая...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли батьки хату будували, монети закладали?] А вот 
ето уже вопрос інтєрєсний. То я хотєл би у ніх спро-
сіть. Что-то да, закладивалі, монєти закладивалі, да. 
Календарна та родинна обрядовість. [Як Ви свят-
куєте Великдень?] О-о-о! Очєнь, очєнь. Пасочка, цер-
ковь – по-любому всьо. Я раньше там с пакєтіком хо-
діл... А вот когда кошик, в нєго наложиш – так красіво, 
всьо. По-любому, в пол чєтвьортого каждий год... На-
вєрно, ето лєт сємь. Раньше я, как молодой бил, там, нє 
вєріл во всє еті дєла, а потом – да-да: святкую, святкую. 
В чєтвєрг, пєрєд Паской, – ну, обично в хатє прібор-
ку дєлаю. [Як прикрашаєте хату?] Ну, єслі чєстно – сі-
рєнь! Чтоб запах сірєні бил... [Зелені свята (Трійцю) як 
відзначаєте?] Стараюсь нічєго нє дєлать. [Прикраша-
єте хату?] Ну, скажу вам по-чєстному, у мєня маманя 
болєє к етому. Что-то там котікі пріносіт, якімісь тра-
вамі... Ну, болєє маманя у мєня за етім ухаживаєт. [До 
Нового року житло прикрашаєте?] Всьо завісіт от того, 
что в карманє у тєбя єсть. Било такоє, что с покойной 
женой (Царство єй Нєбєсноє!) в послєдній дєнь ідьом, 
йолкі продавалі, 31 чісла [грудня] ідьом – куча йолок 
валяєтся. Бєрьом йолку  – вибіраєм любую, какая са-
мая красівая, – пріходім, с дочкамі прікрашаєм... На-
родні уявлення. [Ви в прикмети вірите?] Да-да. [Чи 
можна передавати через поріг?] Нє, нє-нє! Только вот 
так! Ногу поставіл... Даже в туалєтє сіжу, там моя: «Ой, 
тєбє звонят!». Я нє, только так. Верю. [Чому не мож-
на?] Порог – ето портал. Ето по старінкє, как вот я нє-
давно слишал, ето портал, которий нєльзя пєрєходіть. 
Вот поетому чєрєз порог нєльзя пєрєдавать. [Якщо пе-
редати, щось станеться?] Будєт что-то, ну, шось пога-
неньке. [Можна свистіти в хаті?] Блі-і-ін! По губам так 
вихвативал! ...Трєсь! «За шо?!» Губи даже розбила! «Не 
свісті, бо дєньгі висвистіш». Ну, тіпа такого. [Чи можна 
витирати крихти рукою зі стола?] Нє-є, нє-є! От, відіш, 
до какой стєпєні, я вродє би нє старий, та шо, – я моло-
дой пацан! Витірал рукой крошкі со стола – ляща по-
лучіл! Только тряпочкой [зі стола треба стирати], і то 
лі собакє, то лі ето.., крошкі викідивать нєльзя. Хлєб – 
ето наша жизнь. Бєз хлєба нічєго нема. Правільно я 
говорю? Єслі ти витіраєш послєдніє крошкі, ти со сво-

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

єго кармана вишкрябиваєш послєднєє, викідиваєш на 
вєтєр. [Щось знаєте про домовика?] Нєдавно, дєвочкі, 
я вам отвєчу... Ето смєшно, но я дом чувствую: ето мой 
дом! Ето мой дом, стєни – я даже с німі разговаріваю 
когда... Да, я вєрю, конєчно, єсть домовой. Дом – ето 
душа, ето душа чєловєка, стєни...

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

смт Антонівка
Записала Т. Волковічер 20 квітня 2019 р.  

у смт Антонівка Херсонської міської ради 
Херсонської обл.  

від Лідії, 1936 р. н., та Валентини, 1950 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Коли будували хату, то когось 
наймали чи самі?] Аякже! Нанімали. Самі  – не то... 
Тільки камні носила з річки, помню, на фундамент, 
на дом, великі. Поетому ж у тебе і хата мокріє! Тож 
камінь-сирець. Ну, не знаю, з  берега носили. І  све-
круха! Я була дочкой бєрємєнна, і ото в фартуке, як 
січас помню, носили каміння, закидали фундамент, 
заливали... Дом же без фундамента не може буть. 
Стіни. [З  яких матеріалів Ваша хата побудована?] 
З  камня! Я  її сама строїла. [Помазана чимось?] Да! 
А шуба здєлана, все чисто. [Стіни всередині теж по-
мазані?] Всередині – аякже! Під доску перетирала, на-
німала дєвочек такіх, шо етім занімаються: Любину 
матір, Коцакову матір – вони мені мазали. Дах. [Дах 
у Вас який?] Шиферний! Нє, сначала була черепиця. 
Черепиця красненька така, маленька. [Чому Ви її за-
мінили?] Того, що вона свій строк вибула. Вона поча-
ла падати – строк вийшов. Вона ж не з крепкої глини. 
Ну, вона 50 год стояла, короче. А тоді всі міняють – і я 
поміняла на шифер. Інтер’єр. [У Вашій хаті є ікони?] 
Ікони єсть. Дві штуки. Не в хаті, а в кухонькє. Оце мій 
родствєнік був у тюрмі і там научився дєлать. Це по-
дарив мені й одну, і другу. Ні, одну я купила, а одну 
подарив. Ну, я паски носила та положила, та й посвя-
тила їх. Та так вони в мене в кухні лєтній стоять. В хаті 
немає, а в літній кухні стоять іконки ці. [Рушниками 
прикрашали хату?] Нє-є. Колись – да! Не тільки руш-
никами, а всім. Були вишиті еті простині, з прошвою 
вишиті. Застеляли кроваті, а  внизу така [мережка], 
в’язані [підзори], подушки вишиті. У нас – у Шурки – 
і січас! Картіни вишиті, потом всякі дорожки вишиті 
застеляли, на столі отак – в общем, все було вишите. 
В Шурки і січас! Скатерть на стол... Шурка і січас на 
батарею вішає! Як постирає, ой! Теж було вишите... 
Каждого года як починає ті рушники стірать, гладить! 
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Кажу: «Шурка, тобі вони не надоїли?». А  вона каже: 
«Мама казала, щоб я до смерті все соблюдала то, шо 
в неї осталося!». Ну, соблюдає. А я соврємьона, хоть і 
стара, соврємьона – в мене немає таких дєл. [Що саме 
Ви вишивали: квіти, птахів?] Не тільки квіти! Квіти, 
маки, потом ото такі якісь пташки, тільки я не знаю, 
як їх... Птахи, но як їх назва – я не знаю. Білі, чорні 
нитки, ой, чорні і красні нитки... [Людей вишивали?] 
Ні! [Написи якісь?] Ні! Цього я не робила... А це все 
вишивала. А картини – квіти. Ну, в общем, в основном 
цвєти у вазі, то так, то поле соняшникове. Оце таке 
було. Система опалення. [Піч є у Вас?] Була надворі 
колись у моєї свекрухи. А в мене – в мойому дворі – не 
було. [Мальована піч була?] Ні. Шуба сіренька і всьо. 
Та нє-нє-нє. Нє, піч у баби така надворі стояла, паски 
пекла раз у год. [Спочатку в хаті не було печі? ] Ні, і в 
хаті не було. [Як Ви опалювали хату?] А в баби була 
груба. А в нас груба була. Груби ті металіческіми дє-
лали. Ставили: у дві спальні йдуть туда і в прихожую. 
Вот ето отопляєш етой грубой три комнати. І  теплі, 
і хорошо. І теплі. Лучче, чєм у вас було. [Зараз у Вас є 
груба?] Нема, викинули! Та каюся, що викинула.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Літня кухня. [Як називають кухню 
у Вашому дворі?] Лєтняя. Ну, кухня лєтняя – і тагда 
було, і  січас кухня лєтняя. Кухня під газом, батарея, 
отаплюється. Там кушать готовлю – все, а в домі толь-
ко [відпочиваю, приймаю гостей].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи закладали в кути хати монети чи ще щось таке?] 
Я не знаю. Да, батьки! Я нічого не клала. Мати там ко-
пійки клали. [Навіщо це робили?] А я не знаю даже! 
Ну, це ж свекруха. Щоб багатство було, клали гроші. 
Зведення стелі. А я в знакомих, як потолки, раньше 
ж гукають людей, і на каждом потолкє ще й шампан-
ського бутилку в куток туди закопали. Колись Василь 
іде з магазину і каже: «Прийду щас – хату розламаю!». 
Я говорю: «Чого це?». «Лідка, ти шо, не помніш, як ми з 
тобою закопали бутилку шампанського?». Я кажу: «Не 
вздумай!». [Сміються.] [Так вона і досі там?] І досі! Там 
уже він помер, а жінка його живе, і шампанське там... 
А може вона перестраювала? Нє, вона не перестраюва-
ла! Вона достраювала так вєранду, а не перестраювала. 
Входини. [Новосілля Ви справляли?] Нє, доцю! Жили 
бідно. В мене ні батька, ні матері. Була бабушка. А нас 
було п’ятеро. Батько погиб на войнє. Мати померла 
от роду. То не було, кому це дєло дєлать. Бідно жили... 
[Коли в нову хату заходять, то з рушником?] Ну, це ж 
коли приходять сватать, чи шо... Чи коли заходиш у 
нову хату з хлібом та рушником... Кота пускаєш перво-
го! Ну, така прісказка була, шо должен вперед хазяїв 
зайти котик. Береш його, пускаєш, а тоді всі остальні 
заходять, і так уже живеш... Народні уявлення. [Пе-
редаєте гроші через поріг?] А нічого через поріг ніззя 
передавать! Ну, так кажуть. Я цього не дєлала, не вмію 
цього дєлать... І  не даю нічого. [Ви вірите, що в хаті 
може бути домовик?] Вірю! Вірю, і  це є. Я  не вірила, 
а зо мною таке було. З кроваті закрутилася у простинь, 
як упала! А він мене, отаке, даве! І чуствую, наче лах-
мате шо-то. Боже, як злякалася! Одіяло на кровать здо-
рове – в одіяло я ето закрутилася, як убухнулася на пол 
з етім одіялом – викрутилася, вискочила! Лягла – ніде 
нікого... Та я у своєї дочки ночувала чотири дня! [Смі-
ється.] Вона – рядом. А тоді внуки і вона каже: «Баба, 
йди додому! Ти хропиш – я не сплю!». [Сміється.] Та 

кажу: «Я  боюся!». [Сміється.] Та пішла до свекрухи, 
а свекруха каже: «Йому не нравиця...». А в мене кро-
вать стояла в одном мєстє, а я перенесла в другу. А вона 
й каже: «Твоєму хазяїну дома, домовому, не нравиця, 
де ти спиш! Постав кровать на мєсто і лягай!». [Смі-
ється.] І прийшлося із Шуркою тягать... То ж кажуть, 
це я чула по тєлєвізору (я  не знаю, чи це правда, чи 
ні), що якщо ти, допустім, переходиш, переїжджаєш із 
одного мєста в друге, і переїждшаєш на другу кварті-
ру, і, як ти кажеш, переставила те, значить, нада його 
приглашать із собою: «Хазяїн мій дорогий, я тебе при-
глашаю з собою!». Це я чула по тєлєвізору. Ето страш-
не дєло! А золовка моя, [сестра чоловіка] моєї дочки, 
прийде, така, тоже, така кричить, як самасшедша, вони 
всі посхвачуються. А Люда каже: «Хрьосна!». Вона моя 
кума. «Хрьосна! Ночуй дома. В мене не можна: то баба 
нас безпокоїть, то ти!..». Так кричить, як різана! І  не 
одна. А  Людка каже: «Він [домовик] не хоче, шоб ти 
у нас спала. Іди додому!». [Сміється.] І  вона тоді йде 
додому. Оце таке було, дівчатка. [Ви його бачили?] Ні! 
Чувствовала, шо наче шось у мене тут [за пазухою] ла-
зило лахмате! Та не бачила! Це ж ніч! Не бачила! Я з 
переляку як упала! За підодіяльник схватилась!.. А  я 
тільки зайду в хату – і він отак ззаді. І я даже чую, як 
диха. О-о-й, Боже! Та ти шо! Це такий страх, шо не дай 
Бог. А я тоді кажу: «Таня, я не знаю, шось мені оце...». 
А вона каже: «Мама, це домовий. Налий у стаканчик 
водички і положи зверху хліб, і пригласи його, і  по-
став там, де ти спиш». І найшла мені в книжкє, де на-
писано. Вона читала книжку – якусь таку школьну, не 
учебну, а таку – літературну, і показала мені. І я робила 
це. І всьо. Ото в мене таке, дєвочкі, було. Календарна 
та родинна обрядовість. Чистий четвер  – усе при-
бирається, все миється. Купаєшся на ніч, шоб все тіло 
чисте. Купаться обізатєльно нада в Чистий четвер. 
Паски печем. Готовить нада, шоб все готове було. Яйця 
красимо, щоб було шо кушать. І всьо. І йдемо у церк-
ву. Після церкви приходим, розговляємся. [На Зелені 
свята хату Ви прикрашаєте?] На Троїцю як все пахне! 
Заходиш, вази понаставляєш, рози особєнно! М’ята 
пахне! А потом саме пахуще таке, шо даже тяжело, шо 
даже, як проснешся на ніч, то треба виносить з дому. 
Так в лєтній кухнє я все наставляю. Ето ота біла, шо 
цвіте, – лілія! Нє! Лілія, жасмин, маслинка! А, маслин-
ка! О-о-о, Боже! Посадка, і цвіте жовтеньким... Це як 
її принесеш –такий аромат, такий аромат! Як зайдеш, 
так хорошо все пахне! На пол кидаєш такі-от, як кос-
точки, тоненькі – заходиш, як в рай! [Сміється.] А по-
том вбираєш, викидаєш... [Як до Нового року готує-
теся, ялинку ставите?] Да. [Штучну?] Ні-н-ні! Живу! 
Тільки я не ялинку, а маленька така або вєточка. Уже 
дітей нема маленьких. А тоді ставили ялинку. А моєму 
онуку іще в етом году дочка поставила.

Записала Т. Волковічер 20 квітня 2019 р.  
у смт Антонівка Херсонської міської ради 

Херсонської обл.  
від Катерини, 1966 р. н., та Сергія, 1963 р.н.

ЖИТЛО Планування. [Цю хату Ваші батьки будували?] 
Будували. Це моєї мами будинок. [Коли він був побу-
дований?] В 1917 году. Там, получається, одна кімната, 
одна комната, вторая комната, посрєдінє – малєнькая 
кухонька. Вот вєранду – ето ми уже прістроілі, как би 
ето новоє. І  кухонька малєнькая, і  корідорчік. Всьо 
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вот это, что било. Потом, ну, дом уже старий, со врє-
мєнєм осєдать начінаєт зємля. Тєм болєє – нєту фун-
дамєнта в домє. І ми по балкє сдєлалі пєрєгородкі, уже 
соврємєнниє, чтоб балка нє просєдала. Потому что 
ета комната [вказує] – особєнно було замєтно. Вот эті 
два окна – это била одна комната. І подставілі пєрєс-
тєнок. І у нас сєйчас в домє, получаєтся, чєтирє жилих 
комнати, пріхожая длінная – виходіш в корідор, кухня 
і ванная. Стіни. [Із чого цей дім збудовано?] З чого – 
знаю. Коло вікон іде бут – це камінь такий. А після ві-
кон уже йшли земляниї вальки такиї. До окон – камін-
ний, потім – уже земляний. Просто він кірпічом об-
ложений. Кірпічом обложили і всьо. Вобще, всєрєдінє 
товщина стенкі, шоб Вас не обмануть, отакая-от [роз-
ставляє широко руки]. [Півметра?] Ну, більше получа-
ється. Стеля. [Із чого зроблено стелю хати?] Слижи. 
Знаєтє, што такоє, нєт? Ето, получаєтся, гдє-то толщі-
ни вот такой і гдє-то вот такой ширіни [показує] доска 
ідьот – от стєнкі до стєнкі. По всєму дому. Вот, начіная 
отсюда, вот відітє желєзная, забіто просто, – там дєрє-
вянная балка, і до конца. Дліна дома 11 мєтров, балка, 
і она так, ето самоє, ідьот, і на нєй как би лєжат вот еті 
слижи. Інтер’єр. Пол дерев’яний був. Пол дерев’яний 
був только в двух комнатах. В двух комнатах. Когда в 
коридорчик заходіш... Ну, це вже, може, мамка зроби-
ла... А вобщє комнати гліняниє, гліна. Снімалась зєм-
ля, і залівалась чістая гліна. [Де брали глину?] Гліна? 
А  Ви викопайте яму десь на три штика, і  у Вас буде 
глина. А ось ми яму сливну копали, то в нас, ми коли 
вже четверте кольцо пускали, у  нас уже красна гли-
на пішла. [Чи є у Вас, у хаті, ікони?] Да, є. Почаївська 
Бож’я Матір, Ісус Христос, Ніколай Угоднік... Ну, це 
не по одній... Бож’я Матір: «Троєручніца», «С мечам»і, 
«Тіхвінская», «Володимирська». Рушники є. Але ні! 
Я не [прикрашаю ікони рушниками]. Нє. От, у мами 
в кімнаті Ісус Христос і Бож’я Матір. І це все. І от до 
нас батюшка коли приїжджав, пересвячував все, то в 
окремих углах у нас, в хаті, були наклейки – бумажні 
іконочки такі. Вони так і до сіх пор, і я їх і не трогаю. 
А в мами ще ікона Божої Матері. Но вона в неї дуже 
стара, дерев’яна ще, повністю дерев’яна, із дерева все 
це. Система опалення. Була піч і груба. Пічка убра-
лася, а груба так і осталася, но прибрали димар. Гру-
ба йшла тоді на дві комнати, а пічка була в одній. Но 
пічку потом отчім здєлал ще і лежак на нєй. [Груба, 
що залишилася в хаті, досі діюча?] Трубу поставить – 
і буде діюча! Вона і щас у нас в плані є, ця груба.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Погріб був. 
У мене брат уже взрослий був. І раньше погрєба, как 
такового, я нє знаю, раньше нє било. А уже, я ж гово-
рю, брат у мєня уже взрослий, і оні [батьки планувати] 
началі, чтоб сдєлать погрєб. Криниця. [Чи є у Вашо-
му дворі криниця?] Криниці – ні, немає. Но криниця, 
я знаю, була у нас на балкі. Я даже ще застала її. Ходи-
ли туди по воду – мамка ходила. А от у сусідів через 
дом, то в них криниця глубока. Дуже глибока, я Вам 
чесно скажу. Но вони її засипали. Там люди знімали 
квартиру, як то кажуть, держали свиней, і вони її за-
бруднили.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Скільки церков та яких 
конфесій є в Антонівці?] Єсть Украінська, єсть Гре-
чеська – Ви проходили, і Московська – я її щітаю Мос-
ковськой, всє равно. Московська у нас ось отута [по-
казує]. А Украінська у нас аж туда – до садіка.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Чи є традиція запускати кота, коли в нову хату вхо-
диш?] Єсть така традиція. Запускається кот, і когда он 
в хату заходить, гдє он ложиться, там ставят кровать – 
там положитєльна енергія. Календарна та родинна 
обрядовість [Перед Великоднем треба прибирати 
хату?] Ну, хату, якби, поки ні ще, а в хаті – да [жар-
тує]. Ось бачите  – порядок наводимо. [До Зелених 
свят як готуєтеся?] На Троїцю? Ну, це треба... Я знаю, 
я їздила в Почаєво – там вобще в них так красіво! Оце 
все деревами украшають, гілками. Раньше з мамкою, 
у нас дитина маленька, і як би чебчик, цвіточки, не-
забудки такі поставиш без води – вони стоять довго. 
Васильочки ще і вітки якісь дерев. Оце ми украшає-
мо. Раньше собірала ромашки. А чебчик, що оце на-
рвеш його, він на празнікі... [Новий рік як зустрічаєте? 
Ялинку ставите?] Ялинку, да. Іскуствєнна. Патаму шо 
жалко. Чесно, жалко. Іскуствєнна, знаєте, маленька. 
А  це ми її розібрали зовсім. І  в нас шифоньєр. Щас 
купили нову [штучну ялинку], із цього шифоньєра 
етажерка широка, і от ми її украшаєм просто. В Фей-
сбукє я подивилася. І на неї гірлянди, потом вот ету 
іскуствєнную йолочку, по етажерочкє, і там ігрушечкі. 
У нас ялинка, я Вам чесно кажу, ми так зробили. Так 
шо, нє, жалко! [Цукерки вішаєте на ялинку?] Поки ще 
ні, не вішаємо. Но ми й не вішали ніколи, якщо чес-
но казать. Не вішали ми цукерки. Ми не встигаєм їх 
вішать! Народні уявлення. У  нас така нехороша іс-
торія получилася, нєпріятна така. На врємянкє, на 
вєрандє була [кимось зумисне підкладена] кукла-мо-
танка, а отута (перед ворітьми) – пшениця насипана. 
Тут прийшлося іще батюшку гукать, шоб освятити, 
і нова хазяйка. Він каже: «Це Вам на зависть хтось на-
сипав. А чому Вам завидувати, я не знаю. Я прихожу 
в трьохетажні дома, двохетажні, я три часа кажу, а у 
Вас за півчаса я все освятив». [Чи є у Вашому домі 
якісь предмети-обереги, що захищають від злого ока, 
непроханого гостя?] От у нас, кстаті, при вході ікона 
Ісус Христоc і два [святих] ще, я забула хто, чесно го-
ворю. Даже єслі ти не хочеш непроханого гостя або 
знаєш, шо людина погана, у  дверях готується ніж. 
У нас і підковка висить... Я когда-от в Почаєво їздила, 
там в Лаврі самой у них єсть, отакії висять, ну, там, як 
тіпа свєчечки зажигаються, і в кругову ікони висять. 
Красіво очєнь, мнє нравіться. І  от, тіпа такого брас-
лєтік. У нас браслєтік тоже цей висить при вході. [Ви 
в домовика вірите?] Може буть... Не бачила, но вірю, 
шо може буть. Я вірю в це. Чесно кажу – не бачила. 
[Він добрий чи поганий?] Які хазяєва, такий і [домо-
вик]. Напрімєр, чужа скотина може до тебе зайти в 
двір, можна її нагодувати. Ось даже їжачки – вони ж 
бігають, собака гавкає, розривається. Чоловік виходе, 
каже: «Там їжачок». Нам жалко його. Ми собак прога-
няємо, їжачка запускаємо. Я ж кажу, це залежить все 
від хазяїна. Який хазяїн, такий і домовьонок буде. Ну, 
я ще у своїй жизні, скажу чесно, не бачила. [Чи можна 
передавати щось через поріг?] Ні. Поріг перейшов  – 
тоді взяв. [Як крихти зі стола стирають?] Я знаю, шо 
руками ніззя! Треба якоюсь.., тарілочку і тряпочкою. 
Це пошло з повір’я, с тово, шо когда ніщіє – тряпок 
нє било  – рукамі згортали крошкі, поетому говорят, 
шо руками ніззя згортать, томушо будеш ніщий. Це 
за повєр’єм. Я знаю, шо ніззя! Ну, раз на раз не при-
ходиться, як то кажуть. Да, буває, буває такі моменти, 
шо рукою збереш їх! А з другого боку: ти когда хліб 
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руками убіраєш, ти уваженіє к німу проявляєш. Тряп-
кой – ти как би нє уважаєш його. Поетому тут разниє 
момєнти бувають... [Коли не можна вимітати з хати 
сміття?] На вечір ніззя. На вечір. А так ніззя! Можна 
смєсті водяного, собрать його і винєсті! Тому мусор 
не можна з угла хати вимітать. Он собірається в етом 
углу, і просто он виноситься, вимєтається. [Свистіти в 
хаті можна?] Ой, ніззя, Ви шо! Нє буде дєнєг!

смт Зеленівка
Записала Т. Волковічер 22 квітня 2019 р. у смт Зеленівка 

Херсонської міської ради Херсонської обл.  
від Стародубець Ніни Степанівни, 1928 р. н.,  

родом із с. Тягинка Бериславського р-ну

ЖИТЛО [Ви в цьому селищі народилися чи приїхали 
сюди?] Приїхала сюди з Тягінки [села Бериславсько-
го р-ну Херсонської обл.]. Ну, там мама жила й брат. 
А  потом брат построїв собі другу хату. Мама помер-
ла. І ми продали. Тоді так дешево дома були, шо ми її, 
я знаю, за скільки [продали], даже, навєрно, і тисячі не 
було, чи була тисяча... А дом хароший у нас там був! 
Ну, я не могла там, тому шо я всю силу свою оддала на 
город, у нас город був в гектар. Ми над річкою жили. 
Харошо було! Но тільки я й не виросла того [смієть-
ся]! Бо я так робила, так робила! Ой! Ну, шо здолаєш – 
так Богові угодно... І тепер мені уже 91 год. От уже єлє 
хожу. Живу я з невісткою, з сином. От, і в мене невістка 
дуже хароша. Таких дочок не буває, як моя невістка! 
Вона все мені! Я щас нічого вже нє дєлаю. Вона мені 
і завтрак принесе: і маслічка, і колбаски, і всьо-всьо-
всьо! Каждий день мені на завтрак молочне мені ва-
рить, шоб я поїла, шоб для желудка було харошо. Ну, 
нічого. Слава Богу, слава Богу! Тільки шо я в церкву не 
можу ходить. Я боюся, а вона не може повести мене. 
Я вже цілий год не хожу в церкву. Я так хочу в церк-
ву, ой! А я не знаю, боюся. Стіни. [Ви будували хату 
тут?] Да. З камня. [З буту?] Ну, да, да-да. Непиляний 
бут. Нам від кар’єра возили. А мазали, ну, на ровній, 
то цементом. А внутрі зразу помазали, як накат дєлалі, 
от солома і глина, позаліплювали все. І вікна здєлалі, 
всьо. Откоси подєлалі. А потом найняли ми, [на мазку] 
вже з кізяком, з конським кізяком, ми найняли женщін 
таких, шо ходили. Красіво мазали! І пазухи подєлалі, 
все-все красіво! І всьо. Оце так. [Дерево на вікна і двері 
де брали? Привозили?] А ми брали «фінський домік». 
Ну, нам то хорошо, шо в розстрочку взяли, тоді можна 
було, доступно – «фінський домік». Дерево все: і поли, 
і вікна, і доски... Ну, все-все-все було! І ми построїли. 
Дах. [Дах чим був покритий?] Шифєром. Інтер’єр. 
Поли дерев’яні. [Ікони у Вас, вдома, є?] Та там, у мене, 
одна ікона. В мами моєї було багато. Мама моя помер-
ла – я пороздавала там у селі. Собі одну взяла, і всьо. 
А рушники поодносила в церкву. [Раніше рушниками 
прикрашали хату?] Да-да. Вишивали муліне. Ну, ви-
шивали як, я знаю, ну, були красіво вишиті! А внизу 
пришите кружево було. Отак одрізали, зашили кру-
жево, і в самом низу вже зубцями кружево. [Квіти ви-
шивали?] Да. [Людей вишивали?] Нє! [Написи якісь?] 
Нічого не вишивали, абсолютно нічого. [У Вас скриня 
була колись?] Да. [І зараз є?] Ні, немає. [Вона дерев’яна 
була?] Навєрно. Я забула вже. Система опалення. Ну, 
ми зразу, як построїлися, то газу ж не було. Ми здєла-
лі грубу, ну, таку – обикновєнну, з кирпича положили. 
Все побілили. А потом нам якось підщастило з Кахов-

ки. В мене сестра в Каховкі жила, а в неї там привозили 
оце ж кафель. І вона взяла дві порції: на мене і на брата. 
І ми оце построїли. Ну, і спеціально для цього є мас-
тєр. Так любий не положе. Там він навчений, я знаю, 
як. Все на цементі здєлано. І харошо, нє куріл ніде, ха-
рошо. Єсть у нас кафєльна груба! Вот ето спєціально 
таке заливаєте топ, туда залажуєте в гніздо, як оте, ну, 
те що не горить... Забула! Азбест, да! Залажуєте туди і 
тоді ложите с той сторони вот ето азбестом, а отсюда 
красіво із рисунком... [Зараз теж топите грубу?] Ні! Газ! 
[Залишили грубу чи демонтували?] Ні, осталася! У нас 
дом на двоїх. Ми з братом построїлися. Ну, у їх – вони 
топлять грубу, а ми не топимо. Невістка не хоче, каже: 
«Оце ж треба і дрова нанести, і  з груби вибрать. Не 
надо мені!». Та ото й так. А так стоїть у нас все чисто, 
ми нічого не ламали.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. [Ви криницю у дворі 
копали?] Криницю – ні. Ми колодязь копали. Ну, ми 
засипали його. Як вода вже провелася, ми засипали. 
А як строїлися, то ми з колодязя строїлися. І варили, 
і  їли, і  пили воду ту. А  шо ж здєлаєш? Ну, колодязь 
же не обмурований, нічого. Просто яма глибока ви-
копана. Поставили барабанчика – такий, шо з відром 
тот, кришкою закрили. Надо – одкрила, відро пустила, 
витягла – і все.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Ви у прикмети вірите?] Нє! [У  домовика 
вірите?] Та ні! Ні, я вірю, я молюся! Я каждий вєчєр 
молюся, утром. І даже вєчєром, когда лягаю спать, чи-
таю молитви і посвячу священою водою, і тільки тоді 
лягаю спати. [Чи можна свистіти в хаті?] Нє, нє-нє! Не 
знаю чому, я цього не знаю. Я цього не роблю. Свис-
тіть не можу, потому шо я в молодості же не ходила в 
церкву. Роботами, тим домом замучилася, з тим горо-
дом, як там пів гектара було. А тоді приїхала сюда і ро-
боту таку шукала, шукала... Не найшла такої роботи, 
шоб без спеціальності, – хто мене возьме? Хотіла по-
ступить – мама мене привезла ще малою, – поступить 
у технікум на учителя. Бо я хорошо вчилася! В мене 
були отмєткі... Ну, не отлічниця була, но відмінниця 
була! Тоді ж «відмінно», «добре» ставили, от... Ну, по-
дивляться на мене, подивляться на карточку: хароша, 
а на мене подивляться: яка я [показує, що малого рос-
ту]! Ну, отак і получилося. Мене ніхто не взяв. Ми в 
двох технікумах ходили, і в двох мене не взяли. І там 
уже, у нас, набор кончився. І так я ніде не виучилася. 
І отак і живу. Ну, то я сємь класов кончила. Ну, я ж 
до [Другої світової] войни кончила сєм класов... Ота-
кії дєла! Ну, нічого, слава Богу! [Котів Ви тримаєте?] 
Були, а оце вже, навєрно, года четирє немає. Вони по-
пропадали. І невістка каже: «Це я буду тєльки...». Жа-
ліє вона. І плаче, ходе, і все чисто, немає, немає: то вбив 
хтось, то... Ну, а щас вже, навєрно, года три ми котов 
не держим. [Якщо кішка вмивається, то це щось озна-
чає?] Ну, когда, я знаю, вмивається, лиже собі лапою, 
не знаю... І пам’яті вже січас у мене немає такої... Ну, 
шо ж хочете, вже стільки год бабушкє... Календарна 
та родинна обрядовість. [Хату прибираєте до Вели-
кодня?] Акакже! І уборку! Ми в Чистий четвер дєлаєм 
уборку. А там уже невістка пече паски. От, вона тоже 
вєрує в Бога... [На Троїцю теж прикрашаєте хату?] Да-
а-а! Да. І в селі ми над річкою жили – у нас клєчання 
було в городі, бо в нас город до самої річки, вода була 
в городі даже. То ми там як наставимо того клєчан-
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ня! Ніяк пройти було! І січас, і невістка січас, ага, оце 
пішла, нарізала оте клечання, тополь, навєрно, чи шо 
то таке у нас тут росте, нарвала цвєточків там, і рома-
шок, і ну, якісь у полі цвєточкі, прийшла, поставила. 
І то – да, обізатєльно! І вона в дворі потрусе, наріже 
травички і всьо. [До Нового року прикрашаєте хату?] 
Аякже! На каждий празнік, да! [Ялинку ставите?] Да. 
[Штучну чи натуральну?] А я знаю як! А я не знаю! Не 
знаю. Ялинка. [Маленьку чи велику ставите?] Велику. 
Бо діти, внуки приходять. І в нас ігрушок скільки на-
купили! Там такі просто продавалися, ну, все-все там 
єсть! Да і діти приходять... І довго вона в нас стоїть. 
Стоїть почті цілий январь. А тоді вже викинули, хтось 
забрав на топку. [Цукерки вішаєте на ялинку?] Обіза-
тєльно, аякже! Правнуки прийдуть.

Записала Т. Волковічер 22 квітня 2019 р.  
у смт Зеленівка Херсонської міської ради 

Херсонської обл.  
від Кулькової Ганни, 1932 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Хату будують з  якого матеріалу?] Как 
хату будують? С какого матеріалу? А Бог її зна... Сама 
не знаю, с какого вона матеріалу і здєлана... Хто єйо і 
дєлал, я уже скока тут лєт живу, я уже забила, хто єйо і 
дєлал! Камінь, камінь, навєрно! А тут шікатуркой! Вот 
так, только так. А більше я не знаю, із чого... Інтер’єр. 
[Рушники вишиті були у Вас?] Билі когда-то. А тєпєрь 
уже нєту їх. [Ви вишивали?] Ха! Я знаю, хто! Паді, і я 
вишивала! Мнє уже 87 лєт! Я уже тєпєрь помню, штоль 
чєво... Я нічєво нє помню. Система опалення. [Груба, 
піч є?] Нєма, у нас газ. У нас пєчі нєту. А газ єсть. [Була 
піч?] Навєрно ж, була когда-то. А тєпєрь нєту. Тєпєрь 
культурні стали. Тєпєрь оні уже бєз пєчі. Так вот.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Як Ви готуєтеся до Пасхи?] 
Готовлюся. Дочка у мене, она будєт пєчь паскі  – она 
каждий год пече паски. [Хату прибираєте?] Хату? Ка-
нєшно! А шо там у нас в хаті? Она пуста та хата, шо 
в нєй там? Шифонєр стоїть, да еті, кровать моя сто-
їть, діван. А більше нічого там такого в нєй нєту. [На 
Зелені свята (Трійцю) хату прикрашаєте?] Троїца? 
Как прикрашати? [Трави ставите в хаті?] Рву травку, 
бросаю. Вот, вчера було, а  шо вчера було  – Вєрбєна 
[неділя]. От я вчера ходіла в церкву, на Вєрбєна. От 
прінєсла одтуда, верби купіла, там купіла вєрби. А то 
какая-то женщіна мнє дала, говоріт: «На, бабушка, вот 
Вам вербу!». І я прінєсла дома, потикала єйо, вєрбу... 
І  там іщо, он дівчатам дала, говорю: «Дєвочкі, Ви нє 
билі, натє Вам!». І їм поділилася. Ну вот, ішо єщо Вам 
сказать? Как ми на Новий год прикрашаєм? Ой! Дєті 
ж придуть, і зять же придьот, і внук придьот, і прав-
нучки поприходять. І всє собіраються, вот. А січас всє 
порозліталися, порозходилися...

Записала Т. Волковічер 22 квітня 2019 р.  
у смт Зеленівка Херсонської міської ради 

Херсонської обл.  
від Людмили Федорівни, 1939 р. н.

ЖИТЛО [Ви давно тут живете?] Нє. [Ви переїхали звід-
кісь?] Ага. [Чому переїхали?] Ну, чого? Жила в селі, 
далеко од Херсона. Там був син. Син помер. Я  оста-
лась одна. Високе давлєніє...А  цей син в Херсон не 
наїздиться. Фундамент. [Чи будують тут фундамент 

для хати?] Да-а! Фундамент  – тут фундамент 80  см 
заложений. Стіни. [Знаєте, із  чого будують житло?] 
Ну, як із чого – кірпіч і камінь пиляний. Дах. [Дах із 
чого?] Дерево! А тоді шифер хоч цей, хоч, ото, нові еті 
[покрівельні матеріали]. Як вона називається – мета-
лочерепиця. Вкриває, смотря чім... Інтер’єр. А поли, 
тутечки, це ми цей дом купили, тут пол настелений 
із того ліноулєма. Повідіму, шо він цементірова-
ний. Цементірують, а  тоді наверх настеляють. А  так 
дерев’яний. [Груба чи піч у Вас були в хаті?] Тутечки 
не було. А в людей єсть. [Ікони Ви тримаєте в хаті?] Да 
і багато. Ну, Божа Матір, Та, шо з Дитинкою, мабуть, 
штук три. А то Микола, як його – Чудотворець, то мені 
дарили. [Ви прикрашаєте хату рушниками?] Нє. Вдо-
ма там прикрашали. А тоді ця мода одпала. Так у мене 
єсть рушники на пам’ять. [Ви самі вишивали?] Виши-
вала. Та ще коли це було... [Що Ви вишивали? Квіти, 
птахів?] Да, було. Було [на рушнику вишито] «Два го-
луби – один дух. Люблю тебе, милий друг». Два голуба 
так, із цвєточкамі. А то так, цвєточкі... Раньше ж, як у 
селі жила, та й раньше тут отаке саме було, і наволки 
вишивали тако, тоже гладдю. [Ще якісь написи виши-
вали?] Може, й вишивала... Мені вже скоро вісімдесят, 
я вже позабувала, шо там... [Цей напис що означає? Ви 
на весілля вишивали?] Нє, так, просто... У хаті висіло. 
Висіли портрети тоді, ікони прикрашали цими руш-
никами. [Ви самі придумали такий текст?] Ну, навєр-
но, сама! Разні були!

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календар-
на та родинна обрядовість. [Як готуєтеся до Вели-
кодніх свят?] Повбірали... Я січас же не можу багато. 
А то, обачно, в Чистий четвер убіраєм усе, пиль вєздє 
вбіраєм, перестіруєм, шоб усе було чисто. Купаємся 
рано утром, до схід сонця. Ну, а  тоді ж печем паски, 
красим яйця. [У церкву йдете?] Нє. Ну, ходила. А січас 
не можу, я січас не ходю – до сусідки тільки через до-
рогу, бо дуже болять ноги. А раньше ходила. [На Зелені 
свята, на Трійцю, Ви прикрашаєте хату?] Ну, да. Отут 
маслинки он ростуть. Так ловко пахнуть! Там ще десь 
цвіточкі такі, сокирки синенькі були – прикрашали, як 
могли. А  щас не можем, то вже не робим... А  на Но-
вий рік тоже все вбіраєм, шоб все чисто було. [Ялинку 
ставите?] Ну, цей год не було. Во-пєрвих, шо вони до-
рогі. І нашо вона мені, одній, та ялинка? Раніше – ста-
вили. І великі ставили. Справжню купляли. [Цукерки 
вішали на ялинку?] Вішала. І цукерки, і раньше роби-
ли самі разні ігрушки. Багато ігрушек єсть на ялинку. 
Зараз вже нічого не роблю, бо вже нема здоров’я на 
це. Народні уявлення. [Ви в домовика вірите?] А я це 
не знаю. Шо? Домовик? Нє, я ніколи його і не згадую. 
А часто чуствую, наче в хаті хто-то ходе, шо-то мебель 
рипить. Ну, то я думаю, шо вона сама по собі. А шоб 
подумала, шо це домовик, то нє. [Не вірите?] Ні. [Через 
поріг Ви щось передаєте?] Нє-є. Кажуть, що не мож-
на. Надо або стать ногою на поріг і так дать, або пере-
йти совсім і так дать. [Якщо передати через поріг, то 
що буде?] А шо буде? От, наприклад, приходе людина 
і каже: «Позич мені гроші». Я в селі жила, ну, там одна 
жінка – до обід вона все дає, а після обід лучче не при-
ходить, вона ніколи нічого не позиче. Вона каже: «Як 
позичеш після обід, то в тебе ніколи не буде грошей». 
А я понімаю так: якщо я заробила, зароблю гроші, то 
вони в мене будуть, а як не зароблю, звідкіль вони в 
мене візьмуться, хоч я людині і не позичу, ну, звідкіль? 
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Це разні ті [прикмети], шо придумували люди, люди 
так вірять. [Ви не вірите?] Нє-а. [Свистіти в хаті мож-
на?] Нє, нєльзя. Кажуть, як там кажуть, не буде полу-
чки чи шось таке. [Крихти руками можна зі столу при-
бирати?] Я  прибіраю. [Руками чи ганчіркою?] Буває, 
шо і той! Сухенький стол, то і змела рукою на руку. 
[Вимітати сміття через поріг можна?] Нє. Ніколи цього 
не робила. Сплєтні вроді би разні будуть.

Записала Т. Волковічер 22 квітня 2019 р.  
у смт Зеленівка Херсонської міської ради 

Херсонської обл.  
від Ігнатенка Івана Івановича, 1949 р. н.,  
родом із с. Понятівка Білозерського р-ну

ЖИТЛО Планування. Я  сам сельський, народився  –  
село Понятівка. І прийшов сюди. С тєх пор, год 40 уже, 
хоча мені вже скоро буде 70, проживаю тут. [Самі тут 
будували хату?] Так. Купив веранду за 3200 [рублів]. 
Вєранду купив, а  потом до веранди подстроїв уже 
стєни. Строївся сам... [Скільки кімнат Ви добудува-
ли?] Дві спальні, прихожа і зал – чотири. Ну, у веран-
ді – кухня. Фундамент. [Фундамент Ви робили?] Ну, 
канєшно! Стіни. [Із чого стіни Вашої хати?] З камня 
(бут) і глина. А  потом обштукатурив. [У  Понятівці 
Ваші дід і батько теж хати будували?] Канєшно. І дід, 
і прадід. [Там теж стіни з таких матеріалів, як і тут?] 
Ну, да. От сусід строїв [стіни хати], тоже ж начитаний 
дуже, з кирпича і на растворі, на цементі, на растворі. 
А воно шо? Воно – холод! А глина – це ж такий ізо-
лятор! [Чи скликали людей на допомогу для мазання 
стін глиною?] Коли надо було визивать мазать, про-
сив сусідів. Щас їх не попросиш  – вони дуже-дуже 
злі! [Коли вони допомагали, Ви їм могорич ставили?] 
Канєшно! Послє шабаша – стол і обід. [То хата в По-
нятівці була мазана?] Ну, канєшно! І  штукатурена, 
і подбілена, да. [У який колір білили стіни хат – у бі-
лий, синій?] Ну, білий, канєшно. В  мене тут «шуба». 
[Із  чого її робили?] Огарки колчеданні [перепалена 
колчеданова руда]. А Ви ж не знаєте, що це таке? Ро-
бив в поїзді, огарки колчеданні були на станції, десь 
до Крима почті, у вагоні йшли... І я в раствор мішав, 
через сітку накидав,  – получилося. Ну, все ж таки, 
утепляв! [У Вас тепла хата, як Ви вважаєте?] Ну, пока 
живий, не замерз! Дах. [Яким був дах у батьковій хаті 
в Понятівці?] Дах раньше був з камиша. А потом роз-
багатіли – ми с помоччю покрили шифера. Січас живе 
там сестра. Інтер’єр. [Підлога яка у Вашій хаті?] Лі-
ноулємом покрито, в  одній комнаті тільки дерев’яні 
[підлоги]. [У Вас піч чи груба є?] Щас є не піч, а плита. 
[Чи прикрашали колись хату рушниками?] Мати по-
койна – да. Всякі рушники вишиті були. Вона вишива-
ла і гладдю, і всякими... [І хрестиком?] Да. Отаке було 
в неї: два голуба цілуються. Отаке було. [Написи якісь 
були?] Ну, щастя там бажали. [Ікони у Вас є?] Є Ніко-
лай Чудотворець. [Ікона почеплена в кутку], де сходе 
сонце. Заходять – і висить Ніколай Чудотворець. Так 
передається, шоб ікону чіпляли: в комнату заходіш – 
ікона должна на востокє буть, висіть! Так і баба, і дід...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Ви монети закладали, коли хату будували?] Все зна-
єте! Да-да, під цоколь. Були в мене прибалтійські ко-
пейки, я  забув, як їх, ну, кароче, сипав усе в цоколь. 
Входини. [Коли заходили в нову хату, першим кого 

пускали?] Кажуть, кота надо. Народні уявлення. [Чи 
можна щось передавати через поріг?] Можна, тільки 
надо, шоб переступить ногою, а так нєльзя. Прикмета 
погана. Надо ногою стать і переступить ногою через 
поріг, це я так чув. [Свистіти можна в хаті?] Не буде 
грошей! Та я й не вмію! [Вимітати з хати сміття на по-
ріг можна?] Через поріг нєльзя. [Чому?] Не знаю, так 
спокон віков. У  мене жінка замітає. Ну, я, може, по-
магаю... Календарна та родинна обрядовість. [Як 
готуєтеся до Великодня, у  хаті, на подвір’ї все при-
бираєте?] Ну, можу підмести коло двору... [На Зелені 
свята прикрашаєте хату?] Це жінка щось там... [Якусь 
траву несе?] Ну, да. Ламає маслину, чіпляє на калітку. 
[На Новий рік ялинку в хаті ставите?] Вона ж доро-
га – дві тищі! [Сміється.] Раніше – да. А щас тікаємо 
до сина. Ще й син живе – двохетажний дом, в нього 
четверо дєвочєк, а синочка нема. Хвамілія пропадає! 
Шо ж, четверо внучок, а хлопчика нема.

с-ще Зимівник
Записала Т. Волковічер 23 квітня 2019 р.  

у с-щі Зимівник Херсонської міської ради Херсонської обл.  
від Русіної Марії Михайлівни, 1933 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[До 2016 року це селище було Куйбишево. Чому така 
назва?] Ой, Ви знаєте, я й не знаю, почєму оно Куй-
бишево називається! То [сусіднє селище] Комишани, 
а ето – Куйбишево! Ми прієхалі – оно так Куйбишево і 
називалось. А потом уже ото участок, шо гдє [сусіднє 
селище] Гєологов, там гєологи іскалі какую-то, шо-то 
іскалі і прозвалі Гєологов, так воно і є. А ми – Куйби-
шев, но його пєрєймєнували на как-то, нє Куйбишево, 
а как-то, січас, вот, так інтєрєсно, шо я і не вспомню... 
[Як Ви ставитеся до перейменування вулиць, міст?] 
Ну, зачєм? Люді прівиклі. А зачєм його іменовать по-
другому? Нє знаю, дєвочкі...

ЖИТЛО Фундамент. [Ви тут народилися?] Нє! [Звідки 
приїхали?] Білорусь. [Ви будували свою хату чи купу-
вали?] Будували. [Цоколь як Ви робили?] С камня. [Пи-
ляного чи бута?] Нє, просто собіралі камінь і глиною 
заливали. Стіни. [З яких матеріалів стіни Вашої хати?] 
Со шлака. [У які роки Ви будувалися?] Дайтє, шоб нє 
збрєхать, – в пятдесят сєдьмом [1957 р.]. Дах. А дах – 
шифєр. Система опалення. [У  Вас груба, піч були?] 
Груби билі. [Ви вже її викинули?] Да, повикідалі. Паро-
вую [систему] провєдєно, пєрєдєлано всьо. Інтер’єр. 
[Підлоги які у Вас?] Дерев’яні. Доскі покупалі. [Чи 
прикрашали хату власноруч вишитими рушниками?] 
Я рушники не вишивала, а ми ткалі. У нас, в Білорусі, 
такий вєрстат бил – прялі і ткалі. Ну, просто полосоч-
камі ткалі так. Ну, хто шо придумав. На іконки ціпляли. 
[У Вас і зараз ікони є в хаті?] Да, є іконка моєй мами. 
Іконка, когда вона виходіла замуж, і єйо благословілі. 
Вот ето у мєня іконка єсть, і стоіт, і дітям прікажу, шоб 
нікуда не викідувалі. [Коли Ви заміж виходили, Вас 
теж цією іконою благословляли?] А я замуж виходіла 
на Уралі. Там такоє: прієхал мой парєнь, пашлі, распі-
салісь та і всьо! [Коли Ви переїхали на Херсонщину?] 
В  п’ятдесят четвьортом [1954  р.]. Патаму шо там, на 
Уралі, плохо. Ну, как – холодно, нєпрівикший... А тут, у 
нас, билі знак омиє. І ми прієхалі сюда – в совхоз. І жилі 
ми на посьолкє Гєологов, отам. Отам-от сначала жилі. 
А потом уже, когда построілі свою хату, пєрєшлі сюда.
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Била криниця – у нас во 
дворє єсть вода своя. І даже на плавні була криниця 
пробіта. Вода била така чистенька, хароша. А щас всьо 
вот ето, вот трубу проложилі, всьо загаділі, і ми оста-
лісь в ямі. І такоє, чорт знає шо!

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи є тут церква?] Церк-
ви нєма у нас, у посьолкє. [Де церква найближча?] На 
Сухаркє, на Забалкє [у мікрорайонах м. Херсона]. [Ви 
ходите до церкви?] Ви знаєтє, раньше ходіла... Церква 
ж єсть і на Шумєнском [мікраройоні], аж двє, Госпо-
ді: і Украінская, і дальше там – Руская. А щас, дєвоч-
кі, я уже не могу, я уже старенька. Мені уже восімде-
сят шесть, так шо... Придорожні хрести. [У Вас, при 
дорозі, хрест стоїть великий. Що це за хрест? Давно 
його тут поставили?] А ето дівчата поставілі уже дав-
ненько, лєт, навєрно, п’ять. Просто поставілі. Просто 
їм так понравілось, шо заїжджаєш у посьолок  – був 
хрест! [Які дівчата?] Ну, наші женщіни – з Куйбишево.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Не казали так, що не можна через поріг 
щось передавати?] Ні, нєльзя. Вот ето патому, шо іс-
покон вєков. Даже і дома ми билі: чєрєз порог ніхто 
нічого нє пєрєдайот. І  даже, когда Ви мєтьотє в хаті, 
сміття нєльзя пєрємєтать чєрєз порог! [Зі стола крих-
ти можна рукою змітати?] Крошкі? От, крошкі тоже, 
я нє знаю, шото мені говоріла дочка моя, а шо – я й не 
знаю... Я рукою смєла – і в рот, і с’єла! [Свистіти мож-
на в хаті?] Свістєть?! Говорят: «Не свісті, бо дєнєг нє 
будєт!». [У хаті не можна. А на вулиці можна?] Можна. 
[Якщо кіт вмивається, то це щось означає?] Гості бу-
дуть! [Ви вірите в це?] Ну, Бог його знає, так чи ні! [Ви 
казали, що крихти змітаєте і в рот – з’їдаєте. Чому не 
викидаєте?] А зачєм викідать? Надо їх з’їсти! [Можна 
було б викинути чи ні?] Нє-є, крошки не вибрасують. 
Ну, знаєтє, как дєлалі мої родітєлі, так і я! [Ваші бать-
ки – білоруси?] Да. [Ви зберігаєте їхні традиції у нас, на 
Херсонщині?] Да. У мєня чисто білорускі батьки. І я бі-
лоруска, і муж мой білорус. В общем, ми білоруси. Прі-
жились на Україні. А дєткі мої роділісь уже в Хєрсонє, 
троє: два сина і дочка. То оні пішуться как, нє знаю, как 
оні пішуться, даже нє скажу! Календарна та родинна 
обрядовість. [До Великодня як Ви готуєтеся?] Нєвєст-
ка та онучка будуть пєчь паскі. Прієдєт правнучка со 
Львова. Она там учиться. [Прибираєте хату, все вичи-
щаєте?] Ну, канєшно! Прібєрут всьо, а как же! [Ви на 
Трійцю несете траву в хату?] Да! От, ето ж, как она, ва-
сількі, нє васількі, шалфєй – сінєнькій такой цвітьот... 
І еті, шо єщо, вже й забула... [Маслинки?] Маслину я нє 
ношу. [Чому?] А я нє знаю – вона колюча. [До Нового 
року Ви ставите ялинку?] Та-а-а! Мої ставлять єщо за 
мєсяц упєрьод! [Живу чи штучну?] Нє, таку. Здорова 
вона в них – отака! Та всього там дівчата націпляють: і 
цукерок, і ігрушек, і всього, шо хочеш, і Дєда Мороза.

смт Комишани
Записала Т. Волковічер 23 квітня 2019 р. 

у смт Комишани Херсонської міської ради 
Херсонської обл.  

від Бойко Валентини, 1960 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи знаєте, чому це селище так називається?] Не знаю, 
чого Комишани. [Може, у Вас, тут, очерет, «комиш», 
десь ріс?] Ну, комиш же ж на річкі, там куча того ко-

миша. Ну, я не знаю, чи це через це називається, чи ні. 
Арнаутка називалося раньше [до 1946 р.] – то пан тут 
був Арнаут. То воно називалося так – Арнаут. Арнаут 
раньше, а  потом Комишани стали. Ну, при мені вже 
Комишани були.

ЖИТЛО Стіни. [Хто Вашу хату будував?] Батьки буду-
вали. [Які це були роки?] Ну, мені було восім год. Щас 
мені п’ятдесят дев’ять буде. [З яких матеріалів вона по-
будована?] Камінь. Система опалення. [Піч чи груба у 
Вас є?] Ні, нема. [І не було?] Ні, була груба, плита була. 
Інтер’єр. [Вишивали колись рушники?] Ні. Мама в 
мене вишивала дуже гарно в молодості. Салфєткі були 
пооставалися, а щас ні... [Там були вишиті квіти, пташ-
ки?] Да. Квіти були, фрукти були, оце вишня... Красіві 
такі серветки були. Раньше лежали на дзеркалі. [Зараз 
ікони в хаті тримаєте?] Єсть у нас. Ті, шо дітей благо-
словляла, єсть ікони – Ніколай Угоднік і Матір Божа.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. [Ви 
знаєте, кого треба першим пускати в хату нову?] Ну, 
осьо лежить... [Кота?] Да! [Чому кота?] Його всі чорти-
ки бояться. Народні уявлення. [У Вас є домовий у хаті?] 
Є! [Як Ви знаєте?] Приходе до мене. [Ви його бачили?] 
Ні. [Ви його відчуваєте якось?] Так. Він мене гойдає. [Це 
вночі?] Да. [У Вас такий добрий домовик?] Ну, думаю, 
да, раз мене качає. [Люди розказують, що і злі домови-
ки бувають.] Та ні! [У Вас добрий?] І коли шось погане 
должно було случиться, то приходив. [Що Ви тоді ро-
бите?] Та нічого. [Якщо кіт вмивається, то це що озна-
чає?] Гостєй надо ждать. [Через поріг можна щось пе-
редавати?] Ну, це як казать: по старовинкє, ще бабушка 
казала, шо через поріг нельзя передавати нічого. [Що 
буде, якщо передати?] Не знаю. [Ви дотримуєтеся, не 
передаєте?] Да. [Крихти зі стола можна прибирати?] Ні. 
Грошей не буде. [Ганчіркою треба завжди?] Да. [Вимі-
тати сміття на поріг можна?] На поріг можна. [А з хати 
через поріг?] Ну, можна, навєрно, – не знаю. [Свистіти 
в хаті можна?] Ні. І в дворі даже нельзя! Ну, грошей же 
ж не буде. Календарна та родинна обрядовість. [Ско-
ро буде Великдень. Як до свята прикрашаєте хату?] Ну, 
порядки ж наводимо. [Паски печете?] Паски – да, здо-
бу печу. [Ходите до церкви, щоб їх святити?] Хожу, єслі 
єсть возможность, то хожу. Єслі на роботі, то, канєшно, 
не хожу. [На Зелені свята якусь траву до хати несете?] 
Та нє, нічого! Раньше ж, ото, рвали, а щас – немає. Ірис 
оцей, кажуть на нього. Це річковий. [Аїр?] Да, ну, на 
нього й ірис кажуть. [На Новий рік ставите ялинку?] 
Да. [Штучну?] Да. Коли як, вобще-то. Діти ставлять 
внучкє таку – настоящу, а я собі – маленьку. [Цукерки 
вішаєте на ялинку?] Да. І яблука, як раньше. [Як можна 
яблука підвісити?] За хвостік, на ниточку. [Яблуко важ-
ке, не падає?] Нє! Так підципити і туди – дальше. Так, 
як батьки в дєтствє ховали цукерку, туда підв’яжуть і 
заховають, і яблучко там, а тоді ми шукаєм.

Записала Т. Волковічер 23 квітня 2019 р.  
у смт Комишани Херсонської міської ради 

Херсонської обл.  
від Расторгуєвої Валентини Дем’янівни, 1937 р. н., 

родом із м. Херсона

ЖИТЛО Планування. [Ви в Комишанах народилися чи 
переїхали сюди?] Ні, я  народилася в Херсоні. [Коли 
переїхали?] У  сорок восьмом году. У  мене там мама 
з батьком продали домік, і ми переїхали сюда. Мені в 
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колхозі дали місце [для садиби]. Так як мій чоловік був 
в армії, – мені дали. [Будували самі хату?] Ми вдвох – з 
чоловіком – будували. [У Вас будівельний план був?] 
План мені дали. У мене, тут, чєтирє комнати. І веранда 
була маленька. Потом ми ту поламали, другу веранду 
поставили – большу. А кухня [у дворі] дальоко. Потом 
поставили кухню. Фундамент. Викопали фундамент. 
Залили раствором – щебьонка, пєсок, цемєнт. Залили, 
потом налажували з камня... С камня, виложили цо-
коль с камня. Стіни. Ми строїли дом – усе с камня. 
Уже оно лєтню кухню пристраювали, тєраса, вєран-
да – с кірпіча. А це – с камня. І начали строїть – ка-
мінь і глина. Не цемєнт! На фундамєнт пішов цемєнт. 
А тут – камінь, раствор із глини дєлали, дєвочкі, і ло-
жили. А потом обштукатурили її, покрасили та й всьо. 
[З яких матеріалів раніше хати будували?] А раньше 
як? Хати ж із глини строїли. Робили калиб [саман] той. 
І робили з самої глини. Стеля. [З яких матеріалів ро-
били конструкцію стелі?] Балки, потом положений на 
балки камиш. Спєрва ми підбили. Оце балки були по-
ложені, отак балки, отсюда підбили рейками. І зверху 
накидали глину з соломою. А тут женщіни – ми отак 
задряпували, як перший потолок. Потом настеляли 
камиш і зверху накладали вальки. [Ви когось наймали 
чи запрошували сусідів, щоб стелю валькувати?] Нєт! 
Я з дєтства у людях, по сосєдях строїлася. І з дєтства, 
на свіданіє надо йти, а надо їхать, коні, бочка, на річку 
брать воду і тоді качать вальки. Я із тринадцяти год на 
вальках була! Мені вже восімдесят два годи, дєвонь-
ки. Я вже дочкє вистроїла, сестрі вистроїла, другій се-
стрі вистроїла. В мене мужик, чоловік мій лічно, був 
камєнщик. Він камєнщик, штукатур, фасадчик, мон-
тажник. Дах. Дах з чого? З дерева. І шифєром покри-
тий. [Одразу був шифер, чи спочатку був очерет («ко-
миш»)?] Нічого! Ні камиш, нічого! [Які це були роки?] 
Шістдесят вторий – шістдесят третій. [Де брали дере-
во для конструкції даху?] На роботі мені виписува-
ли. Я робила, і чоловік мій робив. На стройкє вмєсте. 
Мені виписали і балки, і стропила. Шифєр ми купили 
на базі. [У Вас на фронтоні даху пара дерев’яних голу-
бів?] А вони вже поламались! Уже надо нові, но нема 
кому. Дєдушка мій робив, покойний мій дєдушка. Но 
його немає – мого дєдушкі, не чоловіка. С той сторони 
є голуби, с той сторони немає... [Ваш дідусь був май-
стром з різьблення по дереву?] В  мене дєдушка був, 
він міг зробить двері. Він такі красіві зробив мені две-
рі. Тут були, ну, вже ж вони за года пропали. Дєдушка 
і фронтони здєлав. Уже надо нове – це з шістдесят вто-
рого года стоїть. Вже, щітайте, скоко – п’ятдесят сім 
років. [Що означають голуби на даху?] «Голуби мира» 
означають. [Мир у хаті?] Ну, мир вєздє! Дивіться, нє-
коториє замуж виходять і пускають голуби. В  День 
Побєди тоже пустілі голуби, в кого уцелєлі, як побєда 
над фашистами була, над нємцями. Отак-то, голуби 
призначають, особінно білі, мир! Ну, любий голуб, 
призначають голуби мир. Інтер’єр. [Які підлоги в 
кімнатах Вашої хати?] Поли в мене дерев’яні. [Ви ви-
шивали? Прикрашали вишитими рушниками хату?] 
Вишивала, дєвочкі. Усе вишивала: і квіти, і голуби! Ну, 
щас їх нема в мене! [Написи якісь були на рушниках?] 
Я вишивала цвіти, написано було: «З добрим утром!». 
На портрети вішали, на іконочки, на дзеркала. Раньше 
було так – дівчина не вийде заміж, поки їх [вишитих 
рушників] в неї немає. В мене, як я йшла заміж, було 
штук п’ятнадцять вишитих рушників до весілля! При 

лампі вишивала! Свєту тоді ще не сильно багато було. 
Я ті рушники вишила, в мене вони були. Я жила в све-
крухи. На портрет наш свадьбищний, мій портрет, 
його портрет, іконка  – всі вони були вішані! І  тут в 
мене були вишиті, а потом я їх порізала вже на сал-
фєткі. В мене скатєркі були вишиті і простинь. Тоді, 
раньше, білі простині вишивалися, внизу простині і 
кружева в’язалися. А тоді, зверху, – одіяло. То так кра-
сіво шоб було, шоб вишите! Ну, щас нічого того нема... 
Були узори, узори гладдю. Узор, перезнімаєш його на 
капірку. Знаєш, шо за капірка? Ну, перезніматка! Ло-
жиш його на матеріял, ложиш рисунок – і давиш, об-
води цей рисунок тут карандашом, а він через капірку 
перезнімається на матеріял. І тоді по ньому вишиваєш. 
А хрестиком вишивала – і болгарським, і таким, – то 
на канві. [Рушники Ви у скрині зберігали до весілля?] 
А які в нас скрині? Скринів не було. Склала їх та усьо. 
Поки вишиєш, – він замурзаний. Цю сторону не пере-
знять, отак просто вона скручена, шоб не замазувать, 
а цю сторону поки вишиєш, – замурзаний. Тоді його 
скрутив, цю сторону перезняв, начінаєш оцю сторону 
вишивать. Осьо я вишивала. У мене і до сіх пор [сер-
ветки] висять. Це «двойна вишивка» називається. Оце 
я дєлала такі салфєткі, ну, щас немає тих ниток, на 
п’яльця осьо... Осьо наволки вишивали, в’язали. Десь 
у мене є і наволка із вишитим, прошвою... Ну, немає, 
не буду шукать, не буду переривать. Система опален-
ня. [Грубу в хаті робили?] Грубу  – да. Є  в хаті груба 
кругла! Кругла, зверху кожух мєталічєскій. [Корис-
туєтеся нею?] Аякже! У мене газ не позволяє. Я грубу 
топила. І тут в мене котьол єсть. Хворосту наносила. 
Тепер рубатиму. Оце теж поопилювали дерева тоже. 
Перерубаю, пов’яжу на такі кулички, топитиму і ко-
тьол, і  грубу, бо газ на мою пєнсію, за п’ятдесят год 
стажу, я не потягну. Я больше сто п’ятдесят кубов не 
напалювала, патаму шо в холоді сидю. В мене скільки 
комнатних цвітів було – всі померзли! Бо в хаті холод-
но. Я осьо весь март-апрєль не топила. Шо я натопи-
ла – це всього сорок кубов за два місяця. [У Вас груба 
обігріває три кімнати?] Да-да. На три, на три, на три.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. [У Вас фігури на стовпах 
огорожі і воріт у вигляді тюльпанів. Як їх робили?] 
Оце тюльпани – з камня, щебьонки і цемєнта – у фор-
му виливалося. Та вже буду красіть, покрасю, бо вже 
пооблазили. [Чому саме тюльпан? Вам подобається ця 
форма? Чи це щось означає?] Яка форма була, дітьо. 
Яку дали нам форму, таку ми й вилили. Форму дали. 
У людей ми брали, у Херсоні, там – у знакомих, вмєсті 
з мужом робили. Ми тоді самі поставили – виливали, 
змазували ету форму соляркою, но дєлалі такий бєтон 
жидкуватий і заливали. Тоді розщепляли цю форму. 
Туди длінну арматуру вставляли – чєтирє штуки ар-
матури. Вона так не буде дєржаться, а надо, шоб вона 
вставлялася. Там дєлалі отвєрстіє, туда ми вставляли 
і забєтоніровалі. Так же ж вони не будуть стоять, а так 
арматура – два штирка, вони там [бетон утримують].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ  Входини. 
[Новосілля справляли?] Не було за шо! [Кого першого 
в хату треба запустити?] Ну, кажуть, кота й собаку. [Ви 
пускали?] Нічого я не пускала, дітьо. Де я, ото, буду со-
баку шукать, і де отого кота? Зімой перебралися, перед 
Новим годом, у шістдесят втором году. Ця половина 
даже була руда, не побілена. [Хто перший заходив – Ви 
чи чоловік?] Я даже не знаю. Лахи [речі] заносили. Хто 
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перший заносив лахи – то не знаю, дівчата. Народні 
уявлення. [Через поріг можна щось передавати?] Ка-
жуть, шо ніззя. Я й не передаю через поріг. Встану на 
поріг – от, пожалуйста! Через поріг всі не дають, і я не 
даю. [Чому не можна?] Откуда я знаю, дівчатка? [Але 
дотримуєтеся?] Да. [Свистіти в хаті можна?] Ніззя! Ка-
жуть: просвистиш усе щастя. [Крихти зі стола руками 
можна змітати?] Ніззя! Того, кажуть, шо не буде дєнєг. 
[Вимітати сміття з хати на поріг можна?] Ніззя! Через 
поріг ніззя вимітать, а чого – не знаю чого. Я через по-
ріг не вимітаю. Календарна та родинна обрядовість. 
[Невдовзі Великдень, будете генеральне прибирання в 
хаті робити?] Ось буду завтра-післязавтра прибирать 
усе. У мене щас немає як мені прибирать, даже немає 
як потрусить дорожки, патому шо син в городі дела-
ють рємонт, купляють нову мєбєль, а мені все завезли. 
Повна веранда, он, даже кухня стоїть, он, накрита. Он, 
кухня вся накрита, он, пльонкой все. Баба як отута 
спотикнулася – летіла туда (як урєзалася шестого чис-
ла), та й всьо. Який шрам, лоба розбила... Це харошо, 
шо правнучка була. Побачила.., кричить... Отак-то! 
Там захламлєно, в кажду хату позаносили, захламльо-
но... Я можу Вам показать, які я робила салфєткі. Ну, 
мені щас стидно заводить у хату... Ідіть, я покажу, шо я 
вишивала. [На Трійцю вносите трави в хату?] Аякже! 
Аїр да м’яту, ну, і цвіти... [Обов’язково?] Да. Тільки із-
вінітє. Бачите, вся мебель стоїть, і  сюди ще понатас-
кували. [До Нового року Ви ставите ялинку?] Аякже, 
обізатєльно! Я  раньше ставила натуральну, а  тепер 
гроші не позволяють – штучну ставлю, маленьку. [Цу-
керки вішаєте?] Вішаю самі малєнькі [цукерки] «Еклє-
ри», бо така йолочка.

Записала Т. Волковічер 23 квітня 2019 р. 
у смт Комишани Херсонської міської ради 

Херсонської обл.  
від Людмили, 1974 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Ви вірите в домовика?] Канєшно, да. Тому 
шо він єсть. [Є домовик?] Канєшно! [Як він виглядає?] 
Не знаю. По расказам – такий малєнький, з длінной 
бородой. Вобще-то єсть, а  який він  – не знаю... [Він 
добрий чи поганий?] Смотря, як до нього односять-
ся хазяєва, так кажуть. [Ви відчували колись його 
присутність?] Да-да. Даже не в себе вдома. Не могла 
ні повернуться, ні пошевельнуться. І таке ощущєніє, 
шо шо-то гудить над вухом. По-разному, кароче... І в 
мене було! Тоже було таке. Лежиш і не можем нічого ні 
сказать, ні, ето, ні пошевелиться... Страшно дуже! [Що 
робити потрібно в таких випадках?] Ой! Я не знаю... 
Хто каже: матюкаться надо... Ну, я молітву про себе, 
там, читала. Ну, як би, тіпа в умі, поняла? [Допомагає?] 
Навєрно! Потом жутко було, канєшно...

с. Степанівка
Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р. у с. Степанівка 

Херсонської міської ради Херсонської обл.  
від Миколи, 1968 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Ви знаєте легенди, пов’язані із селом?] Ле-
генди, пов’язані з селом? Я знаю, що [видатний англій-
ський лікар] Джон Говард тут жив, дуже багато зро-
бив [у боротьбі із чумою]. Могила його десь тут була 

розкопана, рядишком. Її перенесли (чи нє) у старого 
кладбища... Це видатна людина. Лікарню [психіатрич-
ну в 1888 р.] построїли дуже великі поміщики. І парк 
дуже великий у нас, красівий.

ЖИТЛО Стіни. У  мене будинок на [вулиці] Шкільній. 
Будували, якщо старі будинки, ну, такі будинки [вка-
зує на будівлю сільради], тут скоріше камінь дуже 
поганий, ну, я точно не знаю, да, і земля, і глина. От 
у мене, напрімєр, старий будинок точно отакого-от, 
[19]60-х годов зроблений. А є ще в мене новий буди-
нок, він з буту  – це хороший камінь, він вічний, це, 
канєшно, саме то. На глині спершу даже, а потом шту-
катуриться. Щас бут дорогий, його мало, і  щас уже 
утепляють пєноблоками, а раньше – бут-камінь. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Кого першим до нової хати запускають, коли туди пе-
реходять?] Я знаю, що хтось каже кота чи кошку. Я ду-
маю, ті люди, які строїли, ну, сім’я должна за руку за-
йти – чоловік і жінка. Я думаю, це було б правильно. 
[Кота треба впускати?] Нє, ні в коєм случає. Ні в коєм 
случає! Точно! Ні кота, ні домовика там якогось... Нє! 
Я думаю, ті люди, які строять, ці должни зайти в хату. 
Я  думаю, якби зайшли рука з рукою, це було б нор-
мально. То єсть ні жінка перва, ні чоловік... Народні 
уявлення. [Не можна через поріг щось передавати?] Да, 
но це просто нєкрасіво. [Не передаєте через поріг?] Ну, 
буває – передаю, але в нас попробуй – це дуже важко 
передать через поріг. Точно Вам скажу – дуже важко. Ти 
только начинаєш передавать  – обично кто-то стає на 
поріг. То я розумію: через поріг – це ти якби не виходиш 
до людини близько, з хати даєш їй. Це неправильно. Це 
просто некультурно, ну, виховання погане, розумієте, 
а не прикмета. То єсть, це нєкрасіво, що ти людину або 
не запускаєш за порог, ілі на улиці... То єсть, понімає-
те, ну, як – вийти треба до людини. Це так. Прикмета, 
знаєте, яка може буть? Якщо ти через поріг даєш, – ти 
невихована людина, ти негостепріімна людина. Оце 
по тобі роблять висновок. [Чи можна свистіти в хаті?] 
О-о-о... Я думаю, що це тоже нєкрасіво. Ну, мені не по-
добається. [Крихти зі стола рукою можна змітати?] Ви-
бачте, я дуже часто це роблю і в рот бросаю, да. [Така 
прикмета Вас не стосується?] Нє, вобще не стосується. 
Ця прикмета – найбільше. Календарна та родинна об-
рядовість. [До Великодня прикрашаєте житло? Білите 
хату?] Ви знаєте, хочу сказать, що в основном люди, ка-
нєшно, наводять порядки. Хочеться навести порядок. 
Чесно говоря, я  просто хочу десь уїхати, трошки от-
дохнуть, побуть на природі. А так, канєшно, люди при-
крашають, вичищають, запрошують гостів. Канєшно, 
це нормально, якщо святковий стіл, це нормально. [До 
Зелених свят теж хату прикрашєте?] До Зелених свят 
мені нравиться, наприклад, я  заношу ту ж вербу, нє, 
не вербу, масліну у хату на Троїцю. В [цю] неділю буде 
свято общехристиянське – Вербна неділя. Дуже багато 
наших церков соберуться, і я там часто участую, може, 
і в цей раз буду. Од больніци Тропініних ми будем іти 
до Бєлого дома, держадміністрації, – там буде молебен 
за всіх. То єсть там собіраються всі православні, като-
лики, протестантські... Іде така загальна молитва. У нас 
це декілька років уже. Може, п’ятнадцять, а може, біль-
ше отак. То єсть вони йдуть з вєточкамі верби. А так 
щоб в комнаті... Хотів би, щоб в комнаті були цвєти, 
я люблю квіти. [До Нового року житло прикрашаєте?] 
До Нового року.., ну, діти хотять, хотя вже дорослі. Для 
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мене якось, канєшно, хотілось би, щоб було [у хаті при-
крашено]. В принципі, гірлянди – це тоже нормально. 
[Ялинку ставите?] Так, ставимо. Ну, в нас вобще іску-
ствєнна вже декілька років, велика. Ну, діти виросли. 
19, 18 і 16 років – три дитини у мене.

Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р.  
у с. Степанівка Херсонської міської ради 

Херсонської обл.  
від Олександра, 1954 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи знаєте якісь легенди, пов’язані із Вашим селом?] 
Та ні, навєрно, я знаю... Які щас легенди? [Чому село 
назвали Степанівка?] Ну, навєрно, хтось десь був 
якийсь степанчанин перший. І заселився. Та й Степа-
нівка стала. Ну, там дальше Випханка була, казали. Це 
хто перший там поселився, казали – на Випханкі. От, 
Чорнобаївка, ми ж раньше до Чорнобаївки [села Біло-
зерського р-ну] були, був же колись козак Чорнобай, 
поселився перший та й Чорнобаївкою назвав.

ЖИТЛО Стіни. [Ви казали, що купували хату, а  де до 
цього проживали?] Тридцять три кілометри отсюда, 
село Максимовка. Ну, батьки їхали сюди та й мене за-
брали. Ну, ближче ж до города. Культура ж тут яка-то 
єсть! А село – воно єсть село... [Із чого побудований 
Ваш дім?] З каменю. [Чим облицьований?] Ну, піском, 
цементом же ж, «шуба» ж. Тоді так дєлали [«Шуба» із 
чого?] Ну, гравій, оце он такий, як дорога. [Чим гравій 
скріплюють?] Цементом. Стеля. Саме горище смаза-
не, дерев’яне, тільки помазане. Дах. [Дах із чого?] Ну, 
який дах – шифєр, ліс. Інтер’єр. [Чи є у Вас, у хаті, ви-
шиті рушники?] Уже й не висять вони. Колись висіли. 
Голуби, знаю, були вишиті, дівка з косою була вишита. 
Це в матері ще було. А щас же вони не модні ті руш-
ники. Прийшли в негодность та й спалили. [Ікони в 
хаті є у Вас?] Ікони? Ну, соврємьонні. Та і всьо там. Які 
продаються... Була в мене хороша ікона, шо [з нею] ще 
мене хрестили, то одні люди вкрали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Кого треба першим пускати до нової хати?] Ну, як 
перебираться, то кота, навєрно, надо первим пускать. 
[Чому кота?] Не знаю. [Ви пускали кота?] Та я вже й не 
помню, ну, чесно, дєвочкі. Народні уявлення. [Вірите 
у прикмету, що через поріг не можна нічого переда-
вати?] Ну, кажуть ж, нєльзя. Це ж споконвіку переда-
ється. [Чому не можна?] Даже не знаю. [Ви дотримує-
теся?] Ну, так. Вроді да. Може, і не всігда. [Свистіти в 
хаті можна?] Та нєльзя! Ну, куди ж! І в дворі, кажуть, 
шо нєльзя. І вобще нєкрасіво свистіть. [Що буде, якщо 
свистіти?] Та я не знаю, що буде. Но нєкрасіво просто. 
Якась пустка, та це і все. [Рукою можна зі стола крихти 
змітати?] О, це не знаю. У  мене тряпка  – я  тряпкою 
збираю. [Щось про домовика знаєте?] Та так чув! Но я 
не слухаю його. Та, може, коли і єсть, та я вніманія не 
обращав. Календарна та родинна обрядовість. [Як 
готуєтеся до Великодня? Чи прибираєте, прикраша-
єте житло?] Ні, щас ніхто не прибирає, ніхто нічого 
не дєлає. Чого? Як була жінка жива, то робили. А щас 
я сам живу... Там, правда, діти у мене приїжджають-
виїжджають. [На Трійцю зеленню стелили в хаті?] Ну, 
сипали по хаті. [На Новий рік ставите ялинку?] Ну, 
раньше ставили. [Штучну чи натуральну?] Натураль-
ну. А щас нашо вона мені надо...

Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р.  
у с. Степанівка Херсонської міської ради 

Херсонської обл.  
від Михайла, 1960 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Ви тут народилися?] Да. [Ви самі 
будували хату чи купували її?] Родітєлєй моіх. [У хаті 
є фундамент?] Канєшно, есть. [Цоколь?] Ну, канєшно. 
Стіни. [Скажіть, будь ласка, із  чого вона побудова-
на?] Як з чого? З каменю, з бута. Дах. Черепиця була. 
Черепицю зняли, положили шифєр. Інтер’єр. Поли 
дерев’яні. Зараз зроблені так: стяжка і ДВП. [Ви хату 
білите чи шпалери поклеїли?] Всередині, ну, в одной 
комнатє только, ще білимо, а в другой – уже шпале-
ри. [Чи є у Вас рушники?] Є, канєшно. А  старовині 
вже, навєрно, і  не залишилися. [Були колись?] Були, 
канєшно, були з квітами і були з голубами. От, у мене 
ікона висить, і так рушник на іконі, і там голуби... [За-
раз рушників немає?] Немає. [Чому?] Ну, не знаю, вже 
ісстіралися, негодні стали... Ну, були, а щас немає, ка-
рочє. [Тепер нові рушники вишивають?] Ні.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Кого першим запускають до хати?] Ну, мабуть, кота 
пускають. [Чому?] Він у тепле місце одразу побіжить. 
Чув таке од баби, діда. [Ви в це вірите?] Вірю. Народ-
ні уявлення. [Через поріг передавати щось можна чи 
ні?] А я знаю... Ну, стараюсь не передавати через поріг. 
[Свистіти в хаті можна?] Ні! А чому – навєрно, грошей 
не буде. [Чи можна змітати крихти зі стола рукою?] 
Конєшно ніззя. А  це, по-моєму, чи скандал, чи що  – 
я  не помню... Ну, ніззя, я  знаю. [Не змітаєте рукою?] 
Ні. [Домовика знаєте?] Домовика? А в мене там є та-
кий, солом’яний стоїть. [Це Ви купували сучасну фі-
гурку?] Я даже не знаю, де він узявся. Чи купили, чи 
не купили... Оберіг якийсь. [У  такого домовика, що 
він якусь шкоду робить, не вірите?] Ні. Мені ніхто не 
робить шкоду. Календарна та родинна обрядовість. 
[Чи прикрашаєте хату до Великодня?] Ну, убираєм, ка-
нєшно. Убрать, канєшно, надо. От, бачиш, возлє дво-
ра вже начинаю убірать. [На Зелені свята прибираєте 
хату?] Ну, маслину цепляємо... [Дотримуєтеся цього?] 
Да. [До Нового року оселю прикрашаєте?] Ну, канєш-
но! Ну, а шо ми прикрашаєм – ну, ялинку там, гірлян-
ди... [Штучну чи натуральну?] Натуральну. [Щоб запах 
був?] Так. [Велику?] Ну, нє – таку. Ну, прімєрно, так – 
середню. [Дощик, мішуру чіпляєте?] Да. Обов’язково.

Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р. у с. Степанівка 
Херсонської міської ради Херсонської обл.  

від Тамари Олексіївни, 1944 р. н.,  
родом з м. Каховки Херсонської обл.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Ви тут народилися?] Нє, я з Кахов-
ки. А  тут замуж вийшла. В  [19]63-му. [У  Вас є піч?] 
Піч? Ні, нема. Тут нема печі ні в кого взагалі. [У Вашій 
хаті ікони є?] Є, ну, тільки невеличкі, маленькі. У мене, 
лічно, єсть Матір Божа. І єсть Ніколай Угоднік – ето 
мій Спасітєль. Я його купила в церкві. І так охрести-
ла, посвятила, принесла додому, і в себе я, в комнаті, 
держу його. [Рушники є у Вас?] Були рушники, багато 
було. Як я була молода, вишивала і гладдю, і хрестика-
ми, і всякими... То були в нас рушники тагда. А щас не 
модно – то їх нема вже. Вишивали і квіти, і птички ви-
шивали... Плела я еті самі прошви, простині, а потом 
рози вишивала на простинь. І була вона застелялася, 
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а зверху одіяло було. То вже багачка була. [Якісь напи-
си вишивали?] Написи – нє. Тільки візерунки, квіти 
гладдю, рози, цвєти... [Людей не вишивали?] Нє, лю-
дей – нє. Тільки птички. Птички вишивала.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Криниця є. Ми вибили – 
18 метрів. Самі, як поженилися. Тут не було води, і ми 
з дєдом своїм вибили. Користуємося, коли надо. По-
казать Вам? Покажу... От, криниця, барабан...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Новосілля святкували? Входили з хлібом-сіллю?] 
Було канєшно. Там, у мене дома. А тут не було «хліб-
сіль». Просто приїхали на другий день. Першою надо, 
шоб женщіна ступила через поріг. [Жінка?] Ну, да. 
[Не чоловік?] Нєт канєшно. Вона ж прáва. Ета хазяй-
ка дома, надо так. [Кота не пускають першого?] А нє 
надо. Народні уявлення. [Якісь прикмети, пов’язані 
із житлом, знаєте, дотримуєтеся?] Нє, я нічого не до-
тримуюся. [Наприклад, через поріг передавати?] А, 
нє, ніззя! Це я тоже придержуюся. Я якось читала, що 
ніззя через поріг... А шо воно там було написано? Чи 
неправильно... Ну, щось не помню, щось таке було... 
Десь у мене була книжечка, прямо напечатана. Де я 
подівала вже це все? [Ви дотримуєтеся цього?] Ну, да. 
Обізатєльно. Чи даже приходять ось сюда, і тоже ногу 
отуди суне, значить, знає, що ніззя через поріг давати. 
[Чи Ви знаєте щось про домовика?] Та отут внук сьо-
годні ходив, питався: «Бабушка, ти бачила, дивишся 
отаке, як воно сказать, чи відьма, щось таке наворо-
чене, так показували по тєлєвізору?». І казалося її, що, 
значить, щось вона зробе. І  дає їй перстень, той дє-
вушкє, щоб вона наділа на пальця. І потом буде їй же-
них, і всьо. А оказується, вона наколдувала, щоб вона 
нєсколько раз виходила заміж і  нє імєла собі дітей. 
А внук же прийшов, такий: «Бабушка, це ти таке ди-
вишся?». Кажу: «Да, це я таке дивлюся!». [Домовиків 
не бачили?] Когда-то, була я ще молодша, було, може, 
год сорок, і казали, що єсть домовик у хаті у каждо-
го. Ну, я його, канєшно, і не бачила, і не чувствовала. 
А потом врємя якось пройшло, і, може, мені вже було 
50 год... Я лежу на кроваті, так в обід лягла отдохнуть, 
а в мене нікого не було – діти побігли гулять. А я ля-
гла і лежу. І щось мене отак душе, душе, що я не можу 
ніяк проснуться. А  потом проснулася і  якось ногою 
так дригнула, і чую, що тільки «ляп!» – щось упало на 
пол. Я подивилася – нема нікого. А потом дивлюся, – 
а воно вискочило на занавєску, на вікно, отаке неве-
личке, руде і хвіст великий такий, лохматенький... А я 
потом вспомнила, що ото кажуть: «На худо чи на до-
бро?». І я ото сказала: «На худо чи на добро?». А воно 
тільки «хуть» – і пішло-пішло у двері, і ушло. І більше 
я його не бачила ніколи. Оце один раз мені отаке було. 
То казали, що домовий прийшов тебе душить! [Смі-
ється.] Отак. Оце так було. Календарна та родинна 
обрядовість. [Як Ви в хаті готуєтесь до свят?] Ну, за-
раннє готуюся. Якщо гроші, то зараннє куплю і м’ясо, 
і до м’яса, і капустину. От я, допустім, холодець варю 
часто по празникам. У  нас кури є  – я  стару курицю 
заріжу і держу на холодець... Салати які там понакату-
вані. А щас уже модно робить свої салати. [Як прикра-
шаєте хату?] Я тільки на Троїцю. Ну, виламуєм всякі 
там клеча, приносим сюда. Як є, там чебчика нарвем, 
ромашки, рози як є, то вставляю. А клеча я вішаю от 
сюда – на ворота, і от сюда – над дверями. У хату рідко 
кагда, маслину там, отаке... Бо мені ніззя, у мене алер-

гія, астма, то я стараюся менше... Ну, у мене єсть і рози 
посажені, єсть там усе. Ну, занімаємся так всім підряд. 
[До Нового року ставите ялинку?] Ставимо, все врем’я 
ставимо. Є  і штучна, і  таку купляємо. [Дві ялинки?] 
Да-да, ставим дві. [Маленькі чи великі?] Нє, ну, така 
буває [невеликого розміру]. Ну, ми її на табуретку ста-
вимо, на стола там. А тут діти сплять, у цій большій 
хаті. То в них єсть оця. Вони купили в прошлом году 
уже таку, іскуствєнну. Ну, красіва вона така, біла із зє-
лєнню, наче сніг посипаний по ній. Дуже красива! Це 
вони через Інтернет виписали собі. Ну, діти вже со-
врємєнні, а ми старенькі. Вже шо-нібудь... [Ви в церк-
ву ходите?] Я не хожу туди, бо там же ладан, а в мене 
астма – я не можу переносить. Я єслі і піду, то тільки 
унизу, отам поставлю свічки за упокой усім. І іду сюда 
вниз, і тут сижу, дожидаю, пока там закончиться. А на 
великі празники я хожу. На Паску там, воду святять...

Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р. у с. Степанівка 
Херсонської міської ради Херсонської обл.  

від Тетяни, 1989 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Ваші батьки будували хату?] Нє, ба-
бушка. Знаю, что дом достался от псіхбольніци, ви-
давалі [робітникам]. Вот псіхіатрічєская больніца... 
[Бабуся працювала в лікарні?] Да. Знаю, что построілі 
плохо – бєз фундамєнта, глиняна. [На стінах «шуба». 
Із чого вона?] Цемєнт, пєсок. Система опалення. [Чи 
є піч у хаті?] Да. [Мальована?] Нє, така, пліткой об-
ложена. [Вона досі діюча?] Да. Бабушка моя дєлала. 
Ми єйо додєливаєм, пєрєдєливаєм. Це така вєщь, як 
бабушка сказала: «Вона вам пригодиться!». Так воно і 
є. Інтер’єр. [Чи маєте Ви в хаті ікони?] Є. Божої Мате-
рі, Ніколая, Сємістрєльная... Корочє – іх много. [Руш-
ники вишиті є?] Ну, є свадєбні рушники. На іконах у 
мене. Ніколай і Дєва Марія – і рушники. [Що зобра-
жено?] Каліна, каліна і  всьо. [Ви вишивали чи Ваша 
бабуся?] Нє-нє-нє. Покупні. [Ручної вишивки?] Нє, 
пєчатниє. То, что мама благословляла... [Чи є у Вас 
скриня? Чи була колись?] Чєстно, нєт. [Чи є килими?] 
Да. Старі. [Коли і як виготовлені?] Чєстно, даже нє 
знаю. [У Вашій хаті шпалери поклеєні? Чи вона біле-
на?] Була оббілена, покрашена. Щас – шпалери.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Он, в каждом дворє кри-
ниця. [Спільна криниця є для всіх?] Навєрно, нєту... 
Хотя, там по уліце, навєрно, тоже єсть, люді ходят... 
[Це єдине джерело, де Ви берете воду?] Нє, с крана бе-
рем. [Для чого тоді криниця?] На всякій случай! Чіс-
тая вода. Дєдушка копал сам.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи є у вас церква?] Да. 
[Із  чого вона побудована?] А  ето било раньше отдє-
лєніє псіхіатрічєской больніци. Камєнь, знаю точно, 
жолтий ракушняк ілі как он там... Потом отдєлілі на 
малєнькой тєріторіі церковь. Напротів церкві стоял 
Лєнін. Я  била вот такой, помню, малєнькой. Стоял 
Лєнін  – єму отбілі голову, потому руку, ногу. Потом 
свєзлі і поставілі колокол. [Коли його знесли?] Ну, год 
так двадцать назад. Ну, потому шо, да, нє хотєлі рєс-
тавріровать і снєслі пам’ятнік.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. Ой, говорят, монєтку в пол вставляют, там что-то 
такоє... Входини. [Як тут новосілля святкують?] Нє 
знаю, нє пєрєсєлялась ні разу. Как роділась, так здєсь 
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і живу. [Кого першого заводять до нової хати?] Кота. 
Ну, кот умний. Он чувствуєт же вот ето, вот всьо. Ну, 
єслі убєгаєт, значіт, навєрно, что-то нєхорошо в домє. 
Народні уявлення. [Які Ви прикмети знаєте, пов’язані 
з хатою?] Я знаю таке, що не можна нікого в хату пус-
кати. Бо дуже багато аферистів [сміється]. [Ще якісь 
давні прикмети знаєте?] Ну, не знаю... Нєльзя с дому 
вимєтать там. Ну, когда человек, допустім, нє доєхал 
єщьо домой, чтоб плохо там нє случілось в дорогє с 
нім, нєльзя убірать. [Чи можна через поріг передава-
ти предмети?] Нєльзя. Говорят, бо там чорти сидять 
[сміється]. [Ви вірите в це, дотримуєтеся?] Чесно – не 
дуже. [Домовиків знаєте?] Знаю! [Бачили?] В домє нєт. 
[Але знаєте, що є?] Да. [Що це таке – домовик?] Дєдуш-
ка старий. [Він поганий чи добрий?] Смотря, у  кого 
как. [У Вас який?] У мєня нє трєвожит, нє віжу. Значіт, 
всьо хорошо. [Або немає у Вас?] Та навряд лі, что нєту. 
В каждом домє должно бить. Календарна та родинна 
обрядовість. [Ви до Великодніх свят готуєтеся?] Чєст-
но – нєт. Так, порядкі наводім, подкрашиваєм, убіраєм. 
Ну, там Вербна неділя. Вербу на каліткє, на воротах, на 
двєрях [чіпляємо]. І в хату [вносимо]. [Чи заготовляє-
те Ви зілля?] Когда дєті болєют, то да. Отвар там, рома-
шечка. Нє, ну, я покупаю, чтоб заварівать. Нє собіраю. 
Раньше, в дєтствє, собірала. [Чи прикрашаєте оселю до 
Нового року?] Да. [Ялинка у Вас штучна чи натураль-
на?] Натуральна. [Де вона стоїть?] По-разному всєгда. 
Коли дитина була маненька, то на тумбочкє, невеличка 
така. [Які прикраси в кімнатах чіпляєте?] Наліпки і на 
потолкі, і на меблі, і на тюлях, і віночок в дверях. Каро-
чє, все, шо можна. [Чи святкуєте вдома Святий вечір?] 
Да. [Як Ви готуєте житло до Різдва?] То, шо після Но-
вого года остається. Ніяк.

Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р. у с. Степанівка 
Херсонської міської ради Херсонської обл.  

від Людмили Володимирівни, 1954 р. н.

ЖИТЛО Ми жилі в дєрєвнє, в Ніколаєвской області, а там 
школа била до чєтвьортого класса только. Брата сюда, 
в інтернат, сдалі, в Чєрнобаєвку. А мнє бєз нєго скучно 
било. Ну, і меня туда, в  інтернат. А родітєлям бєз нас 
било скучно. І купілі бистрєнько домік здєсь. І забралі 
нас. Ми в Хєрсонє учілісь. Мазанка. Он моя хата, гдє 
дєрєвья большиє. Это ми. [Це Ви її будували?] Нє, ми 
покупалі. Я нє знаю, я била в чєтвьортом классє, роді-
тєлі купілі. Вот ето мой [дім]. Етот – бабушка оставіла 
[будинок]. Старєнькая, да, оставіла бабушка. Вот буду 
бєліть ето. Ми даже квартірантов нє пускаєм сєйчас. 
Пару раз пустілі, там оні такоє [натворили] – вєчно рє-
монтіруєм. Стіни. [Хата із саману зроблена?] Навєрно, 
саман. Там, вот, достроєно: ето – кірпіч, вот ето – бут 
(камєнь етот, знаєтє). Ну, это стариє посторойкі. Етот 
дом єщьо до войни, в [19]39-ом году, по-моєму, постро-
єн. Ну, он єщьо такой своєобразний, відітє. Там і окна 
хотєлі мєнять на пластіковиє, но оно нє так смотрітся. 
Вот я єго подкрашу  – купіла краскі, вот. Та дожді ж, 
вот, ето [не дозволяють пофарбувати]. А до Пасхі єщьо 
надо подбєліть. Єсть і чьорнєнькоє подбєліть, но дожді 
ж билі. Тєпєрь на етой нєдєлє всьо надо будєт успєть. 
Ну, старєнькоє, ну, а что ж? І ми билі молодєнькіє, та-
кіє, как вот Ви. А тєпєрь старєнькіє... Інтер’єр. [У Вас 
ікони є в хаті?] Єсть. [І рушники?] Рушники – нєт. [Які 
ікони у Вас?] Ісуса Хріста. «Троіца», вот ета вот, в уголо-
чку у мєня. Я всєгда молітви чітаю, когда ложусь спать. 

Хотя я учітєль, но я чітаю молітви. Всєгда вспомінаю, 
тоже, «Упокой, Господі, души рабов твоіх...» – всєх пє-
реєчісляю, кто умєр там... І утром встаю, всєгда «Отчє 
наш» прочітаю. [Чи була у Вас скриня?] А что ето та-
коє? [Там, де придане зберігають, коли заміж виходять]. 
У бабушкі била. Да, і вон там валяєтся только кришка с 
нєйо. [Мальована?] Нє, такая, обикновєнная. Система 
опалення. [Піч у Вас є?] Єсть! [Мальована?] Ні. Пліт-
кой виложена. Да димар у нас єсть. Єслі би нє пєчка, то 
газом би ми нє натопілі, конєчно. А ми в прошлом году 
прігласілі – нам сдєлалі нєбольшую пєчку, подтапліва-
єм. Ето рубілі здєсь дрова.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. Здєсь [біля бабусиної са-
диби] сажаєм просто, садім огородікі. Потому что ко-
лодєц єсть, і с колодца поліваєм. [Біля Вашої хати теж 
криниця є?] Да. Там мотор у нас. Опустілі – і поліваєм.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Як раніше відбувалося новосілля?] Просто зайшли... 
[Ікони, хліб-сіль на рушнику несли?] Нє, ну, раньше 
такого нє било. Ето на западє [України такі традиції] 
билі болєє-мєнєє. А  у нас такого нєт. [Кого першим 
пускали до хати?] А я там помню! Говорят, кошку надо 
пускать пєрвой, когда в дом входіш. Народні уявлення. 
[Через поріг можна щось передавати?] Ні! [Дотримує-
теся цього?] Да, знаю. Со стола, говорять, нєльзя рукой 
крошкі смахівать. Ну, говорят, дєнєг нє будєт. [Через 
поріг чому не можна?] Через поріг, ну, не знаю... Тоже, 
навєрно, нічєго нє будєт. Вот такіє прімєти. Вот такоє. 
[Свистіти можна в хаті?] Тоже, говорять, нєт. Ну, го-
ворят, висвіщєш всьо хорошеє. [Чи знаєте щось про 
домовика?] Про домовика? Ну, говорят, что есть. [Ви 
не бачили?] Ні, не бачила. У меня есть знакомая. Она 
говорит то, что видела его. Я – нєт. [Який він мав ви-
гляд?] Як виглядав? Ну, таке щось маленьке, говоріт. Та 
я вже не помню, я в эті вєщі нє очєнь вєрю. Календар-
на та родинна обрядовість. [До Великодня Ви білите 
хату?] Білим, убіраєм [на] Чістий чєтвєр. [Готуєтеся?] 
Да-да, убіраєм. Ну, паскі я пєку, напрімєр, в суботу. Вє-
чєром ідьом в церковь – яіц бєрьом, что там посвятіть. 
[До Трійці теж готуєтеся?] Тоже готуємся. Рвьом такіє 
всякіє, как же оні називаются, ну, масліну вот ету, куст 
вот этот. На ворота там, на ворота [зелень чіпляємо]. 
В домє посипаєм травой – вот так, нємножко-нємнож-
ко. [До Нового року готуєтеся?] Канєшно! [Ялинку 
ставите?] Канєшно! Только сосна. Одну сєйчас, нє-
большую. Когда раньше жилі, то, конєчно, і йолкі билі. 
А сєйчас жалко. Сєйчас, вообщє, вот, пару лєт ми вєткі 
покупаєм, просто вєткі. Трі вєткі, допустім, і такая нє-
большая получаєтся йолочка. Йолкі ми нє покупаєм – 
нє потому, что дорогіє, а жалко просто смотрєть, как 
оні потом валяются – еті йолкі викідивают.

Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р.  
у с. Степанівка Херсонської міської ради 

Херсонської обл.  
від Олени, 1989 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Вот у нас дом на скалє. Ето бабуш-
кі моєй остался дом. Ну, она оставила мамє. Ми пока 
поживьом, а потом мама на нас оформіт. Вот тут вооб-
щє терріторія такая – много скали здєсь. Ями для во-
допровода нєвозможно било копать, бралі пробівалі. 
Даже фундамєнт надо било строіть просто на скалє... 
Стіни. Сам [бабусин батько] строіл, нє било нікакого 
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образованія, как сумєл. Оно сєйчас чувствуєтся, что, 
вот, когда там какіє-то рємонти, то крівиє стєни. Ну, 
вот ето єщьо послє [Другої світової] войни строілось. 
А вот ета прістройка – с кірпічя кримского. Система 
опалення. [У Вас є піч?] Да. [Чим у ній палите?] Дро-
вамі, іногда паркєтом.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. А погрєб наш 
дєдушка просто со скали викопал. Бабушкін папа. Ето 
послє войни било. Криниця. Так же само, вот, колодєц 
тоже. Ето наш дєдушка викапивал, с сосєдом вдвойом. 
[Ви користуєтеся?] Да-да. [Там є вода?] Да. Потому что 
єщьо покамєсь воду [до хати] нє провєлі, то бєрьом 
оттуда.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Ви знаєте якісь прикмети, пов’язані зі зведенням 
житла? Наприклад, що потрібно монети закладати?] 
А, ну, за монєти слишала. Больше ні за что. Входини. 
[Новосілля проводять урочисто?] Ну, кто как хочєт. 
В основном пріглашают блізкіх, друзєй, какіх-то гос-
тєй. [Рушник, хліб-сіль до хати вносять?] Нє, я етого 
нє знаю. Народні уявлення. [Вірите у прикмету, що не 
можна передавати через поріг?] Нєт, я в ето всьо уже 
нє вєрю. Раньше вєріла. Сєйчас – нєт. [Про домовика 
знаєте?] Тоже нє вєрю в ето. Я только в ето в дєтствє 
вєріла, что домовіку надо ставіть молоко. [Ставили?] 
Да, раньше – да. [Розказували про це, чи Ви десь чи-
тали?] Да, розказували бабушкі, мама, там друзья 
рассказивалі, кто что ставіл. Календарна та родинна 
обрядовість. [Як готуєтеся до Великодня? Прикраша-
єте хату, білите її?] От раньше, когда с мамой жила, 
то раньше украшалі. [Тобто, була така традиція?] Да. 
А сєйчас у мєня рєбьонок такой сложний, что мнє ні 
до нічєго етого нєту [часу]. У мєня, вот, только с нім 
целимі днями, так что, аби на нєго сіл хватало.

Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р. у с. Степанівка 
Херсонської міської ради Херсонської обл.  

від Любові Василівни, 1939 р. н.,  
родом із с. Солдатське Білозерського р-ну

ЖИТЛО [Ви з якого року тут мешкаєте?] З  [19]90-го. 
Ми поміняли квартиру на дом. Ну, в мене на «Остро-
ві» [мікрорайон м. Херсона] квартира була. Ну, а син 
не схотів та поміняв на дом. [Звідки Ви приїхали?] 
Білозьорський район, Солдатське, єсть таке село. Ну, 
да, на Херсонщині. А  вже з [19]56-го  года у Херсоні 
жила. На заводі, суднозаводі робила ж, в  общєжитії 
робила коло хлопців, п’ятсот чєловєк хлопців. Ну, 
тоді було полегше. Хлопці слухали... Я  кастєляншою 
була: міняла бєльйо їм. Такі хлопці послушні були. 
Інтер’єр. [У Вашому будинку є піч?] Нема. У нас газ 
же ж. [Чи залишилася скриня?] Скрині нема. [І в ба-
бусі не було?] Була скриня. А я жила в общєжитії, і як 
уже перебиралася, і там була женщіна, і я їй подарила. 
Маленька така скринька була. [У  Вас ікони є?] Аяк-
же! Ну, в мене Матір Божа є – старинна, мамина ще. 
Є із хлопців, як хрестили, [з] онуків тоже іконки єсть. 
У мене така іконка дерев’яна – Матір Божа – тоже є. 
І я собі вишила «Тайну вечерю» – картину. Сама ви-
шивала, крєстіком гдє-то, навєрно, більше года. Ой, 
уже, навєрно, годів п’ять назад. Та більше! У  мене у 
спальні висить. Іще мами вишита тоже [картина], но 
вона в веранді висить. Я щас нічого не вишиваю, нема 
коли. [Раніше вишивали?] Вишивала і рушники, і по-

душечки. Боже мой, вишивала! У  мене вишито там 
повно. Ну, щас плохо бачу. Квіти вишивала. [Написи 
не вишивали?] Нє, не вишивала. Мені доця вишила на 
Пасху салфетку таку красіву. [Стіни всередині Вашої 
хати побілені?] У нас не білено. У нас ремонти здєлані. 
У нас ета, шпалєра. У нас шпалєра.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Ви у  прикмети вірите?] В  прикмети? А  я 
у все вірю! Вірю, аби Бог дав тільки здоров’я. [Чи Ви 
передаєте щось через поріг?] Через поріг – нє! Через 
поріг не передаю. [Чому не можна?] А  ніззя! Ну, ка-
жуть, ніззя. Що-то даєш через поріг  – надо перейти 
поріг, і тоді шо-то дать. [Ви щось знаєте про домови-
ка?] Домовик? Купили [фігурку] домовика, поставили, 
на щотчику газовому домовик у нас. Календарна та 
родинна обрядовість. [Як Ви готуєтеся до свят?] Ну, 
в [Чистий] четвер буду вже паски пекти. Готовлюся до 
свят всєгда.

Записала Т. Волковічер 19 квітня 2019 р. у с. Степанівка 
Херсонської міської ради Херсонської обл.  

від Надії, 1980 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Ви тут мешкаєте з народження?] Ні. 
[Ви купували цей дім?] Так. [Із чого Ваш будинок по-
будовано?] Ну, з  камня природного. Ну, одна части-
на з камня, а друга – вже з такого, пиляного, камня. 
Інтер’єр. [У Вашій хаті є ікони?] Єсть. Ми, як приїха-
ли в цю хату, ми її похрестили. І батюшка нам дав дві 
ікони. Я даже не знаю, як вони називаються. Ну, там 
Бож’я Матір на одній, а на другій – якийсь святий. Ну, 
не знаю. Вони не підписані. Вони просто на дощечках 
як би. [Де Ви їх розмістили? У Вас якесь місце спеці-
альне?] Ні, ну, як би вони стоять у нас на шафі. [У Ва-
шій хаті є рушники?] Немає вже. Ну, раньше, як ще 
бабушки були живі, то тоді ще могли буть рушники. 
А щас уже врємя проходе, щас це уже неактуально, не-
модно, так сказать. [Куди Ви їх діли?] Десь поскладали 
з якимись речами. Не знаю, наші весільні [рушники] 
в батьків пооставалися. [Що на них було зображено?] 
Якісь пташки були зображені. [Написи були?] Да, 
шось там, не помню вже, чесно. Були якісь написи.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Коли Ви вселялися, справляли новосілля?] Нє-є. 
[Кого першим запускають до нової хати?] Ну, вобще, 
кошку. [Ви дотримуєтеся цього?] Ну, да. Ну, тіпа, якщо 
кошка заходе, значить, там все в хаті гаразд. А якщо 
тікає, то якась там нечиста сила. Народні уявлення. 
[Знаєте прикмету, що через поріг не можна нічого 
передавати?] А, ну да, гроші нєльзя передавать. Ну, 
вобще, нічого нєльзя передавать. [Чому не можна?] 
Даже не знаю. Я ступаю на поріг, а тоді даю шо-лібо. 
[Можна свистіти в хаті?] Ні, нєльзя. Грошей не буде! 
[Крихти зі стола рукою змітаєте?] Ну, вобще, по цім, 
по прикметам, – ніззя. Чоловік лисий буде, таке я чула. 
[Щось знаєте про домовика?] Ну, чула, що начебто в 
кожній хаті є. [Не відчували його присутність?] В цей 
хаті не відчувала. [Колись відчували?] Да. Ми, як 
жили на квартирі, то там так. Ну, допустім, все вре-
мя как-то казалось, шо за спіной кто-то єсть. Ну, не 
на постійній основі, но врємя от врємєні. А іщо, вот 
ночью, нєсколько раз такоє било, што я вродє би как і 
нє сплю, но встать я нє могу, двігаться нє могу. Вродє 
би как і понімаю, што я нє сплю, а утром потом уже 
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думаю: «Может, ето і сон бил». Ну, нєпонятноє такоє. 
Ну, вот вродє би как ето домовой. [Якось із цим бо-
ролися?] Наоборот, я  оставляла єму то водички, то 
хлєбчіка – хотіла з ним дружить. Календарна та ро-
динна обрядовість. [Як готуєтесь до Великодніх свят? 
Прикрашаєте хату?] А, ну да, стараємся прибрати там: 
і занавєскі постірать, і вікна помить, ну, кругом гєнє-
ральну уборку зробить. Потом всі в [Чистий] четвер 
шоб викупалися. Напекти, щас в основном всі купу-
ють паски, яйця покрасить. [Ви в церкву йдете святи-
ти?] Ну, якщо єсть можливість. [Як Ви до Трійці при-
крашаєте хату?] А, нє, не прикрашаєм. [А до Нового 
року?] Ну, прикрашаєм ялинку, звичайно, ставимо. 
[Штучну?] Ні, натуральну. [Сосну?] Сосну, да. [Іграш-
ки на неї самі виготовляєте чи купуєте?] Ну, якщо діти 
виготовляють, то ми їх вішаємо на ялинку. В  осно-
вном, канєшно, покупні. [Цукерки вішаєте на ялин-
ку?] От, я не вішаю, а мені в дитинстві мама завжди 
вішала. А я просто ставлю цукерки у вазі, мандарини, 
цукерки. А нам батьки вішали і цукерки, і мандарини.

БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН

с. Дар’ївка
Записано в с. Дар’ївка  

Білозерського р-ну Херсонської обл.  
від Димбровської Ганни Пилипівни (Д. Г.), 1951 р. н.,  

та Мельник Тетяни Григорівни (М. Т.), 1914 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Д.  Г.] Даріївка  – назва села зустрічається в 
архівних матеріалах з 60-х  років XVIII  ст. Належала 
поміщику Камстадіусу. Основне його помешкання 
було недалеко звідси – в с. Садово, за річкою, де по-
вертає. Це кілометрів 10 звідси. Одна з його дочок на-
зивалась Авдотія. Саме їй і належала Даріївка. Може, 
це від її імені, а може й ні. Комстадіус відзначився на 
російсько-турецькій війні і в дар одержав ці землі. 
Може, і від цього ще така назва села. Мені здається, 
що це й від цього. Спочатку село називалось Даріїв-
ка-Козлово. Спочатку Комстадіус подарував Даріївку 
Карлу. Комстадіус – поляк, звідси і ім’я Карл. А пізні-
ше село належало дочці Авдотії. Якихось поміщиць-
ких будівель на території села не було. З самого почат-
ку, по берегу річки, було кілька хат. Не було церкви. 
Біля теперішньої сільради була балка, і  навколо неї 
кілька хаток. Оце і було старе крішло фамілії Зелін-
ських, Шереметів, Скороходів. Царем видавалися ці 
землі безмежно. Хто скільки хотів, щоб тільки міг їх 
обробити, той стільки й брав, і перевозив сюди селян. 
У Чічікова ідея з «мертвими душами» лопнула. Та й не 
зрозуміло, щоб він сам зробив без селян на цих пустих 
землях. Через те тут таке різношорстне населення, без 
глибоких своїх коренів. У цих краях селились козаки. 
Окремі є компактно проживаючі українські села.

ЖИТЛО Система опалення. [Д.  Г.] Топили в грубах 
камишом. В  основному його заготовляли жінки, бо 
чоловіки на роботі були. Мама сяде на каюк [човен], 
привезе 2–3 снопи. Він [сніп] дуже довгий. Одна час-
тина [йшла на опалення] в кабичці [плиті], а частина, 
більша, – в хаті. Підгоріло – підпихають, похи по всій 
довжині не згорить. І  одного снопа вистачало, щоб 
протопити, і тепло довгенько трималось.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[М. Т.] Хату строїли самі. Сказав мій батько, щоб ки-
нули під фундамент гроші. А тоді ті майстри, що стро-
їли, побачили крису, що невідомо звідки взялася. То 
вони її живцем замурували. І говорили, що це гарна 
прикмета – на багацтво в домі. Прожили ми 40 років у 
цій хаті не багато, та й без бідності. То отак, ото, наче 
справдилось. Входини. Кажуть, що перш, ніж заходи-
ти до хати, то треба щось живе пустити. А в нас, як на 
гріх, нічого такого не було, то ми запустили маленьке 
поросятко. Живе, кажуть, для того потрібне, що тоді 
довго не буде померлого в новій хаті.

с. Музиківка
Записала Т. Волковічер 24 квітня 2019 р.  

у с. Музиківка Білозерського р-ну Херсонської обл.  
від Голивчина Багдана, 1944 р. н.,  

та Кулика Віктора, 1983 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Ви знаєте якісь легенди, пов’язані із селом?] 
У нас могил раньше було п’ять, тіпа скіфські. Всьо в 
могілах було вот ето вот [показує на пагорб через до-
рогу], тоді зробили ставок. Приїжджали еті, як вони 
там, археологи. Археологи еті, давали їм техніку, да-
вали людей, робили розкопки. Там найшли могилу, но 
вона була вже обворована. А вобще, єслі взять, я якось 
по прійомніку чув, слухав передачу, в  машині сидів, 
так триста лєт назад вобще у Херсонськой області не 
було ні одной деревини. Ні одной! Только в Асканії-
Нова, там був якийсь родничок, і там шось занесено 
було три деревини на всю область. Потом піски дули. 
Татарські орди, турки нападали один на одного... То-
поніми. [Звідки назва села?] Не знаєм. Музикальна... 
Козак Музика, тут було помєстьє козака Музики. [Це 
прізвище?] Ну, да, козак Музика – це ж він основатєль 
села був. Вам точну інформацію в школі учітєля да-
дуть, лібо сільський совєт. [Чи далеко с.  Музиківка 
від районного центру?] Районний центр – Білозьорка, 
це в ту сторону, 30 км. [Музиківка ділиться на якісь 
ще райони?] Щас не райони, щас громада. Щас гро-
мада. [Які села до об’єднаної територіальної громади 
входять?] Отут село Східне. Мирошниківка і Висун-
ці – отам маленькі посьолкі. Зі Східного такий вонізм, 
якщо сильний вітер оттуда. Вони там навоз возять в 
окраінах села, там уже гіблоє дєло... Любе проізвод-
ство все одно буде давать запах. Зделалі біогазовий за-
вод, шоб щось утилізіровать. Система забудови. [Як 
вулиці в Музиківці розплановані?] Йдуть паралельно. 
У нас багато доміків було пєрєсєлєнчєскіх. Приходи-
ло пєрєсєлєніє з другіх областєй і заселялося в Хер-
сонську область. [Ви теж переселялися?] Да. З Івано-
Франківської області. В [19]60-х роках. Ну, так полу-
чилось. Служив в армії, женився і тут оселився. Їхали 
на заробітки, старалися. Раньше найомних тут багато 
було, і так люди оставались.

ЖИТЛО Фундамент. [Коли будували хату, фундамент 
(цоколь) робили?] Да. [Коли будувалися?] У [19]60-х 
це все проісходило. Стіни. [З  яких матеріалів стіни 
Вашої хати?] З каменю. Бут. [На Івано-Франківщині з 
інших матеріалів стіни?] Там дерев’яні. Там, канєшно, 
дерев’яні. [Чим обмазували хату?] Ну, штукатурили. 
[Глина чи цемент?] Цемент. Всьо з глини дєлали. На 
горищі, внутрі стєн  – то всьо з глини. А  там глину 
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гладили, с піском все це. Дах. [Який дах Вашого бу-
динку?] Дерев’яний [каркас], шифєр. Ну, в кого і че-
репиця є. Вона тіжола. Черепиці только на землянках 
осталісь, ще не розвалили. А  в основном у  всіх ши-
фер, метал. Інтер’єр. [Підлога із чого?] Де дерев’яні, 
а  де потом і цемєнтом дєлалісь, мішали цемент. [На 
Західній Україні була традиція вишивати рушники і 
прикрашати ними хату?] Рушниками у хаті  –да! Там 
іздавна прикрашали і посуду. Тарілки разні єсть такі, 
з красівими рисунками, їх на стенкі вішали. І рушни-
ками – на дверях, на образи. [Що вишивали на рушни-
ках?] Хто квіти, хто шо... Разні були рушники вишиті. 
[Тут не прикрашають так?] Ні. [Ікони маєте в хаті?] 
Да, разні. Я даже в них не розбираюсь, які вони. [У Вас 
також у хаті ікони є?] Да.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Де Ви три-
маєте худобу?] В сараї. Спеціально є [сарай]. Хазяїн 
якщо заводе корову, расчітує, де її держать. [Забу-
дови які у Вас?] С камня. С кірпіча, с камня. [Сараї, 
літня кухня є?] Воно все комплексно йде. Ну, хто як 
строїв. Хто і отдєльно. Це сараї, це туалєт, а  це ето, 
а тут хата. Криниця. [Люди мають у дворах криниці?] 
В  кого  – є, в  кого  – нема. [Тут хороша вода?] Солє-
новата. [Скільки метрів до води?] Сколько до води? 
Смотря де. Отам, на бугру, буде до тридцяти метрів. 
У нас шістнадцять. А у нас сімнадцять. [Цією водою 
постійно користуєтеся?] Канєшно! Вона чуть солєно-
вата, не чисто прєсна. [Ви її вживаєте в їжу?] Да. Вона 
не сильно сольона, но чуть.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Монастир. Церква. [У Вас церк-
ва є при монастирі?] Є, канєшно! І монастир, і церква. 
А он – золоті купола! Ну, це ж і єсть монастир. А так 
церкви [по селу] там, тіпа, такі були, грєко-католічєс-
ка, такі, з  ларків подєлалі церкви. Хотять, оце група 
собралася, дали їм якесь помєщєніє  – вони собі дє-
лают церкву. Придорожні хрести. [Хрест на в’їзді 
поставили як оберіг?] Ну, да. Нє, ну, це в’єзд у село. 
Бачиш, зараз в каждий населений пункт в’їжджаєш – 
вєздє хрести. [Тобто це сучасний? Раніше не ставили 
хрести?] Нє-нє-нє. Ну, раніше шо... Серп і молот, герб 
СССР, «Догоним и перегоним Америку»  – отаке ра-
ніше було. [Сміється.] Тут написано, що [дві тисячі] 
тринадцятого року поставили. [Раніше хрест був до 
цього?] Нє...

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Чи є клуб?] Клуб є. Є, но щас в 
нього ніхто не ходе. Викупили у фермера саму конто-
ру. Та там нічого нема. То була контора совхозна. А там 
ніхто не ходе, нічого нема, двері не одкриваються. [Де 
працюють мешканці Музиківської громади?] Та щас 
всі роблять хто де: хто в городі роблять, хто тут ро-
блять, у сєльсовєте роблять, у больнице роблять. [Чи 
прокладають у громаді дороги?] Та які там дороги! Нє, 
рємонтіруют, видєляют срєдства на це все. Больницю 
здєлалі, там полностью рєконструкцію. Щас, он, два 
садіка, видно, фіолєтовий, криши нові, два садіка рє-
конструкцію делают. Водопроводи дєлают по всьому 
[селу], водостоки подєлалі бєтонні. Школу нову по-
строїли.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ [Чи був тут 
колись торгівельний шлях?] Я такого не знаю. Тут не-
має такого. Торгувать не було чим  – все в гóрод во-
зилось. Все в гóрод. Тут гóрод недалеко. Єслі зерно, 
то на елеватор. Мєльніца була! І  маслобойка була, 

і мєльніца. То частна. Пока не розвалився колхоз, і все 
розвалилось... В Чорнобаївкі – там було. [Казали, що 
тут проблемна річка Вірьовчина – мало води?] У нас 
вобще річки, як такої, немає – сухо! Качали з неї воду, 
і вона у Дніпро скидала з восьми вод. Тут [обладнання 
для] полива було.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Що Ви робите на Велик-
день?] Всєй сємйой вдома сидим. [Печете вдома пас-
ки?] Хто купує, хто пече. [У  церкву ходите?] Ну, да. 
В  монастир. Обізатєльно ходім. Хто-небудь із дому 
один прийде, посвяте. У  нас в  основном ночью свя-
тять. Всєнощная в п’ять утра. І з двєнадцаті ідуть, а в 
п’ять святять, а  до утра приходять. [На Зелені свята 
прикрашаєте хату?] Це хто гілляку яку припре до хати 
да траву. [Яку траву?] Та це ще бабушкі наші знають. 
Тут нема вобще-то такого і дерева, і трави, шоб ето... 
Верба росла, коли вода була в балкє, а щас – нє. Так 
уже много год... Раньше і риба була, з Дніпра заходи-
ла. Отака [показує руками] риба зайшла! А щас нема, 
сухо. Мусор скидають.

Записала Т. Волковічер 24 квітня 2019 р.  
у с. Музиківка Білозерського р-ну Херсонської обл.  

від Рейця Володимира Олександровича (Р. В.), 1961 р. н.,  
та Олександра Нестеровича (О. Н.), 1959 р.н.,  

обидва проживають у с. Чорнобаївка Білозерського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Інформація про с. Чорнобаївка Білозерсько-
го р-ну]. [Р. В.] Там, де мій дом січас, во врємя [Дру-
гої світової] войни був концлагєрь. От, так живу я 
на такому місці, може, нєхарошому – хто його знає... 
Топоніми. Знаю, чому Чорнобаївка називається Чор-
нобаївка: був такий козак Чорнобай. Так одтуда і 
пішло. З тисяча сімсот якихось, даже тисяча шістсот 
двадцять якихось років... А про Музиківку я не знаю, 
бо я не мєсний. [Звідки Ви?] З Чорнобаївки. [Ви зараз 
проживаєте в селі Чорнобаївка?] Да. [До якого району 
село відноситься?] До Білозерського. Чорнобаївка ді-
литься. Гусаківка – верхня [її] часть. Ото все-все-все, 
шо од літака і туди, аж, почті, до центра, то все було 
Гусаківка. [Тобто, це окремий куток Гусаківка?] Да-да. 
Імєнно такий край був – Гусаківка. Там всі жили Гу-
саки. Це вони ще тоже аж з тих-тих часів... А від того 
козака пішло Чорнобая, то воно так і повелося... Ну, 
на том краю, де ми там, одні Гусаки жили: Гусак, Гусак, 
Гусак, Гусак... І вулиця Гусаківська так і називається. 
[Як Ви ставитеся до перейменування вулиць?] Смо-
тря яких! Ота «совдепія», шо нам нав’язували скіль-
ки років... Ми патріоти України! Ми патріоти України 
є, дійсно. Я  не спорю, оті, що нам нав’язані ті вули-
ці, в своє врємя їх тоді поперейменовували. В том же 
Херсоні, візьміть, в  той же Чернобаївкі були вулиці 
одні, потом поперейменовували на оці, там: Камсо-
мольська, що шо-нібудь там, Піонерська... А  к чєму 
воно? К чєму? Нам прєподносили Лєніна, так красіво 
малювали. А по факту хто Лєнін? Казали: от, Сталін 
всьо... [Які повинні бути назви вулиць?] Наші – укра-
їнські, прості! Їдеш у Стєпановку, заїжджаєш: Вино-
градна, Абрикосова! Отак должни буть... По Антоно-
ву! По Антонову, да! Тоді їх ніхто перейменовувать 
не буде. Виноградна єсть Виноградна! Це виноград, 
це не політічєскоє, це не оці названія, як начнуть под 
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когось: уліца Гагаріна, уліца Лєніна. У який город не 
приїдеш – Лєніна, то Карла Маркса, то Карла Маркса, 
то ще щось... От, я протів етіх уліц!

ЖИТЛО Фундамент. [Р.  В.] Я  в [тисяча дев’ятсот] 
дев’яносто первом году взяв участок. Я в Чорнобаївкі 
сам живу, шоб Ви знали. Це тоже [вказує на Олексан-
дра Нестеровича] чорнобаївський. Просто працюєм в 
Музиківкі. [Як Ви починали будуватися?] Сам копав, 
сам фундамент заливав, своїми руками проводив таку 
роботу. На тому місці, де я живу, там землянка оста-
лася. Там бабушка померла. Царство їй Небесне! Десь 
півтора місяця [і] дев’яносто три її би було. Так ще при 
її жизні, при її дєвічєствє, ще там стояла та землян-
ка, і до сіх пор храниться куча разних речей. Треба її 
знести. Та, з одной сторони, жалко, а з другой сторо-
ни, треба зносить, бо вже ж постройки нові ставлять. 
Такі землянки ще стояли, коли вона ще дівкою була, 
і  її бабушка ще казала, що вона стояла, та землянка. 
Ну, вони були такі, як тоді казали, куркулі, зажиточ-
ні. Стіни. [Де брали матеріали для будівництва стін 
хати?] Врємя таке.., дев’яносто первий год, развал, 
купони, все. Кірпіч – дев’ять пачек кірпіча. Я рік три 
пачки получав. Там проблема була, як-то кажуть. Тоді 
шифер взять – надо було справку взять. Все воно так-
от. Пока настягував, пока насобірав на пачку камня, 
кримського камня, то єсть не на пачку, на машину – на 
тищу штук, приїхав куплять, а на сімсот тільки штук 
хватіло грошей... [Старші за віком землянки із чого 
будувалися?] Ну, тоді вони були мазанки. Но вже в ті 
врємєна вона вже була зложена кам’яна – з бута. Була 
зложена з бута, мазана глиною і зовні, і  внутрі. [По-
тім білили?] Білили обов’язково. Да, побілєна. Дах. 
Дах [землянок] був солом’яний. Зверху солома у нас 
ще в той землянкі була. А вже положили, шоб усе не 
знімать, вже положили шифєр. Була черепиця, бо хата 
була під черепицею. А на землянку положили шифер. 
Зразу була черепиця. Уже потом зняли черепицю, ще 
червона була черепиця, з  глини мазана. [Де Ви бра-
ли черепицю?] А  були такі спеціалісти, шо робили 
ту черпицю, обпалювали з глини. [У  Чорнобаївці?] 
Не обізатєльно в Чорнобаївкі. Завозили, но в нашем 
районі, в  Херсонській області. Да, люди робили че-
репицю самі. На врємянкі [на тій землянці] була со-
лома, потом, пізніше, це вже прі бабушкє, положили 
зверху черепицю, а вже потом, це вже осьо, покрили її 
шифєром. Інтер’єр. [Була у Вас традиція прикрашати 
хату рушниками?] Була і зараз є. Ну, хрестиком вишиті 
узори... [Квіти?] Ну, нє, не квіти, бистріше всього, шо 
орнамент. Лінії, ромбики... Бистріше всього, шо і квіт-
ка там є... Старі, да. [Написів не було?] Ні, у мене вдома 
немає. Не знаю, нічого не було таке вишите. А вишиті 
рушники, да, од бабушки. [Бабуся з Херсонської облас-
ті?] Да, бабушка мєстна. [Які у Вас ікони в хаті?] В мене, 
лічно, стоїть «Семістрельна» ікона – дуже рідкісна, ба-
бушка подарила. І Свята Божа Матір. [Є спеціальний 
кут для ікон?] Ну як, у мене в кутку воно стоїть... Є-є-є 
в каждой сім’ї, ну, в мене, лічно, є. [Скриня у Вас є?] 
Ні, немає. У бабушки була, була. Як я був малим, то я 
на неї ще й спав. Велика. [Мальована?] Ні, вона була 
не мальована. Вона була добре кована. Красіва була. 
І кришка була. Ну, так, вона трошки полога була, нерів-
на. А кована була, красіва, художествєнна ковка. Щас 
даже не найдеш, такого вже немає. А  скриню забрав 
жінкин брат. [Вона в нього зберігається?] А я не знаю, 

зберігається чи ні. [Які у Вас ще є реліквії від бабусі?] 
Ікона осталася, да, а більше так і нічого. Медалі, шо її 
нагороджували, пооставалися, бумажки ті, удостовє-
рєнія пооставалися. Вона ж із тисяча дев’ятсот чєтир-
надцатого года була, як тоді казали – «вєтєран труда». 
Вона не воювала, а вона на оборонной промишлєннос-
ті трудилася. [Вона в Чорнобаївці жила?] Да. Там май-
но їхнє було, почті на пів Чорнобаївки, у Гусаківкі. [Які 
підлоги були у старих землянках?] Поли були мазані. 
Холодно там було. [Глиняні?] Глина, да. [Ви застали 
глиняну підлогу?] Так, в землянкі, і до сіх пор вона там 
є. Система опалення. [Піч, груба були?] Груба була 
на шістнадцять колодців – шикарнєйша груба, плита. 
Пічі не було. Це бабушка Клава покойна, то в неї піч 
стояла з лежанкою  – шикарна! Вони там паски випі-
кали, коржі пекли. Та все випікали! [Піч від груби чим 
відрізняється?] Ну, так в пічі ж випікають, здорова в 
неї кришка закривалася, сама топка здорова. З другої 
сторони лежанка була зверху. А груба – вона як груба: 
топка або плита стоїть, іде в стіну вихід на шістнад-
цять колодців. То єсть добрий куток стіни, більше, ніж 
півстіни, – він обігрівається. [На скільки кімнат вона 
була?] Вона виходила на дві кімнати. А піч – з лежан-
кою. Я пам’ятаю, як у бабушки піч стояла. Піч топи-
лася. Там, було, лежак один, потом возлє пічі стояла 
топка, іще одна лежанка, і потом с тієї топки виходили 
колодці – отоплювалися дві кімнати. А так почті вся 
хата. Получалося, шо тільки одна там комната не об-
ігрівалася. А так тепло йшло харошо. Дньом вона об-
ігрівалася добре, і  на лежаку харошо спіну обігріває. 
Спеціальна глина є. Глиною помазана там, все вибіле-
но. То там хранилося і кукуруза, і зерно. [О. Н.] Шо це 
ти тут дівчатам розказуєш за басні? [Р. В.] Та дівчата 
питають, як раньше було, як жили, які пічі були, які ле-
жанки... А щас би таку лежанку дома зробить – якраз 
так харошо щас би. Бо глина – вона ж витягує всю за-
разу! Да, глинка – ето сила.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. [Р.  В.] В  кожному дворі 
була криниця. Там у мене, в кінці огорода, отака кру-
гла [криниця], як яма, провалилася на півтора метра. 
Вона у нас була сорок метрів в дліну, така здорова. 
Там, з одной сторони, люді жили, з другой сторони – 
худоба там... Оце таке на старом мєсцє. На новом сто-
їть у нас – да, завозив воду. Хоть і водопровод єсть, но 
Ви знаєте, яка вода в водопроводі...

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. [Бачили 
придорожній хрест при в’їзді в с.  Музиківка. Що він 
означає?] [Р. В.] Храм в селі стоїть. [Хрест стоїть як обе-
ріг?] Скорєй всєго, шо так. [Це новий хрест, написано, 
що 2013 року.] Новий, так. [Не було давнішого хреста?] 
Нє, не було. Тоді ще, прі «совдепії», вобще такого не 
було. Тоді була релігія, як казав один мужик, релігія – 
це опіум для народу. Ну, він трошки був дурнуватий. 
[Сміється.] А це поставили уже ось недавно, да. І там 
появився тоже недавно хрест. Це там ото, на в’їзді, де 
круг, поворот сюди – на Музиківку. Не так давно. [Він 
що означає?] Те ж саме і означає. [Теж кам’яний?] Ні, 
той – дерев’яний. [Чому деякі хрести дерев’яні, деякі 
кам’яні? Яка різниця?] Ну, оце, як кажуть, нова епоха 
буде, шо якщо вже поставили камінний, то воно вже 
буде по віку набагато довше, ніж дерев’яний. Ну так, 
мабуть. [У Чорнобаївці придорожній хрест є?] Є! При 
в’єздє. Поставили недавно дерев’яний, а камінного ще 
немає. [Хто ставив і коли?] Ну, той хрест був поставле-
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ний ось недавно. [Чи є на ньому зав’язаний рушник?] 
Був-був, був рушник! Не знаю, чи він ще є. А постави-
ли його років три, може, чотири тому. [На Великдень 
прикрашають хрест?] Ну, ми на Великдень перев’язуєм 
хрести на кладбіщі. А тут – я не знаю. [Не бачили?] Ні, 
не бачив. Рушниками перев’язувать хрести – це на Ве-
ликдень на кладбіщі. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи закладали монети при будівництві хати?] [Р.  В.] 
Я не знаю. Мені хата дісталася. Її будували наші бать-
ки. Ну, я не знаю, як вони. Нє інтєрєсовався такім во-
просом, чи закладали, чи ні. Може буть... Може, і  в 
нас закладали... Входини. [Кого в нову хату першим 
пускають?] Ну, всєгда пускали котів або кого там  – 
півня! [Сміється.] Чи півня, чи кота. Ну, в  нас як  – 
кота, обично, запускали. На добро, на якесь, жив-
ность запускали першу! Це я точно знаю. А кого пер-
шого, а кого – другого, то не знаю. Ну, котів, кролів... 
Шо там ще таке було? Ну, кур, не півня, а курочку, із 
домашніх тварин. [А Ви знаєте, кого першим пускали 
в хату?] [О. Н.] Та трудно сказать, кого первим пуска-
ли у хату. Кішку! Ну, не було такого, шоб кішку при-
віз, пускав, всьо... Були коти, приходили. [Але тради-
цію таку знаєте?] Знаєм-знаєм всьо! Ну, не всєгда по-
лучається по жизні те, шо розказують. Народні уяв-
лення. [Ви вірите в домовика?] [Р.  В.] А  Ви знаєте, 
вірю! Жінка казала, що перед свадьбою, каже: «Про-
сипаюся, а він сидить, маленький, такого пєпєльного 
цвєта, і улибається!». Каже: «Я очі закрила і знову: шо 
ж воно таке! Одкриваю, закриваю...». І після того ми 
одружилися – це 30 квітня буде 37 років. Це їй при-
снілося ще у вісімдесят другому році. Якраз я її після 
того і посватав! [Сміється.] Вона каже: «Сплю. Про-
сипаюсь, – а там сидить домовьонок, щось такий сі-
ренький, будто би з такім балахончіком зверху. Си-
дить, до мене і улибається. А  я ж, ото, очі закрила, 
а потім проснулася, а потім думаю: а до чого ж воно?». 
А до того – я якраз прилетів в командіровку до Мико-
лаєва. З Миколаєва приїжджаю – і засилаю сватів. Так 
воно, мабуть, десь так і єсть... [Ви не відчували при-
сутності домового?] Нє-нє, я не відчував, бо я був та-
кий... Я служив в еліті, в авіації і не бачив, скільки ди-
вився, скільки літав. Дві з половиной тисячі нальот у 
мене! Дивився, де ж воно оті небеса, де ж воно те! Чим 
вище піднімаєшся, тим небо синіше, тим воно темні-
ше. Ось в таку погоду [дуже сонячну, із світлим не-
бом], коли піднімаєшся туди  – на десять тисяч, на 
дванадцять тисяч – небо таке вже не голубе, а темно-
синє, темне-темне аж! Не знаю, нічого такого мені не 
стрічалося... [У прикмети вірите?] Навєрно, да! [На-
приклад, через поріг щось можна передавати?] Нє-нє-
нє. Це в нас не заведено, бо обізатєльно стають ногою 
на поріг, а потом передають. [Чому?] Я не знаю, тут 
тоже, відімо, якась традиція, шо десь, откуда-то, тоже 
пішло. [Вимітали сміття через поріг?] Нє. [Зберігаєть-
ся така традиція?] Зберігається така традиція. [Крих-
ти зі стола рукою чи ганчіркою змітаєте?] Ні-ні-ні, не 
рукою, бо бабушка сразу по рукам надавала. [Ганчір-
кою?] Так. Казала, що не можна рукою – треба тряп-
кою чи ганчіркою. [У хаті свистіти можна?] Тоже не 
можна. Ні, не дозволялося. І на подвір’ї не дозволяло-
ся! Діти десь там свистять, то тільки на вулиці. Тут 
тоже старі казали, шо не можна. І  сідать на стіл не 
можна, бо сразу получив би. [Шапку можна на стіл 

класти?] Ні, не можна. [Стіл як святе місце треба по-
важати?] Так-так. [Якщо кіт вмивається, що значить?] 
Навєрно, гостєй намиває! [Якщо впала ложка чи ви-
делка?] Тоже, кажуть, шо хтось спішить. Старі тради-
ції... Ну, це мені вже за шістдесят, а молодьож – вона 
вже, ну, не так [цього дотримується]. [Можна щось 
через поріг передавати?] [О.  Н.] Ні. Хоть наступити 
ногою. [Крихти зі стола рукою чи ганчіркою прибира-
ти треба?] Лучче ганчіркою. Рукою ніззя згортать. 
В ладошку і голой рукой ніззя згортать. Кажуть, що не 
можна. [Свистіти в хаті можна?] Ні. Грошей не буде, 
кажуть. Висвистуєш все! Трошки надо старих людей 
вспомінать і притримуваться... [Вимітати сміття з 
хати на поріг можна?] Тоже ніззя. І на ніч, особєнно 
на вечір, по заходу сонця. Под коврік, под шо воно, 
смети, остав його всьо. Утром встань [і] винеси. Не 
буду щас напрягаться точно, чого і як, но казали люди 
так, то так і робимо. Дотримуємося. [Якщо кішка 
вмивається, що значить?] К гостям може бути. Но-
вость якась ще, да. Пєтух як співає дньом, оце ще на 
вечір, що тоже воно нехороше всьо. Собаки виють – 
тоже воно к чомусь. Сни – тоже єсть таке, не каждому 
дано, но тоже воно не зря. Покойнікі єсть сняться – 
прєдупрєждают щось, ще щось. Все воно.., єсть воно, 
єсть. [Можна дарувати ніж або годинник?] Ніж не да-
рується. Ніж хоть за пять копєєк, но надо купить. Це 
те, шо я знаю. Годинник – я не знаю. Мені дитина, до-
пустім, привезла, подарувала. За ножі знаю: ножі не 
дарять. Надо трошки свої традиціїї... Ви, я так поняв, 
цим займаєтесь, шоб оце донести, шоб потом наші 
діти, наші внуки, правнуки, шоб хоч трошки знали 
наше всьо. Нашу Україну і так гнобили всю жизнь... 
Чесно говоря, я  питаюсь розмовлять на українській 
мові, пробую. У нас суржик тут. Мені іногда стидно, 
шо я у свойому віці не вмію розмовляти чистою укра-
їнською мовою. Хотя желаніє єсть! Оце саме главне. 
Патаму шо раньше було як: інститут, технікум, город, 
село – русифікація це було всьо. А це нехарошо. Ми 
не знаєм своєї історії. Ось холм, могильники [вказує], 
єсть холми, єсть могильники скіфські – нам не давали 
цього учить. [Ви знаєте, хто такий домовий?] [О. Н.] 
Знаю. А  шо Вам розказати? [Як він виглядає?] А  не 
каждий його і бачив, хотя чуствуєш, шо він єсть. 
Я хату нову построїв, спеціально ставив [домовику] і 
поїсти, все ставив... Кажу: «Давай мирно жить в но-
вой хаті!». От, і слава Богу, мирно! [Що їсти йому тре-
ба давати?] Ну, шо не жалко, шо людина щітає, шо сам 
їси. Ми, от, молодьож в основном іногда реагує на такі 
вєщі, каже: «Та шо Ви розказуєте!». Всі ми не вірим до 
тих пор, поки тебе не соприкоснеться, пока жизнь 
тебе якось не підведе до цього. А старі люди ж зря не 
розказують про це. Воно все, знаєте, як кажуть, в каж-
дой шуткє єсть толька доля шутки, можна і так ска-
зать, по-разному сказать. Ну, це пока не соприкосне-
ся. Так, як єсть екстрасенси, ще шо-то – багато хто в 
це не віре, ще шось, пока не соприкоснеся. Щас вспо-
мінаєш там бабушек, дєдушек, розказували... От, Ви 
кажете, шо єсть там барабашка, чи ще якась сила... 
Залив я фундамент водою в землі, всьо, начав ложить 
цоколь, хотів ложить. І тоже на якийсь празнік, не по-
мню точно, на який, бабушка ж... Собираюсь же, неді-
ля, в церкву – правиться, все... Бабушка каже: «Робити 
гріх!». Та я ж поїхав, не послухав баб ушку. Приїхав, 
начав той бут ложить, а  як я його ніколи не ложив, 
учівся, всьо. Кувалдой ж пристукую, шоб раствор же 
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плотно сів, і по цьому пальчіку як [вдарив], то вспо-
мнів і бабушку, і дєдушку! Всьо бросив. І с тєх пор я в 
неділю стараюсь нічого не робить такого. Вспомінаю, 
малєнькім бив, бабушка розказувала: «Ой, оце там і в 
Біблії писалося, шо планету паутиной заснують всю». 
Тоді вони ще у щось вірили... Да, заметуть, желєзниє, 
казали, птахи літать будуть. Так воно і є – желізні пта-
хи. В  мене бабушка дєвятого года, дєд  – дєвятьсот 
пєрвого года. Дєд в своє врємя тоже розказував: «Хо-
тілось пожить у майбутньому...». Наші батьки, дєдуш-
кі, бабушкі – вони-такі довго жили, довго жили. [Р. В.] 
А,  Нєстерович, я  скажу, чого довго жили. Людина 
пост прідєржувалася – очищеніє організма, хімії мен-
ше було. Вспомінаєш, чим стірали? З глиною все було. 
Не було ні хімії, нічого. Щас со своїм сином он ругаю-
ся. Моюще як навалить, кажу: «Куда ти? Капельки 
хватить той! Кому ти оставиш той? Мені твою дитину 
жалко, потомушо шо ти їй оставиш, яку вона пить 
воду буде?». Всі ж болячки.., це ж води скоро ката-
строфічєскі не буде, її і так в літнє врємя не хватає. 
Питної – да! Питної води, да. Потому шо хімію прем-
прем-прем. Все куда? Все в землячку! Все туди! Все 
воно вертається отак-от. Оці пакєтікі... Їдеш, так от, 
сьо вєтри були, наша чорнобаївська свалка – вся по-
садка була в пакєтах, як нового дня йолка. І сам народ, 
кажуть: «Куда ми лізем? Кому ми надо в тій Європі?». 
А не хочем отут, на мєстє, осознавать і робить отут 
Європу, отут! Патомушо все в оцьом сознанії. Я, 
обично, кажу всім: «Начні міняться хотя би з себе!». 
Ідеш по вулиці і бачиш: там пакєт, там бичок валяєть-
ся, там ще щось. Донести до урни і в урну хотя би ки-
нуть! Календарна та родинна обрядовість. [На Ве-
ликдень прибираєте хату?] На Великдень треба праз-
нувати! [Напередодні Великодня прибираєте?] До 
того! До того! Це ж буде якраз завтра Чистий четвер. 
[На Зелені свята, на Трійцю, хату прикрашаєте?] Кле-
чання розвішуються. Єсть тоже така традиція, єсть. 
[На Новий рік у хаті ялинку ставите?] Обов’язково. 
Поки діти малі, то єсть внукі, то... [Натуральна ялин-
ка?] Да, натуральна. Ну, невеличка там, метр–півтора. 
[За ростом дитини?] Та да! Ну, та шо-то ховається під 
йолочкой. [Чим прикрашаєте? Цукерками, мандарин-
ками?] Все йде! І  цукерки, і  мандаринки, і  старі ще 
іграшки із тих врємьон! Щас уже таких немає, а рань-
ше були іграшки... Дєйствітєльно, є  шо вспомніть. 
Там, у нас, Дід Мороз і Снігурочка ще зроблені з вати, 
таких ігрушек вже немає, вони хороші, довговічні. 
[Якщо трохи побита іграшка, можна її вішати?] Ну, 
з побитої іграшки, я знаю, ми всєгда (бутилкою роз-
качували) робили, як вони, другії ігрушечкі. Береш, 
клеєм обмазуєш, ото стєкло обволакуєш. Получались 
такі кульки – хороші, інтєрєсні. Коли світло падає, то 
вони так лучікі посилають. В принципі, нічого не ви-
кидувалося таке. Ну, буває, шо повикидаєш, шо не 
нравиться. А як хороша така іграшка, ярка, то її не ви-
кидували, а робили щось з неї дальше. Там якусь риб-
ку з бумаги вирізали і приліплювали. Трошки клеєм 
ПВА раз обмакнув – і така іграшка получається, шо 
таких в продажі немає. [Як Ви святкуєте Великдень?] 
[О. Н.] В церкву ходить надо! Ну, грєшний я, не ходю... 
Та всі ми грішні! Всі ми грєшні, да. [Прибираєте хату?] 
Ні-ні! Стараюсь вдома вобще нічого не робить. До 
Чистого четверга прибираєм. В Чистий четвер нужно 
всьо постірать. Я не щітаю, як казала бабушка, це не 
гріх по уходу за больним, по уходу за животним  – 

воно не винувате... А все остальне: стірать, там, забор 
робить, ще щось  – це не потрібно. Тільки во врємя 
буднєй, а в празнікі – ні! Тільки во врємя буднєй. А в 
празнікі я стараюся взять удочкі, поїхати десь, поси-
діть на природі з удочкамі. Потомушо якщо в домі, то 
самі знаєте... Ніззя, а воно як мутєво – руки туда да і 
всьо... А воно будто би так пікне обізатєльно: на свято 
надо чи за топор схватиться, чи за молоток. [На Зеле-
ні свята прикрашаєте будівлю?] Стараємся. Раньше 
точно прикрашади, щас  – коли як. У  нас клечання: 
липа, верба; в болоті росте, там такі листочки широ-
кі – очерет, камиш. Не очерет! По-другому називаєть-
ся... Раньше ідеш, траву в’язали.

с. Станіслав
Записав С. Сіренко 11 червня 2013 р.  

у с. Станіслав Білозерського р-ну Херсонської обл.  
від Петренка Миколи Степановича, 1947 р. н.

ЖИТЛО Система опалення. [Чим раніше опалювали 
житло?] Топили  – то в степу збирали курай (пере-
котиполе). По осені корінець перегниє, і він круглий 
такий, колючий, але хорошо горить. Топили соняшни-
ком. Це щиталося шикарно. Тоді рідко хто мав мож-
ливість топити вугіллям. Топили соломою. Кожному 
у двір гарбу (гарба – така підвода) соломи [привози-
ли]. Хтось топив нею, а хтось на підстилку викорис-
товував. І це тим топили замість дров. У нас безлісна 
територія, тільки посадки, но посадки ніхто собі не 
дозволяв рубать. Так зберегли ті дерева. Це зараз по-
викорчовували – «Камазами» приїжджали – усе під-
ряд. Там були такі дуби, акації. Міліція не їде. Стали – 
нагрузили.

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Кардашинка
Записано в с. Кардашинка  

Голопристанського р-ну Херсонської обл.  
від Січної Олени Домнатівни, 1922 р. н.,  
та Січного Івана Філатовича, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Село розташоване біля лиману. Традиційно 
населення займалось рибальством. В селі проживали і 
проживають в основному українці. Це зараз уже пона-
їзджало разного люду. Сім’я мала два каюка [човни]. 
Раніше було  – виходило із села більше сотні каюків. 
Стільки можна було зловити риби! Батьки займались 
рибальством. Взимку ловили на блешню  – густирь, 
тараньку, щуку. Рибу смажили, солили та сушили на 
сонці.

ЖИТЛО Планування. На цьому місці, де стоїть за-
раз наша хата, стояла батьківська хата комишова. 
У [19]70-х роках ми поставили свою хату на місці тієї, 
тільки трохи її розвернули. Стіни. Хату будували гос-
подарі самі. Комиш використовували при будівництві 
хат. Робили спеціальні перепльоти, тоді ушивали їх 
комишом і аж тоді зверху уже обмазували, і така хата 
була дуже тепла. Дах. Ще до [Другої світової] війни і 
до [19]60-х років всі хати стояли під комишом. Хати 
під комишом взимку набагато тепліші. Хата під коми-
шом може простояти і 25 років без перекриття. Єдине, 

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  РАЙОН
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що погано, це те, що він потроху сипеться, і треба час 
від часу кругом хати замітать. Система опалення. На 
зиму заготовляли снопики для топки. Топили і кура-
йом, і соломою, а тоді – комишом. І добре [хати] на-
топлялись.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Огорожа. Забор робили із комиша, 
бо сильні піски метуть, особливо, коли стоїть жара, 
хоч і село розташоване на селі, на болотах, через те 
воно так сильно і розкидане. Комиш заготовляли і 
коровам на корм на зиму. Десь у серпні і починаємо 
заготовлювати. З  комишу робили забор. Ставиться 
основа, викопується рівчачок, а тоді ставимо комиш: 
донизу товщим боком, а догори так, як він росте. Та-
кий забор не дуже довговічний, та ми так звикли, і це 
дуже дешевий матеріал, щоб забор був комишовий. 
Деякі люди комиш комишом і закріпляють, неначе 
сплітають зверху таку закрутку. Так і батьки наші ро-
били. А ми просто вірьовкою його перев’язуємо.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Коли вже поклали сволок, то на нього, сказав 
майстер, треба почепить рушник. То ми так і зробили, 
а  навіщо це треба  – не знаємо. А  тоді ще й поклали 
гроші і хлібину. Потім хлібину і рушник ми зняли, 
а гроші залишились замурованими. Обрядові та роз-
важальні аспекти толоки. На мазку хати скликали 
ми толоку. 15–20 чоловік людей із села, і родичів, і зна-
комих  – вони помогали нам. А  ввечері ми готовили 
для людей обід і випивку. Людей на толоку запрошу-
вали працювати не за гроші, а для помощі. Прихожу 
до сусідів і кажу: «Іване, у  мене завтра толока буде, 
приходьте на толоку!». І  люди приходять, і  я до них 
іду. А тепер все інакше. Тепер тільки наймають на ро-
боту за гроші. А колись, якщо цілий день роблять, то 
я їх тричі на день годую і ставлю випивку. Ще й на 
другий день, уже роботи не роблять, а приходять опо-
хмелитись. Входини. Входини ми не справляли. Пере-
йшли в хату, коли зробили одну комнату, а  тоді вже 
далі достроювали. Грошей не було. А  треба було ще 
й хлопців до армії випровожать. Одного тільки про-
вели, а вскорості і другого треба було. А в нас, коли 
проводжають в армію, то така мода, щоб усе село про-
вожало. То було не до входин.

Записала З. Гудченко 1997 р. у с. Кардашинка 
Голопристанського р-ну Херсонської обл.  

від Косенко Галини, 1907 р. н.,  
та Сачковської Є. С., 1917 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стелі. Коли строїли хату, дєд казав під сволок ложить 
серебро, щоб було на добро. Як дійшли до сволока, 
рушник, бутилку і хлібину піднімали разом із сво-
локом, прив’язане. Календарна та родинна обрядо-
вість. На Тройцю осокор кругом хати [носять], де 
двері одчиняються, щоб скаженина не забігла.

с. Стара Збур’ївка
Записав М. Бех 12 червня 2013 р. у с. Стара Збур’ївка  

Голопристанського р-ну Херсонської обл.  
від Маруняка Віктора Васильовича, 1962 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Сама історія села  – вона у нас 
унікальна саме в цьому плані. В тищу сємсот сєми-

дисятому [1770] році Панасу Федоровищу Ковпаку – 
відомий полковник, Потапський пікинерський коза-
чий полк, – це йому, от, сподобалася тут місцина. І в 
тищу сімсот сімедисятому році він переселяє сюди 
двацать п’ять сімей своїх козаків з Лохвицького по-
віту Полтавської губернії і засновує трейтє в своєму 
житті село – Ковпаківка. Перша назва села – це Ков-
паківка. На карті [за] тищу сємсот сємисят четвер-
тий рік, це Кучук-Калнаржирська мирна угода, осьо 
ми бачимо Ковпаківку, позначено новий кордон. Ми 
фактично в прикордонній зоні, осьо Ковпаківка. 
Тищу сємсот сємидисятий рік по тищу сємсот сєми-
сят шостий [1770–1776 рр.] ми – Ковпаківка. До ніх 
починають переїжати їхні родичі, оці прямі нащадки 
отіх двацяти п’яти сімей. Вони до сих пір живуть у 
Збур’ївці – Білі, Шеєні, Пелехи, Чорні, Киці. Потім до 
ніх починають пр’їджати їхні родичі. От, як іде ко-
лонізація, кум узнав  – зібрався, поїхав. І  фактично 
перші сто років  – це Полтавська колонія на Півдні 
України. У нас своє було – це Ковпаківка. Потім тут 
Суворов, який тут був, вірішив Збурівський ретра-
шемент збудувати. От. Ми зараз на його териториї. 
І  вирішили назвати цей ретрашимент не Ковпаків-
ський, а по назві затоки – Збурівський, на березі за-
токи. А Збурівська – від Зборовського Самійла – це 
ще інша історія. І назвали Збурівський ретрашмент, 
а  потім назва фортеці перейшла на назву слободи 
Ковпаківка. Ковпаківка стала Збурівкою. В рапортах 
Суворов писав Потьомкину: «Пишу вам із Збурів-
ська, Светлєйший». Томушо у Суворова був план  – 
тут місто збудувати. Ну, швидко здолали турків, і це 
вже була не прикордонна смуга через десять років, 
а  глубокі тили. Фортецю упразнілі, а  село розрос-
талося і розросталося. І в нас просто унікальна така 
історія була: село розкололося на дві частини. От, Ви 
проїжали Нову Збур’ївку і Стара Збур’ївка – це одна 
Збур’ївка. На протязі сто п’ядесяти років  – це одне 
село Збур’ївка, причом це волосний центер, район-
ний центер. Збур’ївська волость Дніпровського по-
віту – отут, не в Голій Пристані була влада волосна. 
І село розкололося на дві частини. На оту, шо зараз 
Нова Збур’ївка,  – Подян, на ніх говорили «подичі». 
Моя бабушка не говорила «новозбур’ївчани», вона 
говорила «подяни» і «пішла на Пади». [Від чого назва 
походить?] Ну, тут два варіанта: пандами до сих пір 
називають невеличкі озерця в степу, а в той час по-
дом називали велику рівну, відкриту місцевість. Нова 
Збур’ївка є і відкритою рівною місцевостю, і там до 
сих пір по городах збереглася безліч залишків оціх 
пандів, чаш. Падяни – на картах земських так воно 
вже в кінці позаминулого століття, деветнацятого, 
і писалося – Збурівка, а в дужках – Старя Збурівка, 
Пади – це ще було одне село. Потім в Олешках, в Цю-
рюпінську, повітова управа приняла рішення розді-
лити село на дві частини. Це було вимушене рішення, 
томушо йшла війна, вони вбивали один одного. І оце 
вбивали один одного. Закінчилося, на моїй пам’яті, 
в сімедисятих роках [ХХ ст.]. Ми їх лупажили, коли 
вони до нас на річку приходили, а  вони нас лови-
ли, де попало. Вони для нас були «кваки», а ми для 
них  – «жабоклюки». Оце «кваки» й «жабоклюки»  – 
воно ще до сих пір залишилося. Не новозбур’ївчани, 
а «кваки», а ми не старозбур’ївчани, а «жабокрюги». 
Оця чатина, яка була блище до річки,  – «рибаки», 
«моряки», «судновласники». В тищу вісьомсот пійсят 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



745ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ  РАЙОН

шостому році збурівчани оці, шо до річки, пишуть 
в Олешки лист: «Просім прислать нам доктора для 
лєченія електричеством, как ми віділі в Марселє». Ті 
взагалі фельшера в житі не бачили – сусідні села, а ці 
більше були десь уже за кордоном на своїх судах, на 
власних судах і  на які наймалися. Тут було чотири 
школи, досить високий рівень освітній і серед жінок. 
Шо я звернув увагу, якшо, там, скарлатіна, осьо, там, 
Чулаківка, двацять кілометрів, – скарлатіна, корь, ха-
лєра, чума. У  нас сіфіліс хворіють, томушо зв’язки, 
вони були мобільні, в  ніх був дуже високий рівень 
життя. Та частина, яка на «Подах» – крестьянє, хлєбо-
пашеством, вродило, є шо їсти, а не вродило – нема. 
Ми для ніх  – «зажралися коло річки», а  вони для 
нас – «голота». І оце й пішла оця ворожнеча – «ква-
ки» і «жабокрюки». І вимушені були розділити село 
на дві частин, шоб хоть якось нас [розборонити], 
кордон провести. Хотя той кордон проходить через 
проулочок, осьо наша хата, а осьо – новозбур’ївська. 
Зараз  – нє. До нас потім приходили люди, із Кур-
ськой губернії були переселенці, ну, вони якось тут 
не прижилися, і вони пішли туди – в Каланчакський 
район, далі йшли. В  основному колонізація була 
українська, переважно полтавська, а  оскільки десь 
років сімдесят фактично центром колонізації всього 
нашого району була Збурівка, сюди прибували дво-
ряни, вони там по декілька років в степах будували 
собі маєтки, жили тут. А потім, коли економія була 
збудована, вони переселялись туди, фактично збу-
рівчани заснували Чулаківку, заснували Караводіну 
Олексіївку, і Збурівка ще одне село єть. [Як вулиці і 
площі називають?] І от до сих пір вулиці, по якій Ви 
в’їжали в Стару Збур’ївку, вона зараз у нас назива-
єця Червонофлотська. Ну, ми на зупинки зробили 
табличку  – Ярмаркова, томушо бабульки говорили: 
«Пішла на ярмарок», «Пішла на Ярмаркову». І  ота 
місцевість, де проходила ярмарка, вона якраз на кор-
доні між Новою Збур’ївкою, фактично біля знаку між 
Новою Збур’ївкою і Старою Збур’ївкою. Два рази на 
рік проводився ярмарок. Ото була Ярмаркова площа, 
і  вулиця оця  – Червонофлоцька  – Ярмаркова була. 
Ми зараз намагаємося повертати отак, на рівні свідо-
мості, оці [історичні] назви. Леніна – в нас все життя 
була Набережна. Ну, ми трошки ще, шоб поміняти 
назви, хочемо взагалі поміняти, тому шо Ковпак, 
Джон-Поль Джонс, Дніпрова Чайка, Багратіон, Ку-
тузов, Суворов, Нахімов – це люди, які тут реально 
були, робили тут історію і жили тут місяцями. А  в 
нас вулиця Нахімова є, у нас єсть і Кірова, і Комсо-
мольська, і Тюлєніна, і Шевцова, і чого тіки нема. [Чи 
не практикують у вас забудову прибережної зони?] 
Ну, от чого я і сидів у тюрмі вже, як сільський го-
лова, шоб не забудовували прибережну зону. Я в дві 
тищі шостому році став сільським головою, десь рік 
я пропрацював нормально, а  потом прийшли всякі 
круті і  сказали: «Нас цікавить берег». Самий вели-
кий хабар, який мені пропонували, – два з полови-
ной мільйона гривень. Я їх послав, подав на ніх в суд, 
вони сказали: «Ми тебе в асвальт закатаєм!». І через 
півроку я в «сізо» [був]. Ну, правда, село піднялося, 
пікети возлє Генєральної прокуратури, в  УНІАНі  – 
пресконференція. Це село зробило, томушо в селі є 
ще одна доросла громацька організація – називаєця 
«Комітет самооборони села Стара Збур’ївка». Тоді 
велика хвиля така була. Хельсінська спілка дала мені 

адвоката, проплачувала цього адвоката. Чотири роки 
судів. Я  повернувся на роботу. Чотири роки ідуть 
суди, мене судять як хабарник  – десять тисяч гри-
вень. В  кінці прокуратура змінює обвинувачення  – 
«бомба», внукам в рамочкі оставлю. В суді доведено, 
шо хабара не було. Пише прокуратура, міняє статтю 
і пише: «Було зловживання владою в інтересах трей-
тьої особи, тире, територіальної громади села Стара 
Збур’ївка». Кажу: «Прокурори, ви хоть понімаєте, шо 
ви написали?». Він каже: «Понімаєш, ми понімаєм, 
шо ми написали, ми дожні були писать тобі оправда-
тєльну, а нас за це “розтреляють”, то ми хоть шось же 
ж должні написать». Починаєця, там, слідуюче судо-
ве засідання. Ну, думаю, далі вже «бомба» – цікаво: 
будуть судить за зловживання в інтересах села. Про-
куратура приносить бумажку – просить суд закрить 
справу. І всьо. І таким чином, якби нехто не винува-
тий – льогкає нєдразуменіє. І тому в нас вздовж села, 
як був берег сільської громади, так він і залишився.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Зараз на го-
родах теплиці, а до цього займались виноградом. Це 
село було у винограді. От в мене дитинство пройшло 
у винограді. Це ліс мій був, ми там в войнушку гу-
ляли. Потім, в восьмидисятих роках [ХХ ст.], ці ви-
ноградники вирубали – вже не ті гроші. І почали ста-
вити теплиці, і вирощувати помідори, перець, огірки 
ранні. [Вирубка винограду не пов’язана із «сухим 
законом» Горбачова?] Ні, це неяк не пов’язано з Гор-
бачовим. Ті гроші, які раніше збур’ївчани заробляли 
на виноградинику, вони у восьмидесятому році на 
винограднику закінчилися  – виноград не давав тих 
прибутків, а треба було якось жити. А тіки почала-
ся з’являтися ця плівка – це політєлєнова, теплична. 
Дуже швидко Збур’ївка зорієнтувалася, шо це «біз-
нес-жила». І  ще інші села «чухалися» і думали, а  ці 
вже вирубали виноградники, наставили теплиць, 
ранні помідори. Машина, «жигульом» вперьод і на 
Коростень, оце на Коростені продаєш, у чехів ночу-
єш. Приїхав додому, опять загрузився помідорами 
і вперьод. І  збурівчаніна літом можна було поба-
чить, в Збур’їки ти не бачиш, ти його ціле літо в Мо-
скві... «Привет! – Привет!», – на ринку, в Житомері, 
в Овручі, в Мінську, в Пітєрі. Збур’ївка, як таракани, 
була со своїми помідорами по всьом Радянському  
Союзі.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи знищували церкву 
в селі?] Це ота церква, вона так крестом, ну, в [тисяча 
дев’ятсот] трицать шостому році комуністи купол, 
звони – все це знищили. Вона є дерев’яна [на сьогод-
ні], її там у восімісят шостому році спортили. З бруса 
[церква], там така технологія цікава. Ми перекрива-
ли п’ять років назад дах, і  хлопці навіть це все зні-
мали, дивилися, як це все було зроблено в той час – 
в  тищу вісімсот трицать сьомий [1837]  рік, з  тими 
інструментами, там отак все підігнано. Ну, саме 
«класне»  – шо в нас зберігся іконостас до сих пір. 
Це не сама перша церква в селі. Перша церква була 
в фортеці  – дерев’яна полкова. Потім, коли полки 
вивели, церква вже маленька була, треба було біль-
шу будувати, і іконостас перенесли з тієї, дерев’яної, 
церкви в тищу сємсот сємисят шостому [1776] року, 
і  він стояв тут. І  цей іконостас зберігся, його зараз 
перенесли у ту церкву, яка діюча. Це іконостас, перед 
яким молився Суворов, Багратіон, Кутузов.
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746 ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСТЬ

Записав М. Бех 12 червня 2013 р. у с. Стара Збур’ївка  
Голопристанського р-ну Херсонської обл.  

від Вічної Валентини Семенівни (В. В.), 1938 р. н.,  
та Шалади Віталія Васильовича (Ш. В.), 1937 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [В. В.] Це оці такі хати, ось «кру-
гла», як у нас. Це цій хаті, мабуть, год двісті. [Із чого 
робили фундамент?] Ну, заливали. [Ш. В.] Виставляли 
щити. [В. В.] Заливали, ну, хто такі обаполки. [Бетон-
ний?] [Ш. В.] Да-да. [В. В.] А ми строїлись, то робили 
з бута. [Ш. В.] З бута – з каменю. [В. В.] Камень бут – 
такий, не пиляний, а  пр’ямо бут-камень, куски такі. 
[Нерівні шматки?] Нерівні. То так вигладжували-ви-
глажували. [Ш.  В.] І  заливали, ложився цей бут на 
цемент. [У  старій хаті також був фундамент? Тоді ж 
бетону не було?] [В. В.]Тоді не було. [Ш. В.] Та «тор-
чова», вона стоїть. Стіни. [Із чого раніше хати буду-
вали?] З камня і із того, із калибу (ну, саман). [В. В.] 
Калиб і камінь. А раніше-раніше, це ше до цього ка-
либа і до камня, то робили «торчові» хати. Оця хата 
«торчова»  – ставили сохи. [Сохи ставили по кутах?] 
Нє-нє. [Ш. В.] Вездє, вся хата на сохах. [В. В.] Соха – 
дерево, отут пробивали такі дирочки, як снози, отак 
ложили упоперек іще і прив’язували отакими пучеч-
ками комиш. [По периметру?] [Ш. В.] Да-да. «Торчові» 
хати саме тепліші. [В. В.] У їх же ж комиш, він же ж, 
як термос. Всередині він пустий, котний комиш, він 
такий товстий же ж комиш, і  воно, як ізоляція така 
була, як утьоплювали. З той сторони і з цьой сторини 
ув’язували смольоной, «кабелкою», а потом місили за-
міс  – глина і солома, і  оце обкидали. Обкидали зна-
двору і знутрі, то то такі стєни були. І тоді це ставили 
вікна. І  так строїли. А  вже як ми строїлися з дєдом, 
це у [тисяча дев’ятост] шійсятих годах ми строїлися, 
так уже самі калиб робили. Навозили глини, купля-
ли, привозили солому, наймали коней (вони місили, 
преміювали). І тоді сходиця толока, душ сорок п’ять 
людей, і оце форми поробили і робили калиб. [Ш. В.] 
Саман. [В. В.] І ото полностю на хату і на кухню ми, 
оце, двома толоками робили – так строїлися. А потом, 
канєшно, нагоню самогончику на кирогазі, і  тоді гу-
ляють. [Ш. В.] Стени ж обкидали. [В. В.] Стени обки-
дали. [Сохи по кутах ставлять?] Не тіки по кутах, і по 
стєнках. [Ш. В.] По стенках, держить вікна. [В. В.] Для 
вікон оставляють. [Ш. В.] Для дверей. [В. В.] Сохи так 
ставились [вертикально], а снози отак – упоперек. Тут 
дірки робили в сохах, і засовевались оці снози, і потом 
прив’язували оцей комиш туди, потом обкидали гли-
ною. [Чи наймали майстрів на певних етапах будівни-
цтва?] Аякже ж. [Ш.  В.] Двері робили, окна робили. 
[Гроші платили?] [Ш.  В.] Ну, а  як? Дєньги платили. 
Ну, то тоді дешевше робилося, сєчас... [В. В.] Тоді, оце, 
зробили хату, стіни поставили, ну, калиб же ж видно, 
оце ж поклали стіни, положили, і калиб вже тоді при-
крили, вкрили, вже і нада мазать було. Толокою тоже 
мазали – оце обкидають, гладять. Наймаєм мазальни-
цю, ну, спеціаліста, і в мене такі аршини здорові, і оце 
тягають по стінах, вирівнюють, оце, стіни. Робили 
тоді, оце, люди, як і на своїх харчах вони, як це в нас 
дома немає, а вони приходять, їм глину приготовили – 
це було двенацать рублів, а  як кормлю я їх  – десять 
рублів платили. Тоді було багато надешевше. Стеля. 
[Де брали дерево для конструкції стелі?] Ми начина-
ли з дєдом строїця, в нас було восімсот чи восімісят 
рублів. Ми поїхали, тьотя його на острові в Херсоні 

жила, купили нам там лєсу, завод там був, то й випи-
сали лєсу, ми забирали його, і так. [Сволоки у вас ста-
вили?] Да. [Вони були дерев’яні?] [Ш. В.] Дерев’яний. 
[В. В.] Дерев’яний. Тоді, бачте, ставили так [сволок у 
середину кімнати], а тоді вже стали робить – ложуть 
по горіщу, шоб він не виглядав тут. [Ш.  В.] Ну, да, 
шоб не виглядав. Ну, люди всовершенствували. [В. В.] 
І тоді вже оці, як вони, дєд, називаюця ці, шо ложить? 
[Ш. В.] Балки. [В. В.] Балки прив’язували до цього сво-
лока з горіща, а це [сволок] підпирали так. [На ньому 
просто балки лежать?] [Ш. В.] Да-да. [В. В.] Да, на цьо-
му балки лежять, і горище тоже накидане, і шо сволок 
тут не на горіщі, а  він тут. [Як горище глиною вки-
дали?] Горище накладали. Отим [робітникам] кидали, 
шо ставлять такі [риштування]. Оці ж кидають на цей 
стілаж такий, а ті з стілажа на горище кидали глину, 
а ті же ж – женщини – розрівнювали да так наклада-
ли. Дах. [Ш.  В.] Хати ж були під комишом. То січас 
попередєлували, а до [Другої світової] войни і послє 
войни ще сьола були всі почті під комишем, такі були 
хати під комишем. Оце шо, шо не седимо, а то це в нас 
кухня, а то хата ж там, в нас на пополам там, і сусіди 
в нас там. Так, це ше судовладєльци були раніше, ра-
ніше, ше до революції. Це Маслєніков був судовладє-
лєц, і оце його хата, це ми в цій хаті живем – купили 
в його. Ми жили по Победи вулиці, там построїлись 
з дєдушкою, а потом оставили там синові, а тут про-
давала наша родичка цю хатинку, і ми переїхали сюди, 
це ми тут двацять год живем уже... [Чи кажуть у вас 
«крокви»?] [В. В.] Стропила. [Ш. В.] Стропила. [Хто їх 
ставив?] [В. В.] Це мастєр ставив. [Ш. В.] Два челове-
ка, їх нанімаємо. І вони, ото, ложуть верх. [Чим крили 
дах, коли будували хату?] Желєзом. [В.  В.] Желізом. 
[Ш. В.] Вона желєзом покрита і досі стоїть. [В. В.] На 
воєнном заводі виписували. [Ш.  В.] Це вже їй скіки 
года – хатє? [В. В.] Ну, з шійсят шестого года [1966 р.]. 
[Ш. В.] Щита, ще желєзо стоїть, як вроді би сьодні по-
ложили. [В.  В.] Канєшно красим, через три годи ми 
красим, зачищаєця. Це тепер там син живе з дітьми.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [В. В.] Оце, де клуб в нас 
зараз, там була церква така, там такі волтарі були, аж 
два, так красіво, балкон такий же ж там хароший є. 
А  потом, ото ж як стали знімать, здирать хрести та 
зробили цього клуба. [Коли це було?] [В.  В.] Це по-
слє войни було. [Ш. В.] Послє войни. Мабуть, у пійсят 
первому [1951 р.]. [В. В.] Ходила я в сьомий клас, це 
було п’ядесят третій рік, кончила я школу, і ходила в 
церкву святить яблука. І мене так «прочистив» дірек-
тор школи, був у нас директором школи Ящеоненко, 
покойний. Значить, це ше ш в пійсят трейтьом году 
було, церква була. Десь, отам, женилися ми підісят 
восьмом [1958 р.], і вже клуб був, десь отак.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли починали будувати хату, чи закладали в кут 
гроші, хліб, лили свячену воду?] [Ш.  В.] Обизатєль-
но це, як святять. [В. В.] Це як заливали фундамент, 
оце в уголок ложили того. [У який куток клали?] Од 
схода сонця, кажуть, це так, так же ж батьки казали. 
[Ш. В.] І в нас заложено там, у хаті, тоже, ну, кажне, 
хто строїця. [В. В.] І це було, як оце строїш хату, нада 
начинать, шоб ложилась хата на ущербії місяця. Як 
молодик, да на ущербії. А ми поставили, нехто нам не 
підказав, і вікна як поставили, і ставили на полнолу-
нії. Ой, Боже ж мій, та потекло в нас із тіх вікон, із 
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усього, боло це за зіму, оце тут [по кутах] – чорне, не 
тут, а там, де ми жили, чорне отут... А потом зроби-
ли, вже ж стало парове отоплєніє, провели ті [труби], 
і  тоді стало сухенько. [Можливо, хату поставили у 
вологому місці?] [Ш. В.] Нє-нє. [В. В.] Нє, там. [Ш. В.] 
Це всьо от природи. [В. В.] Все од природи. Все нада 
було ставить на ущербії, а не на полнолунія. А ми мо-
лоді ше ш були: мені було двацать дев’ять років, а дє-
душки – трицать. Обрядові та розважальні аспекти 
толоки. [Толока –] це те саме, шо воскресник, шо зі-
йшлися люди один одному помогат. Раніше було так, 
ше ми строїлися в [тисяча дев’ятсот] шійсятих годах, 
десь шійсят п’ятий – шійсят четверти, так було: не по-
гукаєш на толоку, на воскреснік, таки сердяця: «Шо ш 
ти мене не погукала, а тепер не допросися!». По сорок 
п’ять душ було людей. Оце як строїлись ми, це я сама 
на собі пережила це все. І вони приходять, було, і тоді 
весілля [веселощі]  – гуляють, могорич ставим за те, 
шо помогли. Не то, шо.., не за дєньги робили, а йшли 
просто помогали. Входини. [Як у вас називають но-
восілля?] Називаєця «входини». [Чи пускали тварин 
до хати перед тим, як самим переселитися?] [Ш.  В.] 
Кошка. [Залишали ночувати її?] [В. В.] Нє, ми ось, як 
купили, ось, цю хату, а  моя братова жінка, невістка 
щитаєця, принесла нам кошечку таку – Катя вона, вже 
нема її, жовтенька. Каже: «Як будете йти, не заходьте 
вперед, а пустіть кошечку, шоб у вас гроші водились». 
[Чи святкували входини?] [В.  В.] Да, гуляли, канєш-
но, готовимося. Це ж було все – холодці варимо... Це 
ж всігда так робили під осінь, туди, шоб не так жар-
ко, і продукти ж були. Гуляли, по три дні гуляли. [Що 
приносили гості?] Приносили, хто шо міг – хто посу-
ду, хто бєльйо таке, постєль хто. Нам подарили ска-
тєрть, льонна скатєрть була – це ж тоді, в ті времена, 
це ж було, знаєте, [гарний подарунок]. І подарили на-
стольну лампу – така, матовий цвіт, кругла така лампа. 
А то, хто шо міг: хто те, хто матєрію, хто, шо в кого є... 
Ну, не було таких, знаєте, дорогих подарків.

ОЛЕШКІВСЬКИЙ РАЙОН *

м. Олешки
Записала Т. Волковічер 24 квітня 2019 р.  

у м. Олешках Херсонської обл.  
від Сергія, 1968 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ  ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [Чому назва міста  – Олешки?] Олешківська 
Січ. Я вєрю в вєрсію, что когда єщьо бил Святослав, 
расширял граніци Кієвской Русі в XI вєкє, отгонял по-
ловцев, пєчєнєгов, которие насаждалі, і форпост по-
ставіл гдє-то в районє Донєчной, с юга, ето здєсь самоє 
подходящєє мєсто било. Ето ж сторона Днєпра, нізо-
вья і вот еті, вот, мєста. Счітаєтся, что ето – по край-
нєй мере, я вєрю в ту вєрсію, – что отсюда і начало за-
рождаться будущєє казачєство. Потом же здєсь била 
казачья Сєчь Олєшковская. Но всьо пошло ето єщьо 
с XI–XII вєка. Тут закрєпілся форпост. Ну, а основная 
задача била – ето защіта от набєгов кочєвих плємьон. 
Бил [Хозарський] каганат, пєчєнєгі, коториє мєшкалі 
в донскіх стєпях. Вот так вот і осталось...

* До 2016 р. – Цюрупинський район.

ЖИТЛО Стіни. [Ви тут мешкаєте?] Ні. [Із чого тут буду-
ють житло, з яких матеріалів?] Вобще в Херсоні? Рань-
ше – с ракушняка, а щас – ракушняком с кримським 
камнем. В  основном, дома строять  – щас газобетон 
і всьо. [Раніше стіни із чого були?] Ракушняк. [Ви 
з якого міста?] С  Хєрсона. [Нас так цікавлять 1960–
1970ті  роки, коли будували старі хати]. О-о-о! 60-є, 
70-є – і саман, гліна, солома. Варіантов куча. [Ви самі 
будували хату?] Вобще-то ми строітєлі, а  сєбє – нєт. 
Дах. [Дах із чого?] А ето под Ваше желаніє, под Ваши 
запроси, под Ваши возможності. Інтер’єр. [У Вас ко-
лись прикрашали хату рушниками?] У  бабушкі-дє-
душкі в селі – то да. [Звідки вони?] Ну, у мєня, в осно-
вном по матєріной лініі, то с Новотроіцкого [райцен-
тру Херсонської обл.]. [Ікони маєте в хаті?] Да. Ну, для 
мєня ікона... Я знаю, шо у матєрі рєдкая «Троєручні-
ца»... Ето очень рєдкая такая, от бабушки досталась.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ  З  БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Закладали щось, коли будували хату?] Копєйкі? 
В сьолах – канєшно. Когда закладивают дом, под фун-
дамєнт. Входини. [Чи частували односельчан після 
зведення хати? Господиня накривала стіл?] Стіл – да. 
Потом, послє етого, нікто нє помніт. Нє, конєчно, 
всєгда ж обмиваєм. [Щось бажають господарям?] На-
вєрноє. Я с народним творчєством нікогда нє сталкі-
вался, поетому... [Кого першим запускають у хату?] 
Кота. [Чому?] Нє знаю, повєрьє. [Ви бачили, що кота 
запускають?] Конєчно, новосєльє ж. Да і ми, когда 
пєрєсєлялісь с квартіри на квартіру, бралі корда-то 
кота. Я відєл, что і пєтуха запускают. [Де Ви бачили, 
щоб півня запускали?] В сєлє, в Ніколаєвской області. 
[Якщо є кіт і півень, кого краще запустити?] Обох! На-
родні уявлення. [Ви вірите в домовика?] А чєго ж нє 
вєріть? Конечно, верю. [Колись відчували, що він є?] 
Да. Дома – нєт, в городє. А вообщє, у бабушкі, Царство 
єй Нєбєсноє, когда-то било – когда-то одєяло стащіл. 
[З Вас?] Ну, да, ночью. І одєяло в другом конце ком-
нати оказалось. А нікто, кромє барабашкі, нє мог ето-
го сделать. [Ви із цим боролися якось?] Нє-є, зачєм? 
[Кажуть, йому треба молочка поставити?] А, ну, може. 
[Як Ви його уявляєте?] Ето нє знаю... [Сміється.] Ну, 
домовой, говорят, – малєнькій, волосатий, бородатий. 
[Якого кольору?] Сєрого. [Через поріг можна щось пе-
редавати?] Ну, я стараюсь не передавать. [Чому?] Нє 
знаю, прімєта такая, повєрьє. [Дотримуєтеся?] Конєч-
но. [Вимітати сміття через поріг можна?] Я знаю, что 
єслі нєльзя, то будєт в хатє грязно. [Зі стола змітають 
крихти рукою чи ганчіркою?] Ганчіркою, но биваєт 
лєнькі за ганчіркою бєжать. [Можна рукою?] Канєш-
но. Знаю, шо нє положено... [Свистіти можна в хаті?] 
Вобщє нєльзя свистіть. [Навіть на вулиці?] Нє, ну в 
хаті – да. Ну, нє знаю, всєгда, кто-то свистіт, я говорю: 
«Нє свісті!». Я і сам нє умєю свистєть. [Якщо зі стола 
ложка впала або виделка?] Ложка – она, виделка – она, 
нож – он. В гості [хтось] ідьот.

Записала Т. Волковічер 24 квітня 2019 р.  
у м. Олешках Олешківського р-ну Херсонської обл.  

від Сахарова Євгенія Петровича, 1960 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Ви тут живете?] Да. [Давно вже?] Дав-
но. [Переїхали сюди?] Ні, я тут живу. [Ви пам’ятаєте, 
з якого матеріалу будували хати в Олешках? З камін-
ня, глини?] Ні, з ракушняка. Тагда ж возили з Крима 
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ракушняк. А зараз тут же не возять. Ми брали в мага-
зині «33  квадратні метри». Дах. [Який дах?] Шифер. 
Півхати – шифер, а півхати – желєзо. Інтер’єр. [Піч 
була у Вас?] Є. [Топите її?] Так. [Ікони, рушники є в 
хаті?] Ні. [Колись вишивали рушники?] Та вже повми-
рали [ті, хто вишивали].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [На Зелені свята прикраша-
єте хату?] Так. І верба, і цвєти, і все. Народні уявлен-
ня. [Через поріг передаєте щось?] Нє. Прівички такой 
нема. Через поріг предавать нічого ніззя. [Чому?] Не 
знаю. [Крихти зі стола рукою чи ганчіркою приби-
раєте?] Рукою. [Свистіти в хаті можна?] Когда як, як 
прийдьотся.

с. Козачі Лагері
Записав М. Бех 14 червня 2013 р. у с. Козачі Лагері 

Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  
від Приходько Поліни Олексіївни, 1928 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Як Ви будували хату?] Із глини. Глина, 
солома. Побільше соломи, і  клали в доски  – дєд так 
робив. Та тут, оце після [Другої світової] войни, хто не 
строївся, всігда усі так строїли. Відсіль доска і відціль 
доска, ну, збивали доска до доски отако-о, ну, висо-
ченько було, як отак, як корито нада. І тоді називали 
ці «ярма». Попережня дощечка із дірками, і  там, то, 
надівали палички, шоб воно держалося. О, і всередині 
палички, шоб не падали доски, «розпірки» називали. 
І тоді товкли туди глину туго. О, натовкли повну [ри-
штовку глини], ага, перестояла, це ж, ніч, тоді і знімає 
дєд, і вона сохне. То ми, оце, начали весною її класти 
і за неділю до «октяберської» [на початку листопада] 
в хату свою вішли. Стеля. То [з допомогою сусідів, 
родичів] настелили кришу [тобто стелю], відціль під-
мазали, стіни помазали, все. А тоді вже остальне ми 
вже самі з дідом. Це дід сам поробив і двері, і вікна – 
все, а  моя мазка. Дєд на стройки робив у бригадіра, 
виписали лєсу на слижі в хаті. [Що таке «слижі»?] Ну, 
балки. Ну, оце ж дерево, а на дереві – комиш, а тоді, 
відціля ше, підшивали комишом плотно. Оно є, впала 
кухня, завалилась, і є воно, та підшивка, шо то підши-
валось. Дах. [На чому шифер тримався?] Ті [балки], 
шо шифер держуть, – це отдєльно, це «стропили» на-
зивають. Оно є та кухня, он я тобі покажу, де стропи-
ло, де оце та [підшивка].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Обрядові 
та розважальні аспекти толоки. Клали ми [глину] у 
доски самі, а на кришу [для вкидання стелі люди при-
ходили допомогти]. Самі йшли, ось, на городи люди, 
і  ото знають, шо ми, шо бедний, і  заходили, а  то й 
родичі казали: «Ти ж як будеш?». І суди самі ж, жили 
ми на великій вулиці, а  це ми, тут уже з дідом план 
нам дали: «Полю, ти, як будеш горіще [накидати], шоб 
гукала, шоб казала». [«На горище» приходили?] Да, 
«на горище». То ото сусіди і те, які родичі, а то йшли 
на роботу : «Поля, ми до тебе, той, горіще, могорич 
буде?». – «Буде!». То винця наробили, то як-небуть од-
були, обід приготовили, мати прийшла та риби нажа-
рили, борщу наварили. Я забула ще, шо, ну, в опщем, 
приготовили обед і отам, в дворі, розтелили [скатер-
ки] долі, бо столів не було ще. Ой, поспівали, пообі-
дали, всьо – «Спасібо!».

Записав С. Сіренко 14 червня 2013 р. у с. Козачі Лагері 
Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  

від Кулика Андрія Івановича, 1932 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Які розміри Вашої старої хати?] 
5 на 9 [метрів]. Цю, перву, – я построїв. Після того, я, 
канєшно, цю [нову хату] строїв кам’яну. На 12 [метрів 
завдовжки]. [Коли почали будувати більші будинки?] 
У кого достаток був, большинство після [19]60-го году. 
Фундамент. [У старих хатах фундамент робили?] Ні. 
[Нову хату вже на фундамент ставили?] Тут я вже дє-
лал. Копав яму, а  тоді камінь забивав, заливав його. 
[Яма якої глибини була?] Як дивишся, де рушина зем-
ля, то метрів  3  копаєш, а  ні, то менше. [Що означає 
«рушина земля»?] Як де-то шо-то було, яка яма. То, 
буває, пускаєш воду туди. [Майстра наймали, щоб ка-
мінь класти?] Я сам клав. Дивився, як люди роблять, 
так і я. По отвєсу дивися, по вуглу, щоб [і] не туди, [і] 
не сюди – уровинь, щоб цоколь був. Стіни. [Як зво-
дили Вашу стару хату?] Оце, ось, строїв цю хату – за-
копував стовби по вуглах і де вікна, а тоді додав пе-
ремички. «Стовбова» хата. [Яка відстань між стовпа-
ми?] На метр, буває й більша. Тоді видовбували дірки 
і вставляли ті палки. [Як вони називалися?] Іглиці. 
Просвердлювали свердлом. До половини і друга до по-
ловини. Тоді вставлялося і вниз, щоб вони держалися. 
Тоді камиш прив’язується. Буває, лозою чи шелінгом 
(тут таке ростєніє єсть) переплітали його, а  тоді об-
мазували. І очеретом переплітати можна, тільки всьо 
равно їх прив’язували канатиками. [Де очерет заго-
товляли?] Заготовляли у плавні зимою, хто будуєть-
ся, то каждий сам собі. Щоб построїть хату, то треба 
так кулів 300, а то і 350. [Що таке «куль»?] Пучок, щоб 
можна було обняти, на метр [у діаметрі]. [Після того, 
як обв’язали стіни, що роблять?] Потім кличуть лю-
дей помагати. Приходили, а хазяїн, я тоже так дєлал, 
стараєшся покормить. Тоді так не було, щоб платить 
людям. А  це одне одному ходили і допомагали. [Це 
зібрання толокою називали?] Да. [Коли така взаємо-
допомога зникла?] Зникла толока послє того, можна 
сказать, як Україна відділилась. Тоді була. Заготовили 
глини, соломи щоб її мішать, тоді людей покликали, 
поснідали, пообідали, повечеряли  – могорич. [Глину 
брали в селі чи десь купували?] Як хто. Зараз глини 
не взять, бо ці [глинища] позабрашували. Там  – не 
розрішають, а там – закупили, не пускають, то трудно 
строїтись. [Де брали матеріал для нових хат у 1960-х 
роках?] Камінь возили з Криму. Ракушняк. Там його 
пиляли, організація, халтурщики. Як халтурщики, 
машина в нього є, – нагрузив камня. Я цю [нову] стро-
їв хату – привезли мені машину камня. Така машина 
з полуприцепом, то тут, кажиться, 1700 камнєй. [Яка 
висота стін кам’яних хат?] Десь до 2,5  метрів. [Яка 
висота «стовбових» хат?] Так само можна, смотря по 
лєсу. [Де брали ліс для «стовбової» хати?] Цей лєс я ку-
пував, тоді при Радянськом Союзі я купляв. [Хто вікна 
Вам робив?] Це я сам робив. Самоучка, дивився, як 
люди роблять. Дядько мене навчив. [Чи були чимось 
прикрашені зовнішні стіни старих будинків?] Було. 
Знаю. Старі люди цвіти позарисовують на хаті, то ще 
щось обводять, щоб було красіво. Стеля. [Дерев’яна 
основа зверху на стінах як називається?] То назива-
ється «окладина». На нього тоді кладуть балки. [Як 
називається головний балок перекриття?] Сволок. 
[Він іде через усю хату?] Да. [У вас «стеля» чи «пото-
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лок» кажуть?] Потолок чи стеля. [Як робили стелю?] 
Клали ми палки, комишом застиляли і глиною заси-
пали. [Глину із соломою мішали?] Да. То і верх [гори-
ще] настиляють, а коли тут стєни обмазували – унизу 
потолок. [Теж кличуть людей, щоб допомагали?] Да. 
Гукаєш чоловік 20–30, то це готовишся – людям нада 
дати поїсти: випить, закусить. Дах. На балки стави-
ли стопила, на стопила – лати. І комишом обв’яжуть. 
Обв’яжуть острішки – краї. Такі снопи, отакої товщи-
ни [30–40 см]. Тоді такі маленькі в’яжуться, тоді – па-
рок, тоді в’яжиться ще парок. На верх – називається 
«перелом». В’яжуться такі пучки камиша, тоді його, 
на полу, переглавлюєш, витягаєш туди і кладеш. Воно 
получається отака канавка. Туди тоже кладеться пу-
чок, щоб канавку закрити, щоб він рівненький був. 
Тоді оцей же «перелом» – пучки ламаєш, перевесла ви-
тягнув, розв’язуєш, щоб він був розсипчастий, а тоді 
такі лозинки різали, сантиметрів  80, загострювали і 
втикали, щоб держав. У мене були пруття, то взяв по-
клав і проволкою притяг. Сдєлал такий крючок, про-
тягую, а тут проволкою затягую, за цю окладину при-
тяг, закрутив. [Свою стару хату недавно перекрили?] 
Годів 10, навєрно.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи закладали монети в будівництво?] Та тоже було. 
[Де треба їх класти?] Я не знаю, то старі люди клали. 
[Чи ставили якийсь хрестик?] Ранше, знаю, баба ро-
била такий хрест з комишу і ставила, замазувала.

с. Раденськ
Записав М. Бех 10 червня 2013 р.  

у с. Раденськ Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  
від Бугаєнко Тетяни Василівни (Б. Т.), 1949 р. н.,  
Пономаренко Надії Федорівни (П. Н.), 1947 р. н.,  
та Іванчі Неоніли Миколаївни (І. Н.), 1939 р. н.,  

переїхала з Київської обл. у 1957 р.

ЖИТЛО Стіни. [Б.  Т.] От, я  запам’ятала, як будували 
ми будинок, це було де-то у кінці п’ятедисятих років 
[ХХ  ст.], і  це другий, перший будинок, то такий ма-
ленький вони, як батьки поженилися, [збудували]. 
Тоді ж нас троє дітей було. І я, як зараз це пам’ятаю, 
шо накопали глини. Там, поруч, було глинище. Нако-
пали глини, величезний такий заміс робили. І  потім 
соломи кучу завозили, і  люди носили відрами воду 
всі, ззивали людей – дійсно багато було дуже людей, 
родичів багато там, сусідів. І знаю, шо коня брали, із 
радгоспу коня, і він помогав місить. Люди ходили по 
замісу, отакий круглий заміс, і  кінь ходив, вершник 
на ньому седів. [У  ямі заміс робили?] Ні, в  нас ями 
не було. [І. Н.] Ні, прямо на рівній місцевості. [Б. Т.] 
А ці люди по краях підкидали вилами, мужики. І так 
майже по коліно, і  то ходили всі. Оці крайки мужи-
ки підкидали вилами чи лопатою на середину, знов 
перемішували, знов добавляли туди соломи, я  це 
запам’ятала. Такі спеціальні були «цеглянки» (назива-
лося в нас), форми такі. І оце в рядок стаємо, от, я стаю 
чи там жінка якась стоїть, і рядом тут інші [стоять], 
мужики кидають нам, сюди, глину у цю форму. Це ж 
я пізніше, як дорослою стала, то тоже ще робили це, 
а то я дитиною бачила, як це мами там і всі тьоті, дяді, 
робили ці «цегляночки», цеглу цю робили. А потім її 
перевертали, шоб вона висохала, потому шо зверху 
вона висохла, а там, під низом, – ні. І перевертали. [На 

сонці сушили?] На сонці сушили. Вже тоді висуши-
ли, поскладали такими пірамідками. Потім починали 
класти самі стіни. [П. Н.] В нас же ж не було дерева, 
з глини будувались хати. [Вальки робили?] [Б. Т.] Да. 
[П. Н.] Були в нас ше хати «сохові». [І. Н.] Ми жили 
перший раз ото в хаті тій, то «сохова» хата. [П.  Н.] 
«Сохова» хата – забиваюця такі брьовна, такі по тому 
[периметру], осьо-сьочки оце в нас дом ось, забиваю-
ця ці [сохи], а тоді плетуть лозою, і тоді обмазували 
вальками такими, оце так було. І ще були які хати: оце 
заклали фундамент [під] будинок, тоді ставили такі 
форми, наприклад, на задню стіну і туди кидали гли-
ну. Отакі були, отак ще будувались будинки. А нача-
лися каменні будинки будуваця уже після шіздесятих 
[1960-х рр.], уже пішов камінь-ракушняк, пішов білій 
(це шо обкладали хати), цей, сілікат, ракушка пішла. 
А то [раніше] у нас усе глина – саман. Стеля. [Б. Т.] 
Стіни як уже вигнали, там перекриття робили, а потім 
уже це називаєця «толока», знову замішували такий 
же самий заміс величезний, соломи туди дуже бага-
то треба було. І знову ж таки, якшо можливість була 
така, коня якогось мали чи брали там у колгоспі, чи 
радгоспі, і кінь ходив, і ми всі ходили. І знову ж так 
само ту глину [місили]. А потім на горище жінки ви-
лазили всі, а мужики подавали їм глину, туди кидали, 
і жінки розправляли це все. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які споруди 
зводили біля хати?] [П. Н.] Сарай будували. Так само 
для корови  – це називався коровник, для свиней бу-
дували – свинарник. Оце коровник, свинарник... [Чи 
були в одному приміщенні різні секції?] Могло буть 
і в одному. Ну, свинарник і корова не були в одному, 
це могло буть корова і теля в одному приміщені. Ще 
для курей  – курник. [Де зберігали овочі і фрукти?] 
Погріб. Не підвал, а  погріб земляний. Копалася така 
яма, і насип робився зверху. [Над землею робили по-
греба?] Таких у нас не було. Копали яму, тоді накрива-
ли її, і там картошка була, і все було. А як хранилися 
молокопродукти, як не було [холодильників]? Корова 
була у кажнім дворі, колодязя були, криниці, прям, такі 
глибокі-глибокі, [у] відро туди ставили сметану, мас-
ло і впускали відро, там воно було – у воді. Не було ж 
тоді холодильників, це я помню таке.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Які знаєте обряди, пов’язані з вибором 
місця для хати?] [Б. Т.] Ну, обов’язково треба, шоб не 
було там ніяких ям, шоб не просідав будинок. Обря-
дові та розважальні аспекти толоки. [І.  Н.] Толо-
ка – коли сходилися гуртом, і людина будувала свою 
хату, і на будівництво, бувало, шо й стіни клали, по-
разному. Якшо сорокові [1940-ві]  роки, то її валь-
кували, стовпи ще ставили, ну, й намазували. Якшо 
валькували стіни, – робили все це родичі в основном, 
сходились і спеціалісти, які вже там командували. Так 
я приїхала, і так робили, як Іванчі кончали хату стро-
їть. А вже ж, як ето, як толока повністю була, глину 
місили толокою, і  пісні, там могорич  – все ставили. 
Так же ж, як, оце, глину на горище? І потім на завтра 
горище накладат сходились і сусіди, куми і свати, і ото 
приспівували, і приказували на тому ці всі. [Б.  Т.] 
В  нас, наприклад, як будували хату, так починали із 
того, шо збирали людей, і всі робили. [П. Н.] Оце на-
кладали горище на хату, хазяйка залазила на кришу 
і в харошу тряпку, там платок новий чи полотенце 
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нове, замотувала гроші і замазувала [на куті] «до схід 
сонця». [І. Н.] І перший вальок кидала хазяйка. [Б. Т.] 
І останній. [П. Н.] Куди сонце сходить, туди наматала 
копійок. [І. Н.] Шоб були багаті, здорові. [Чи склика-
ли толоку, щоб місити глину для стін хати?] [І. Н.] Нє, 
толока  – це горище вже ж. [П.  Н.] Нє, зразу робили 
із глини саман такий  – кирпичи. [І.  Н.] Місили гли-
ну, готовили. [Тобто, толоку скликали і на стелю, і для 
виготовлення саману?] [І. Н.] Ну, весь час [на] глину, 
потому шо всі глиняні оброботки. [Б.  Т.] Робили ці 
всі толоки. [П. Н.] Як робили цеглу, – скликали толо-
ки, і як закладали горище – толока. Це було два рази. 
Перший раз робили цеглу, а тоді вже стіни виклали із 
цієї цегли.

Записав М. Бех 10 червня 2013 р.  
у с. Раденськ Цюрупинського р-ну Херсонської обл.  

від Павел Марії Михайлівни, 1938 р. н. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. [Чи глибокі у вас колодя-
зі?] Ні, у нас, ось, і зараз вода, ну, десь, як би не збре-
хать, так це ж він був копаний, ну, метрів п’ятнацять–

тринацять. Ну, воно ж, це викопаний [колодязь], це ж 
аж туди – до такої води пробойної, а так же ж, як той, 
метров сім-восім. [Як копали?] Ой, людей нанімали, 
люди ж спеціально ж такі. Оце ж круг так трохи далі-
далі. [Круги ставили?] Да, круги ставили. Тоді ж були 
такі, ну, як би сказать, такі стояли здорові триноги, 
і там, ото, якась лєбьодка, і ото тим пробивали коло-
дязь туди ж, до води ж такої «пробойної», бо так же ж 
вода може буть і сольона. Це викопували, а тоді воно 
по трубі, по цій, до верховой виходило сюди, в  цей 
колодязь. Колодязь той обкладали каменьом або там 
якими тими, деревом робили такі «хрест на хрест» 
зруби такі, оце ж квадратні. І  ото наповнялось воно 
водою. Трубою ж туди пробивають. От, чоловік двад-
цять тягають такі ті [лебідки], а той [майстер] стоїть, 
тіки б’є, гецає, поки ж воно аж проб’є. Витрушували 
і земінь, і камінь, і глей. Є в нас он там, оно за хатою 
там, і  досі колодязь є викопаний, як оце таке не на-
воднєніє, так води мало, а як наводнєніє – води було, 
та так черпнеш і достаєш. Було таке, не знаю, який 
год, шо і в погребах вода була, і в хатє, де хто на низу. 
Отаке-во було.
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БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

с. Соснівка
Записала С. Приставчук 2005 р.  

у с. Соснівка Білогірського р-ну Хмельницької обл.  
від Ковалюк Надії Дем’янівни, 1937 р. н.  

(ПАВК. Ф. 22. Оп. 1. Спр. 4)

ЖИТЛО Фундамент. Фундамент роблять із каме-
ню. Ну, на фундаменті почали будувати хати десь у 
[19]50-х  роках. Стіни. [З  яких матеріалів будували 
стіни?] З вальок будували, стіни були з глини і соло-
ми. Цегляні появились десь у [19]70–80-х роках. Були 
хати і в зруб – там ложилось грубе дерево, і щелі за-
ліплювались між ними мохом, і в хаті було сухо і те-
пло. [Чи будували із шлаку?] Обкладали шлаком у 
[19]80-х  роках. Дах. [Чим покривали хати?] Колись 
покривали лише соломою і черепицею. Шифером, 
зустрічається, що й залізом,  – десь у [19]70-ті  роки. 
Система опалення. [Яке опалення було в хатах?] За-
раз село повністю, повністю газифіковане, лиш де-
кілька хат не опалюються газом. Зараз вже не у всіх 
людей є печі, як є, то у дворових кухнях, але є ще й 
печі. Інтер’єр. [Як освітлювали хату?] Були каганець 
і гасова лампа, вішались над столом, а  каганець був 
коло печі на причіпку. [Чи білили всередині стіни?] 
Стіни мазали і білили: і зсередини, а дехто й знадвору 
крейдою. А  хліви білили глиною. [Чи облицьовують 
стіни ззовні?] Виправляють вапном, останні вже п’ять 
років облицьовують битим керамічним меленим по-
судом з вапном, піском, цементом. [Яка була підлога 
в хаті?] Земляна була, а в багатих – дощана. [Як зма-
щували долівку?] Долівку змащували жовтою глиною. 
[Чи змащували лежанку?] Лежанку, причіпок, зачіпок 
замащувались жовтою глиною. І  робили ободочок 
червоною глиною. [Опишіть, які були меблі в хатах.] 
У хаті стояли, значить, стіл, мисник, лавка, табуретки, 
ліжко, скриня, полик (на ньому спали), тапчан. [Які з 
цих меблів ще є в сучасних хатах?] Немає вже мисни-
ка, лавки, скрині, зараз шафа. Колись на ліжку лежали 
подушки і на ньому не спали, а спали на полику. За-
раз на ліжках немає тих вишитих великих подушок, 
і на ньому сплять. [Опишіть полик, на якому спали.] 
Піл був сосновий або дубовий, десь на 5–6 досок, його 
опирали на мурований привалок, настилали поздовж. 
[Які були лави, де їх ставили у хаті?] Лави були прості, 
дерев’яні. У багатших прикрашені різьбою, на покуті 
сходились трикутником. [Чи були лави зі спинкою?] 
Лави зі спинкою були з діда-прадіда, а  у [19]50–60-
ті роки фарбували олійними красками в коричневий 
колір. [Чи застеляли лави?] Були спеціальні радюшки, 
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вони були з одної половинки, бо рядна були з двох 
половинок. Ними на свято застеляли лежанку і лав-
ки. [Які на вигляд були скрині?] Скриня була велика, 
прямокутна з віком, кришкою, опуклою чи плоскою. 
В більшості була прямокутною, завдовжки десь 1,5 м, 
ширина метр. [Чи пам’ятаєте людей, які їх виготов-
ляли?] Майстри були Нечипорук Антін і Нечипорук 
Панас. [Чи була колиска в хаті?] Колиска була, ви-
готовлялась з лози. Така видовжена корзинка. Вона 
вішалась над поликом до сволока за вервички – такі 
мотузки. [Чи були в хаті ікони? Де їх ставили?] Ікони 
висіли на покуті, на спеціальних трикутних поличках-
божничках.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Яке місце вважали поганим для будів-
ництва?] Не можна будувати на середохресній доро-
зі. Двері до хати мали бути на схід сонця. Закладини. 
Коли ставлять першого стовпа, то під нього сипали 
копійки, щоб гроші були, ложили свячену воду і зілля, 
щоб усе зле обходило хату.

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Березина
Записав Р. Тарнавський 20 серпня 2010 р.  

у смт Усть-Чорна Тячівського р-ну Закарпатської обл.  
від Щербія Анатолія Костянтиновича, 1936 р. н.,  

родом із с. Березина Віньковецького р-ну 
Хмельницької обл.

ЖИТЛО Стіни. [Інформація про практики будівництва 
у с. Березина]. Була толока. Копали таку велику яму. 
Землю кидали [туди], потому – соломи чи трині (від-
ходи від того, як молотили), кінській гній додавали, 
перемішували. Ногами місили чи коня заводили. То 
казали «болото». Вальки робили, складали їх. Якшо 
була форма, так робили, а могли й без форми. Як ви-
сихало, клали далі. Дах. Соломов вкривали кришу.

с. Зіньків
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Зіньків Віньковецького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Зіньків 
належить до давніх поселень Поділля з дуже склад-
ним минулим. Згадуваний ще 1404  року, у  XVI  ст. 
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його вважали вже одним зі значних міст краю. За-
вдяки замку, він також входив у систему укріплених 
поселень Західного Поділля. Замок відігравав велику 
роль у боротьбі з татарами, бо височів біля Чорного 
татарського шляху. В  1458  році Зінькову було нада-
но привілей на Магдебурзьке право. Незважаючи на 
періодичні напади і спустошення, поселення багато-
разово відновлювалося. У 1578 році в ньому налічу-
валося 275 дворів, 1375 душ населення. Ремісників у 
1568  році було  7, 1583  року  – 14. У  1573–1577  роках 
Татарчук із Зінькова робив копії книг Скорини на-
родною мовою. Здавна аж до початку ХХ  ст. посе-
лення вважали одним з провідних центрів народної 
художньої кераміки, яку за якістю порівнювали з ан-
тичною. У XVI ст. тут існував гончарний цех. У серед-
ині XVIІ ст. населення Зінькова брало активну участь 
у козацьких війнах та повстаннях. У  1776  році тут 
було 358  будинків, 3491  мешканець, 2  гуральні, пи-
воварня, гамарня, цегельня, лісопильня, воскобійня. 
У 1793 році Зіньків став повітовим містом, 1804 року 
його переведено до розряду містечок Летичівського 
повіту, яке в 1843 році останній власник принц Адам 
Віртемберзький продав казні. Наприкінці ХІХ  ст. 
у Зінькові налічувалося 611  дворів, 4842  мешканці, 
118 крамниць та майстерень, діяли костьол, 4 право-
славних парафії, парафіяльна школа, однокласне на-
родне училище. Серед ремісників переважали шевці, 
чоботарі, бондарі, каретники, мідники, ковалі, гонча-
рі. Гончарювали 200  родин, чому сприяла наявність 
високоякісної глини. Рожеві після випалення вироби 
розмальовували «червінню», геометричними орна-
ментами. У 1923 році Зіньків став райцентром. Після 
Другої світової війни тут збудували 21  магазин, по-
бутовий комбінат, 2  медпункти, пологовий будинок, 
3  школи. Проте згасли традиції гончарного промис-
лу. Система забудови. Зіньків розташований в ма-
льовничій, пересіченій місцевості серед південних 
відрогів Волинсько-Подільського плато. Через село 
протікає р. Ушка, доплива р. Ушиці, що живиться дже-
рельними водами і має багато порогів і перекатів. На 
високому плато лівого берега річки, яка тут протікає 
глибокою долиною, розташоване історичне містеч-
ко, селянські ж осідки розкидані низинами. Стрімка 
скеля ніби переростає в башти і стіни фортеці. Відпо-
відно до ландшафту місцевості склалася планувальна 
структура Зінькова: на височині, над долиною річки, 
підвелася на скелі фортеця, біля її підніжжя на висо-
корівні  – містечко, а  по широкій долині сільська за-
будова окремими кутками (Кривуля, Калинівка, Ада-
мівка, Горбашівка, Соколова). Головна композиційна 
вісь – шлях з Грем’ячки – перетинає поселення з пів-
нічного сходу на захід. Прямовисно до нього проля-
гла вулиця-дорога на Адамівку. Біля їхнього перетину 
утворився вузький прямокутний майдан, нині забу-
дований. Біля нього з південного заходу розташована 
панська садиба. Уся територія, прилегла до фортеці з 
півночі і сходу, становить найдавнішу частину Зінь-
кова – власне містечко. У долині на лівобережжі забу-
дова підпорядкована двом вулицям, що повторюють 
вигини річки, та коротким поперечним вуличкам. 
Подібна планувальна структура і в долині правого 
берега. У  містечко, яке слугувало торгово-ремісни-
чим центром поселення, під захистом фортеці  – до-
мінанти місцевості, були споруджені мурований кос-
тел 1450 року і мурована Троїцька церква 1521 року. 

Костел (1750 р.) і руїни замку. 
с. Зіньків Віньковецького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко

Михайлівська церква. 1769 р. 
с. Зіньків Віньковецького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко

Панський будинок. 1843 р.  
с. Зіньків Віньковецького р-ну Хмельницької обл.  

1991 р. Світлина З. Гудченко
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Вони грали роль архітектурних субдомінант центру. 
Окремі ж кутки, розкидані в долині, мали свої архі-
тектурні акценти. Це – Вознесенська (1730, 1869 рр.), 
Михайлівська (1769 р.), Покровська (1773 р.) церкви. 
[Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Хмельницька область. 
Київ,  1973. С.  134–141; Памятники градостроитель-
ства и архитектуры Украинской ССР. Т.  4. К.,  1986. 
С. 196–197; Гульдман В. Памятники старины в Подо-
лии. Каменец-Подольский, 1901. С. 130–131, 350–354; 
Є.  Сіцінський. Оборонні замки західнього Поділля 
XIV–XVII  ст. Київ,  1928. С.  53–57; Логвин  Г.  Н. По 
Україні. Київ,  1968. С.  283–284; Труды Подольского 
епархиального историко-статистического комитета. 
Вып.  ІХ. Каменец-Подольский, 1901. С.  523; Album 
Widokуw Napoleona Orde. T. II. Pinsk, 1881. Рис. 151].

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Костел. Троїцький костел 1750 
року, зруйнований під час Другої світової війни, дов-
гий час стояв без перекриття. Тепер він відновлений і 
функціонує за прямим призначенням. Це – однонавна 
мурована споруда, з прямокутними в плані її складо-
вими: навою, апсидою, сакристіями з заходу. Біля го-
ловного фасаду триярусна дзвіниця. Перекриття дру-
гого ярусу – напівциркульне склепіння з розпалубка-
ми. Церква. Михайлівська церква 1769 року – видатна 
пам’ятка дерев’яної архітектури Поділля. Вона розта-
шована на невеликій терасі відрогів пагорбів, що ото-
чують поселення. Храм підноситься над місцевістю 
трьома банями, легкими та стрункими завдяки зало-
мам, видовженим пропорціям зрубів і шоломовидних 
верхів з перехватами. Церква стоїть на мурованому 
фундаменті. Усі її 8-гранні зруби первісно мали висо-
тне розкриття вгору, але пізніше у вівтарі та в бабинці 
перекриття були перероблені на плескаті. В  інтер’єрі 
зруби об’єднуються в спільний простір арками-вирі-
зами. Із заходу до бабинця нещодавно прибудували 
тамбур з двосхилим дахом, увінчаним банею. Це спо-
творило первісну композицію пам’ятки. Біля храму з 
півдня зберігся мурований козацький хрест. Легенда 
мовить, що церква стоїть на козацьких кістках, які 
знаходять дотепер під час земляних робіт. Від Михай-
лівської церкви, розташованої на підвищеній терасі 
правого берега річки,  – гарний краєвид на колишнє 
містечко Зіньків з руїнами фортеці та костелом. 

ОБОРОННІ СПОРУДИ Фортеця. Залишки фортеці міс-
тяться на південному кінці високого вузького мису, 
оточеного із заходу долиною р. Ушки, зі сходу – при-
родним яром. Збудована в 1530-х  роках як замок 
на місці укріплення XIII–XIV  ст., у  другій половині 
XVІ  ст. була модернізована в регулярний тип з три-
кутною схемою плану. В середині XVІІ ст. і в 1672 році 
була частково зруйнована, а на початку XVІІІ ст. від-
будована. Від мурованих укріплень збереглися на рів-
ні одного ярусу руїни найстарішої частини – південної 
башти та 4-х казематних приміщень біля західної сті-
ни. Як видно із залишків, на кожному розі трикутника 
фортеці були башти. Між двома баштами над долиною 
стояв великий триповерховий будинок. В’їзд до фор-
теці (площею близько 0,5  га) розташовувався з боку 
містечка. Башта, що збереглася, за плановою струк-
турою, архаїчністю стрільниць та іншими особливос-
тями може бути віднесена до найстарішого типу башт-
донжонів. Її стіни – 2,6–3,6 м завтовшки, приміщення 
перекриті коробовими склепіннями з розпалубками. 
В плані це – п’ятигранник зовні, майже квадрат – зсе-

редини. Казематні приміщення збереглися на ділянці 
близько 36  м завдовжки. Приміщення прямокутні в 
плані з товщиною поперечних стін – 1,4 м, перекриті 
коробовими склепіннями. Від верхньої тераси фортеці 
відкриваються чудові панорами на східну частину села 
і на схили протилежного берега річки. 

ПАНСЬКА САДИБА  Панський будинок середини 
ХІХ ст. – цегляний, тинькований, г-подібний у плані – 
зразок садибної архітектури в стилі класицизму. Пла-
нувальна система  – мішана, анфіладно-коридорна, 
перекриття  – на сволоках. Парадний фасад прикра-
шений 4-колонним портиком тосканського ордера, 
а торцевий фасад – 8-колонним портиком тоскансько-
го ордера зі спареними колонами.

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН

с. Жищинці
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Жищинці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Село 
вперше згадується в документах XV  ст. На кінець 
ХІХ ст. це було досить велике поселення з 1688 меш-
канцями, 218 дворами. На той час воно належало Ада-
му та Михайлу Свідерським. У 1836 році була збудо-
вана Іоаннобогословська мурована церква і дзвіниця, 
яка обслуговувала 844  парафіян. [Літ.: Історія міст і 
сіл УРСР. Хмельницька область. Київ,  1973. С.  211]. 
Система забудови. Жищинці розташовані в мальов-
ничій місцевості біля великого ставу на спокійному 
рельєфі з невеликими пагорбами. Став утворився на 
базі струмка, загаченого у східній частині поселення. 
Ландшафтна ситуація зумовила планування села,  – 
вільне, з  елементами радіально-кільцевої структури. 
Забудова розташована по обидва боки долини струм-
ка. Вулиця-гребля, що проходить з півдня на північ, 
є композиційним стрижнем села. З двох кінців її пер-
спектива завершується архітектурними об’єктами  – 

Церква Іоанна Богослова. 1836 р. 
с. Жищинці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко

ГОРОДОЦЬКИЙ  РАЙОН
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церквою з півночі та панською садибою з півдня. Біля 
церкви була раніше й садиба попа. Усі найстаріші ву-
лиці тяжіють до ставу і мають хвилясті окреслення.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Іоанна Богосло-
ва 1836 року, 1904 року – мурована, хрещата в плані, 
одноверха, з 8-гранним підбанником та банею над се-
редохрестям. Рамена планового хреста перекриті ци-
ліндричними склепіннями. Дзвіниця. На церковному 
подвір’ї з заходу від храму була мурована дзвіниця, 
від якої лишився неповний перший ярус. Південніше 
комплексу культових споруд розташовувалося попів-
ське обійстя. Будинок попа початку ХХ ст. переплано-
вано і використовується під дитячий садок.

ПАНСЬКА САДИБА Панська садиба  ХІХ  ст. (тепер  – 
школа) займає невеликий мисовидний пагорб, окрес-
лений зі сходу та заходу напівкруглою вулицею. Під-
вищена ділянка садиби відокремлюється від вулиці 
підмурком, на якому, певно, була початково огорожа 
(не збереглася). Став розлився у північно-східному 
напрямку відносно садиби. Палац розташований на 
відстані кількох метрів від вулиці та повернений до 
неї торцевим фасадом. Палац складається з двох дво-
поверхових будівель, з’єднаних перехідним компо-
нентом. Це  – давніший будинок у стилі класицизму 
з прибудованою пізніше вежею з псевдоготичними 

стрільчастими вікнами Основний будинок має симе-
тричну структуру, два великих 4-колонних портики 
коринфського ордера посередині довгих фасадів, пря-
мокутні вікна, завершені сандриками. На рівні друго-
го поверху портики накривали тераси з огорожами 
(збереглася лише одна – західна тераса). Над антамб-
лементами портиків  – трикутні фронтони, утворе-
ні виносами 2-схилого даху, «врізаними» в 4-схилий 
дах будинку. Кути палацу підкреслені широкими пі-
лястрами, а  площини фасадів декоровані вінцевими 
карнизами та міжповерховими тягами. Прибудована 
у вигляді вежі частина палацу дещо вища за основну. 
У її приміщеннях на 1-му поверсі була колись баня, на 
2-му – кімната для відпочинку. На садибній ділянці, 
південніше від палацу, збереглася заглиблена частко-
во в ґрунт кузня з муру (не функціонує). На південний 
захід від палацу розташована велика мурована спо-
руда ХІХ  ст.  – панський магазин (гамазей-зерносхо-
вище). Наразі це – млин. Ще західніше була корчма з 
двобічними галереями (тепер – житло вчителів).

с. Завадинці
Записали М. Бех та С. Маховська 22 червня 2013 р.  

у с. Завадинці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  
від Огороднік Галини Йосипівни, 1927 р. н.,  

та Огороднік Євгенії Казимирівни, 1949 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Ото де ростуть корчі бузини, не можна 
будувати. Бо навіть у нас там є такі, на повороті є хата, 
то там казали, шо оце побудована хата на бузині, то 
там весь час хворіють. Я знаю, мої батьки клали хату, 
і  їм казали, була стара хата на тій самій [площі], ну, 
велику, більшу звели лише хлопці, не велося їм добре, 
каліками були. І дуб, дуб погано росте, дуб росте там, 
де дуже погані сили. Де сходяця всі погані сили, то 
там дуб росте. А ясень росте в світлому місці. В ясень 
ніколи не вдарить блискавка, в  ясеня ніколи не вда-
рить блискавка. [Не казали раніше, що не можна бу-
дувати хату на місці старої хати?] Нє, такого ніхто 
не чув. А мої он збудували, не отрішили тої хати, всі 
поросходилися, нові повкладали та й лишилася, нічо 
хата ше, ну, вже стара. Закладини. [Як будували хату, 
можливо, щось клали на кути?] Це кажуть, шо кла-
дуть гроші, ну, тут я не помню, шоб у нас клали гроші. 
[Можливо, хреста робили?] Нічьо не робили. В  нас, 
я знаю, ми цюю хату клали, повалили, ми на місці тім 
самім клали. Обрядові та розважальні аспекти то-
локи. Ми от як строїли хату і люди нам [допомагали], 
то тоді борщі варилися з яйцем вареним. То ранньої 
весни таке-во давали, шо борщ. Я навіть помню, як ми 
клали цю-во навіть хату, сто душ дав наряд голова, та 
й зготовити на сто душ. То ми тоже варили той борщ, 
такий, і капуста була жарена, і шо-то собі, і холодец, 
і шо-то ше, голубці із капусти тої кислої, такі голуб-
ці робили і так-во давали людям, шоби їли. Роблят, 
а ми, хата – «балабухи» казали, з глини. Нас було чьо-
ловік і я, і  батько, і  мама. Ми поставали посередині 
тої хати, обкидали нам тими «балабухами», і там по-
желали щастя, здоровля і, Слава Богу, ніхто в нас ні 
вмер, нічього. Але такий ляв дощ... Ніби горит, стіки 
людей було. І носили борщ, і капусту, і холодець. І як 
гульне дощ, шо ляв через річку, туда, там є міст, рань-
ше ходили через міст, кіньми людей перевозили, бо 
не годен перейти додому. Такий лляв дощ тоди, того 

Панський будинок. Головний фасад. ХІХ ст.  
с. Жищинці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  

1991 р. Світлина З. Гудченко

Магазин панського маєтку. ХІХ ст. Тепер млин.  
с. Жищинці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко
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первого дня. [Коли люди збиралися допомагати роби-
ти з глини хату, як це називалося?] Толока. То я, нині 
вони йдут до мене, завтра нарад до другого, та йдем 
всі, скіки тих людей. [Це один одному допомагали?] 
Помагали. Так шо ніхто грошей ніяких не брав, єдне 
з другим помагали тоді, сами клали. [Толокою тільки 
хати будували чи ще щось робили?] Та все, і навіть то-
локой кукурудзи наломлят, перебити кукурудзу, та й 
то була толока, а тоже така. Ну, тоді такі-во дівчаки, 
хлопчаки, баби вже не мали дєло до того. Отаке.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які є народні назви кутків, вулиць, присілків Вашого 
населеного пункту?] В  нас в Деражні існують ше до 
сих пір колишні народні вулиці, перевулки, які були 
перейменовані, а зараз в них сучасні назви. Так, на-
приклад: «Яридівка» – колишня народна назва пере-
вулку вулиці «Ворошилова», теперішня назва вулиці 
«Прилюка» в Центрі. Тут були будинки, поруч з яки-
ми були яри, невеликі водойми і господарства. І ше 
таке: «Слобода» – вулиця понад правим берегом річ-
ки Вовк, невелике поселення вздовж основної дороги, 
де проживали в основному робітники залізниці, про-
мислових артілей, місце було безлісе від річки, були 
мокрі луги. [Чи є довкола Вашого населеного пункту 
місця, де раніше були хутори або інші поселення, але 
нині їх вже немає?] Да, колись казали, шо в нашому 
місті був хутор. Зараз ми називаємо його «Трояни» – 
це один із районів нашого міста тепер. І  ше казали 
таке, шо в дереволюційні часи тут був хутір, і  були 
тут садиби трьох братів з прізвищем Троян. І  від 
цього пішла назва «Трояни». Ше є хутор, який зна-
ходився в Криничному, де до розкуркулення прожи-
вали заможні одноосібники, а зараз Криничне – це це 
один із районів нашого міста, де проживають люди, 
розміщений аграрний ліцей, дитсадок, магазини. 
[Чи мають особові назви поля у Вашому населеному 
пункті?] В  нас є таке «Задерейкове поле»  – це поле 
було коло колишньої бригади колгоспу м.  Деражня 
в районі Троянів. Казали таке, шо назва його пішла 
від назви хазяїна цього поля  – Задерейка. Ше в нас 
є поле, яке називають «Чугунка» – це поле біля ЛТП, 
поруч з залізничною дорогою на цукровий завод. Ка-
жуть, шо назва походить від першого паровоза депо, 
якого в народі називали «чугунка». На окраїні в одно-
му із районів м. Деражні є поле, яке називають «Ка-
пелюшник» – його назва походить від назви хазяїна 
цього поля – Капелюшний. [Чи мають назви пагорби 
та долини у Вашому населеному пункті та навколо 
нього?] Я знаю, шо в нас є «Яськова долина», яка зна-
ходиться на краю Деражні по дорозі на с. Гатну. Ше є в 
нас «Водяна» – східна долина частина території, при-
леглої до Криничного (один з районів м. Деражня), де 

багато ярів, джерел, водойм. Цею Водяною долиною 
весною під час сильних дощів могутнім потопом йде 
вода, і від того й походить назва. [Як називають яри 
та балки у Вашому населеному пункті?] Є в нас «Ца-
пів яр»  – це яр по вулиці Германово до Білої річки. 
А називають цей «цапів яр» того, шо там припинали 
пасти цапів та кіз. Ше є в нас «Киндилів яр» – він зна-
ходиться в нас біля православної церкви в сторону 
с. Теперівка і при в’їзді в м. Деражня. [Чи є у Вашому 
населеному пункті або навколо нього «святі» криниці 
(джерела)?] В нас в районі, а саме у с. Слобідка-Ше-
лехівська є священна криниця (колись було джере-
ло), тепер воно гарно оздоблене, куди кожного року 
на свято Іллі (2  серпня) з’їжджаються багато людей 
і батюшків, де проводиться церковна служба, і освя-
чують цю криницю, воду. [Чи є у Вашому населеному 
пункті криниці, джерела, кладовища, хрести, до яких 
колись ходили, щоб «викликати дощ»?] Я знаю таке, 
шо колись як не було довго дощу, як вже була засуха, 
то збиралися старі жінки-вдови, в яких померли чо-
ловіки, йшли до кринички (любої), її чистили і при 
цьому читали певні молитви, шоб викликати дощ. 
А зараз я знаю, шо нема довго дощу, то старі жінки 
беруть сапу чи лопату і йдуть до кринички і її чис-
тять. І таким способом викликають дощ, і тоді може і 
піти дощ через день-два.

ЖИТЛО Фундамент. [Чи є у хатах фундамент? Коли 
почали будувати хати на фундаменті і з чого його роб-
лять?] Колись десь 1920–1930-х  роках хати не мали 
фундаменту. А  десь, починаючи з 50-х  років ХХ  ст., 
вже починали закладати хати на фундаментах. Робили 
фундамент з каменю, з  цегли могли робити. Стіни. 
[З  чого раніше були зведені стіни?] Стіни виводили, 
хто з чого міг: саману, з вальок робили. Робили стіни 
тоже глинобитні – це коли глину вибивали в дерев’яні 
опалубці. Або робили стіни глинолитні – це глину ви-
мішували з соломою та половою, заливали у дерев’яну 
вертикальну опалубку, яку забирали, коли висихали 
стіни. [Стіни складені з природного каменю?] Хати, 
які робили з каменю, – це вважалася безкаркасна тех-
ніка. Люди рідко робили з камню хати. Більше з кам-
ню робили огорожі. [Стіни цегляні коли з’явилися?] 
На той час це були десь [19]50-ті роки. Цегла була до-
рога та ше й дефіцитом. Цегляні стіни могли будувати 
тільки багаті люди. А післявоєнні роки – то вже об-
кладали вже нею хати, мурували стіни. [Чи обклада-
ють стіни цеглою, шлаком?] Тепер вже почті ніхто не 
обложує хатів цеглою, а колись років 30 назад, то об-
ложували, навіть і в мене хата обложувалась: вперед 
слой глини, а тоді клали кирпіч. А шлаковані хати те-
пер ніхто не виливає, це виливали хати десь в 
[19]70-х роках. [Чи штукатурять стіни?] Тепер як хто 
хоче, так і робе. Одні штукатурять, а другі оббивають 
гіпсокартоном, кому як по карману. Колись давним-
давно  – то люди не понімали штукатурити. В  осно-
вному, глиною накидали стіни, потом гладили. Такого 
поняття не було  – штукатурити. [З  якого матеріалу 
робили стіни комори-«кліті», прибудованої до хати?] 
Хто як собі міг і кому як було вигідніше. Робили з до-
сок, всередині оббивали теж такими вузенькими до-
сочками, дехто і обмащував глиною, а потом білили. 
[Як називали прибудову до хати?] В нас казали «при-
чепа». Стеля. [Опишіть будову стелі]. В  основному, 
в хатах робили стелю. Але я знаю, шо було і таке, шо 
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над сіньми могло і не бути стелі. Стеля робилась на 
трьох поперечних волоках. Сволоки розміщали на од-
ному поздовжньому сволоку, поверх якого вкладали 
колоте дерево. Десь в [19]60-х  роках появилася під-
шивна стеля вже. І конструкція дає гладку поверхню. 
В радянський час стелі вже стали штукатурити, роби-
ти гіпсові, стали встеляти стелі, робити різні пере-
криття. Дах. [Як закріплюють крокви даху?] Крокви 
закріплювались «в  замочок». Вирізалась кроква і за-
кладалась одна ніби на одну і забивалась гвоздьом. 
Поздовжню балку виносили за стіну, шоб захистити 
стіну чи призьбу від дощу, на кінцях крокви забивали 
дерев’яні кілочки (коники – так казали). B більшості 
покривали соломою і ше використовували очерет. 
Майстри, які пошивали дахи – їх ше називали поши-
вачами. То вони вміли покривати різними способами. 
Пошивати починали з нижнього краю даху, при в’я зу-
ючи до передостанньої лати найгрубші сніпки, так на-
зивали – китиці. Всі інші ряди до самого верху даху 
викладали куликами. Різниця між куликами і китиця-
ми полягає в тому, що перші зв’язуються ближче до 
колосся, а другі з протилежного кінця. Китиці при в’я-
зу вали до лат колоссям вгору, а куликами – колоссям 
донизу. При цьому робили так, шоб колосся першого 
ряду куликів покривало колосся першого ряду ки-
тиць, а колосся другого ряду куликів покривало гузирі 
першого ряду куликів, колосся третього ряду куликів 
покривало гузирі другого ряду коликів. Снопи очере-
ту, як і соломи в’язали до лат, «мітелки» – пускали по 
схилу. [Як роблять гребінь на хаті?] Гребінь на хаті ро-
били за допомогою одного поздовжнього або попере-
чного сніпка (ляльки), двох сніпків, сніпка покладено-
го вгору, викладання м’ятою соломою високої трапе-
ції. Викладений верх любим способом притискувався 
здвоєними жирдинами. Під м’яту солому обізатєльно 
підкладали ряд китиць, часом і поверх цього ряду 
укладали один або навіть два ряди поперечно покла-
дених сніпків. В  такому випадку верх виходив дуже 
високим  – був розвинутий гребінь даху. [Чи буває 
придавлення даху рамою?] Верх даху притискували 
кізлинами або ж пошивали «гребінкою», чи «кіс-
кою»  – здвоєними снопами, закріпленими догори 
«страпаками», а мітелки пускали по схилах. У другому 
випадку верх притискували дашком з двох дощечок 
(ринва). Під шар м’ятої соломи прикладали зв’язані 
снопи очерету. [Якими матеріалами вкривають дахи?] 
Покривали соломою, а після – то був шифер, черепи-
ця, бляха, руберойд. Інтер’єр. Меблі колись в старо-
винних хатах розставляли так: біля входу в хату із сі-
ней по один бік у кутку ставили піч, по другу сторо-
ну  – мисник для посуду. Між печу та прирічковою 
стіною весь простір займав широкий де рев’я ний на-
стил з дошок для спання. У кутку від печі (на покуті) 
вішались образи, а  під ними вздовж причілкової та 
чільної стін хати ставили лавки. Перед лавкою вздовж 
чільної стіни ставили стіл. Між полом і столом стави-
ли скриню. Якшо стола не було  – за нього правила 
скриня. Коло стола або печі ставили невеликий пере-
носний стільчик. В кутку між дверима та печію було 
місце для кочергів, коцюб, а в другому, біля мисника, 
було місце для цебра з водою. [Чим відрізнялися хатні 
меблі у бідних і багатих?] В багатих селян були скрині, 
шкафи, сундуки, а в бідних цього не було. В багатих і 
хати були заможні. [Які елементи традиційних хатніх 
меблів залишилися в сучасному інтер’єрі?] Я навіть не 

можу сказати, що лишилося з давніх меблів. Це, певне, 
лишилися колишні образи як реліквія, які зберігають-
ся по хатах на сьогоднішній день. Маленькі стільчики, 
табуретки. Навіть у мене такий є [стільчик], і він ще в 
гарному стані, ми його підтримуємо. [З якого дерева 
виготовляли піл?] Поли робили з грубих дубових до-
щок, які спирали на дерев’яні бруски – поперечки, які 
клалися на вкопані в землю стовпчики. Поверх дошок 
стелили сіно і прикривали його рядниною. Сіно сте-
лили впоперек. Для голови робили підвищення. За-
можні селяни пізніше почали замінювати поли купле-
ними переносними ліжками, на яких гіркою вистав-
лялись подушки. Спинки полів були глухими і при-
крашались різбою. [Якими були лави – матеріал, роз-
мір, обробка?] Лавки робили з широких дубових до-
щок, які вкладались на закопані в землю дерев’яні 
стовпчики. Це були нерухомі лави, які могли перено-
ситися. У  багатих вздовж довгого боку переносної 
лави прикріплювали стінку, зроблену з простої ви-
різьбленої дошки. Лавки із спинками появилися вже 
десь в [19]50–60-х  роках. [Опишіть столи у хатах]. 
Столи були прості – тесана доска була прибита до ні-
жок. Ніжки були виточені і були прості. Столи були 
круглі, но і в більшості – продовгуваті, не квадратні. 
З боку стола була шухляда, яка відкривалася. Стіл був 
дуже особливим – за ним тільки в свята обідали. На 
ньому всьо время мав лежати хліб і сіль. А в будні, за-
мість стола, правила лавка, до якої приставляли пере-
носні стільчики. [Якими були скрині за розміром?] 
Висота скрині приблизно десь один метр, а  ширина 
півтора метра. На селі був такий чоловік-столяр Сав-
чук Микола, який виробляв скрині. Скрині робилися 
так, що гвоздями не збивалися, а  з’єднувалися 
дерев’яними чопами, а по вуглах вковувалася метале-
ва оковка, а  посередині скрині з передньої частини 
був вирізьблений металевий узор у вигляді квітки. 
Зберігали в скринях полотна, хустки, полотняну оде-
жу. [Як оформляли місце для ікон?] Образи вішалися 
від печі в протилежну сторону по діагоналі. А під об-
разами вздовж причілкової та чільної стіни стояли 
лавки. Були ще й такі полички під склом, які відкрива-
лись, і всередині їх ставили образи. [Де забивали кі-
лочки для рушників? Якої вони були форми?] Коло 
дверей біля одвірків забивались кілочки, гвоздики, на 
яких вішали рушники. [Де вмащували в стіну дзерка-
ло?] Зеркало вмащували селяни в верхню частину гру-
би. [Чим білили стіни зсередини і знадвору?] Стіни 
всередині хати мастили тілько вапном. І  знадвору 
тоже мастили вапном. [Де видобували матеріал для 
побілки та обмазки?] Глину брали в глиняниках. Май-
же в кожному селі були глиняники, де люди брали 
глину. А вапна в нас не було, купували вапно на база-
рах, але я знаю, що були такі віддалені села, де було 
своє вапно. Була така місцевість, де люди навіть в 
ямах гасили вапно, а потім возили на базар продава-
ти. [Яка в хатах була підлога: земляна чи дощана?] Те-
пер то в хатах і дощана, і паркетна, і леноліум стелять 
на бетон – хто собі як хоче, так і робе. Ну, а колись в 
старих хатах підлога була земляна, з  глини. Глиною 
тоді ше й підводили перед святами, як хати прибира-
ли. Розводили її густо і підводили нею землю в хаті, 
сінях і коморі. Лежанку  – то підбілювали вапном. 
Призьба. [Яка була обмазка призьби?] Підмурки об-
мащували глиною. Розводили густо глину і так підво-
дили, щоб кантик був рівненько.
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Курник  – це 
була будівля для курей. В ньому були плетені з лози 
стіни та обмазані глиною, а з лози робили такі [«під-
ра»] у формі драбинки. А  в хліві тримали худобу, 
стіни робилися у закидку та обмащувалися глиною 
з обох боків. Найголовнішими застройками в сади-
бі селян – це була клуня і хлів. Перед клунею робили 
тік для обмолотки зерна. Зачищали рівненько і добре 
втpамбовували площу – це був такий тік. Привезені з 
поля снопи пшениці, жита, ячменю – це все тримали 
в клунях. Я забула ше сказати, що тік в клуні робили з 
глини. Колись була така потреба мати в клуні свій тік, 
на якому молотили зерно. [Де розміщували льох?] 
Льохи розміщували колись над коморою, літньою 
кухнею, а, рідше, під хатою. [Яка була форма льоху?] 
Це була квадратна яма на глибину три-чотири метри. 
Коли льох був окремо, то над ним зводили двохсхилу 
покрівлю. В ньому хранили бараболю, буряки, морк-
ву та інші овочі для засолки. [Як називали будівлі, де 
були тварини?] Для тримання худоби мурували хліви. 
Його мурували в дворі, розмір його залежав від кіль-
кості штук худоби. Коней тримали в стайнях. Стіни в 
цих хлівах та стайнях робили в закидку та обмащува-
ли глиною з обох боків. Коло них приробляли обори, 
де худоба і коні могли ходити без прив’язування. Для 
свиней робили кучу. До неї тоже приробляли обору і 
випускали літом свині на обору. Криниця. [Опишіть 
криниці та їхнє розміщення у дворі]. Колись криниці 
люди копали вручну. Потом поступово криниці зрос-
тали, їх копали майстри, які повинні спочатку обрати 
місце. Криниці обкладали камінням, а пізніше встав-
ляли круги. Є криниці, які називаються «журавель». 
Він складався з стовпа, завершеного вилами, поміж 
якими вкладали довгу жардину. На одному кінці при-
кріплювався гачок або ланцюг для відра, а на іншому 
тяга для противаги. Для витягування води викорис-
товували ключку, на яку чіпляли відро і опускали в 
кирницю. На сьогоднішній день майже в кожному 
дворі є криниця з двохсилим дахом. Огорожа. [Які 
були паркани?] В більшості були плетені з лози тини. 
Огорожу робили з тонких стовбурів дерев, які кла-
лися горизонтально, покладені між двойними вер-
тикально забитими в землю стовпчиками. Огорожа 
мала в’їзні ворота  – браму, вхідні двері  – фіртку та 
перелаз  – підвищений отвір для проходу людини, 
складний для худоби та птиці.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
[Чи збереглися у Вас водяні млини?] Нема тепер тих 
млинів, то було дуже давно. Знаю тілько, шо селяни 
і міське населення змушені були молоти зерно тіль-
ки на панських млинах, а інакше накладався штраф. 
Знаю ше, шо за помол збіжжя платили не грішми, 
а  зерном. Млини стояли на воді, в  річках. Їх виго-
товляли з дерева. В млині був такий вал з водяним 
колесом, вода падала на нього, заповнювала по колу 
ящички і обертала колесо. Кузня. [Де розташовували 
кузні? Який вони мали вигляд?] Кузні ставили не-
далеко біля річки. Кузні були в кожному селі. У них 
ковалі виготовляли знаряддя, необхідні для сіль-
ськогосподарського виробництва, а  також речі для 
побуту. В нас кузня була камінна. Всі йшли до коваля 
в гості, шоб кожному шось зробив.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Яке місце вважали добрим, а яке пога-

ним для будівництва?] Не можна було будувати нову 
хату: за розмірами меншою від старої (щоб не змен-
шилась сім’я); на садибі родини, де були п’яниці, зло-
дії тощо; там, де люди вимерли від пошесті; де часто 
слабували; де були сварки та розлучення; де колись 
вбили когось чи ще якось осквернили місце; де були 
поховання, особливо вішальників; де раніше була 
церква чи якесь інше святе місце; де колись моло-
тили (бо будуть чорти молотити); на пустирах, ви-
гонах, мочарах, на роздоріжжі, перехресті доріг та 
на межі; там, де хата розділяла ділянку землі навпіл; 
на стежках, дорогах та корчах; на камінні та болотах; 
там, де росло дерево, а особливо бузина, терен, гру-
ша і вкрай небезпечна калина; де був льох чи якісь 
ями; де був хлів чи стайня; де був смітник, гноярка, 
місце, куди виливали помиї; де скупчувалась дощова 
вода; де була хата, яка згоріла від удару блискавки. 
Шоб визначити місце для нового будинку, ходили до 
ворожок та розпитували старих людей. У деяких ви-
падках на цьому місці сіяли жито: якщо воно росло 
гарно, то вважалося, що й місце гарне. [Як перевіря-
ли правильність обраного місця?] Ну, коли перевіря-
ли правильність обраного місця, виконували певні 
обряди, які мали право виконувати тільки чоловіки. 
Я  знала багато обрядів, але вже деякі позабувала. 
А  от такий заповнила: тут використовували мета-
левий або глиняний посуд – могли брати і сковоро-
ду, і горщики тощо. Під такий посуд увечері ложили 
жмут вовни, а вранці перевіряли, чи не зволожилась 
вона. Якшо зволожилась, то й житло буде вологим і 
будувати його в цьому місці небажано. Закладини. 
[Який обирали час для закладин житла (в яку пору 
року, у який день тижня, на якій фазі місця тощо)?] 
Закладати нову хату було прийнято навесні та влітку. 
В  нас будівництво починали у п’ятницю, найкраще 
у повнолуння, щоб у хаті було повно. Загалом, най-
більш сприятливими днями вважались вівторок, 
четвер, п’ятниця та субота. Небажано було почина-
ти будівництво у високосний рік, понеділок, середу 
та на свята. Перш ніж закладати житло, довідували-
ся, чи не припадає це на день, присвячений комусь 
із святих мучеників, бо не доведеш справу до кінця. 
Після ж закладин уже можна було працювати всі 
дні, крім неділі. [Як відбувалися закладини житла?] 
У центрі, перед місцем, де мала бути піч, або у кутку 
південного боку ставили стілець, застелений рушни-
ком, на якому лежали хрест, букет квітів, хліб, сіль, 
чашка води або вина. Старший майстер брав рушник 
із хлібом, цілував його і казав: «Господи, допомо-
жи!». І починав роботу. Рушник, а  інколи й добрий 
шмат тканини і гроші майстер забирав собі. Якщо у 
майстра були помічники, то найчастіше він розра-
ховувався з ними сам. [Що закладали під кути май-
бутнього житла?] Ну закладали гроші, зерно, хліб, 
вино, квіти, зілля, часник, овечу вовну, лампадки, 
іконки, освячену воду. Зведення стін, стелі. Після 
зведення стін і стелі майстер прибивав до сволока 
хрест і квіти. Господар у свою чергу прив’язував до 
сволока кожух (шоб у домі було тепло), скатерти-
ну (для чистоти й порядку), хустку з хлібом та сіл-
лю (шоб у домі завжди був хліб-сіль). Хустка, хліб і 
сіль призначались у подарунок майстрові. Зведен-
ня даху. Коли кінчали будівельні роботи, на гре-
бені даху ставили хрест, колоски збіжжя та букет  
квітів.
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с. Зяньківці
З польового щоденника М. Фурман, записано 2009 р.  

у с. Зяньківці Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  
від Фурман Галини Миколаївни, 1967 р. н.  

(ПАВК. Ф. 22. Оп. 5. Спр. 10)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Чому так називають ваше село?] 
На місці села був колись дрімучий ліс, в ньому посе-
лились двоє людей на прізвище чи прізвисько Зяньки, 
від їх прізвища і пішла назва. В підтвердження можна 
сказати, що старожили сусідніх сіл Шарків і Яблунівка 
село Зяньки називають, а не Зяньківці. [Які назви ма-
ють ліси?] Ліс Черкенія або ще називається «Казьон-
ний» – він державний. На весь район і область відома 
«Панська долина», перед самим селом знаходиться, 
являє собою крутий спуск і високий підйом. Про неї 
є легенда, що колись не можна було їздити вночі в по-
вний місяць тією долиною. Взимку колись добирався 
пан додому з гостей, пізньої години і в повний місяць. 
В нього поломався віз, потім повтікали коні. Пан чекав, 
поки хто буде їхати, а на ранок його знайшли мертвого, 
замерз вночі. З того часу долину називають Панською. 
В цій долині буває багато аварій, але поки що обходи-
лось благополучно. Є ще долина «Кацапська» – в тому 
місті колись селились «кацапи» біля села, бо селяни 
не приймали жити. Ще є долина «Западня»  – люди 
кажуть, що колись на тому місці було село, але назви 
ніхто не чув. За селом є ще долина «Цегельня» – там 
видобували колись торф, стояв завод, виробляли це-
глу. Там є ставочок, а біля нього трясовина, там заги-
нув не один чоловік – «засмоктало» в трясовину. [Чи 
були колись навколо села хутори, яких зараз не існує?] 
Колись був біля села хутір, з  нього утворилось село. 
Воно знаходиться черз одне поле і «Цегельню», тепер 
називається Підлісне, бо з іншої сторони ліс Черкенія. 
Наші люди кажуть на нього «Футорії».

Записав М. Бех 23 червня 2013 р.  
у с. Зяньківці Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  

від Лісовської Надії Петрівни, 1936 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [З чого побудована Ваша хата?] З кир-
пича, вся кирпична. [Стара хата з чого була?] Глиняна. 
Глиняна стара ше була, ше діти гобидвоє породилися 
то в старій хаті. А вже трошки попідростали, то вже ми 
почали строїти цю. [Хату самі будували?] Сама з чоло-
віком, діти були ше малі, то ми гобоє. Ну як, мама ше 
жили, бо вже десять років мами нема, то вже щитати, 
ше мама получали дванацять рублів пенсії, ти й так. 
Ну, тоді вже в нас була цегольня, ну вже трошки було, 
вже ми на роботі гобоє заробляли. [Чи не було такого, 
що коли починали будувати хату в кут клали гроші?] 
Нє, ми не знали. [Чи приходили люди допомогти під 
час будівництва хати?] Нє. Забула, як це. [Толока?] Нє, 
якісь були, наймали, вони в нас ночували. [Майстри?] 
Да. Не пам’ятаю, чи три їх вже було, і вони ночували, 
і рано так поснідали і пішли, і вже строят. А люди від-
робляли, бо я ходила до когось, а хтось до мене, і вже 
подавали кирпич і робили, дід робив роствор, ти й так. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Так нароби-
лися – всьо построїли. Кажу: «Вже тепер не хочу стро-
їця». Ше захтів [чоловік] гаража, все построїли гараж, 
ше льох – поклали ше льох.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як Ви вибирали місце під оцю хату?] А в 
мене була стара [хата] тут, де хлів. Ну, тоді якись їзди-
ли в Даражню, то мама ше, здаєця, нє, дід вже їздив в 
Даражню брав якийсь той проект, чи як. Я в же не по-
мню. [За проектом будували хату?] Да. Ти-во вже по-
строїли хату. [Чи не говорили старші люди, може, дід, 
що не можна будуватися на місці старої хати?] То ми 
хлів построїли, но хлів був дальше старий, а ми сюди 
трошки блище построїли.

с. Іванківці *
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р. 

 у с. Радянське Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Михайлівська церква 
кінця XVIII ст. стоїть на оточеній кленами та ясенями 
ділянці, що понижується на південь. Повз неї з пів-
нічного сходу проходить головна вулиця села. Церква 
дерев’яна, тризрубна, одноверха з дзвіницею, прибу-
дованою пізніше. Зруби однакової висоти, спирають-
ся на низький підмурівок, зовні стіни вертикально 
ошальовані дошками з нащільниками. Усі приміщен-
ня споруди прямокутні, майже квадратні в плані, про-
те нава ширша за вівтар і бабинець. Нава перекрита 
верхом з двома заломами (восьмерик на четверику) 
і 8-гранною банею з маківкою, а  вівтар та бабинець 
мають двосхилі дахи. Храм освітлюється подвійними 
віконцями у південній і північній стінах четверика, по 
одному віконцю в нижньому підбаннику, в решті при-

* До 2016 р. – с. Радянське.

План 
Михайлівської 
церкви. 
Кінець XVIII ст. 
с. Іванківці 
Деражнянсь-
кого р-ну 
Хмельницької обл.  
1992 р. Рисунок 
З. Гудченко
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міщень по одному віконцю в кожній зовнішній стіні. 
Двоярусна дзвіниця завершується восьмигранним на-
метом з маківкою на 8-гранному другому ярусі. Ниж-
ній ярус дзвіниці освітлюється відносно великими 
прямокутними вікнами. Подвійні вікна нави обрам-
лені різьбленою шалівкою. Інші вікна теж мають поді-
бну шалівку, але без декору. Кути і підкарнизні смуги 
підкреслені темним кольором так само, як ребра дру-
гого ярусу дзвіниці. Михайлівська церква – типовий 
приклад українського тридільного храму, збудованого 
в народних традиціях.

с. Копачівка
Записала І. Попик 2013 р. у с. Копачівка 

Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  
від Дякуна Андрія, 1931 р. н.  
Розшифрував В. Іванчишен

ЖИТЛО Стіни. Я колись мурував хати. [З якого матері-
алу хати будували?] Глина. Це називається «муруван-
ня хатів ляпом». Там є таке, шо обично з вальку ро-
блять. А  це  – то простіше було. А  це я один, мені 
12 душ носять це діло, подають. А я один це вкладав. 
Мене були фотографірували там, де зараз вулиця Мо-
лодіжна, в  самому ріжку [куті зведених стін хати]. 
Обично, тоді були стіни із саману. Саман – це так, як 
блочки такі, коло обійстя робили. Така форма – 20 на 
40 см [ширини-довжини] і висота десь 15–20. І в нього 
тоді вкидали грасу, толочили, піднімали цю форму, 
а цей блочок лишася тоді відкритим. Його сонце скрізь 
обігрівало з усіх сторін, вітерець продував. І тоді про-
йшло скілька днів, та й його можна було класти в сті-
ну. То це були саманні стіни. Вперед в нас були не са-
манні, а стіни робили з вальків. А вальки – це тоже та 
сама граса, замісяна кіньми, глина така розбовтана. 
Глина розстеляна, саме менше три-штири соломи. 
Коні це всьо перебродюють. І получається така граса 
замісяна. Цю грасу жінки беруть, якшо це сьогодні 
проходить мурування, значить 10–12 душ сидять, ро-
блять ці вальки. Одні підносять, а муляр мурує. Йому 
подають в руки. І так одну сторону пройшов, тоді дру-
гу, воно йде «сосонкою». А тоді вже мурується з блоч-
ків, шо я казав, вони саме висихають. Вистеляється, 
роствор (пісок і глина) такий робиться спеціально. Це 
другий вид стін. Є, буває, шлакові стіни. Якшо близь-
ко є котєльня, є шлак. Значить, на вапні це діло пере-
мішується. Но це більш трудомістка робота, її мало, 
но є такі будівлі. Шлак заміняють тепер вже кирпічні 
стіни. Після саману вже тоже в нас прийшло, багато 
будинків построєно, це називається «ляпом». Зна-
чить, та сама граса. Тільки вже її не роблять жінки 
вальком. Вальок обично такий продовгуватий. 
А «ляп» – просто з глини на носілці. Перекинув носіл-
ку коло муляра, і одна жінка подає йому в руки сюди, 
а він мурує там ширину, яку треба – 30–40 [см]. От, до-
пустим, треба обкласти цей мур, його роблять де сан-
тіметрів 30, до 40. А тоді знаружі обкладають кирпі-
чом. У півкирпіча. А в нас кірпіч має 12 см ширини. Та 
й получається стіна вже 50  см: 38  – глина, а  то 12  – 
кирпіч. Обично, хати обкладають білою силікатною 
цеглою. Якшо людина це передбачає, значить, і фунда-
мент должен бути ширший. Буває ше одне, так само 
всьо роблять, а получається розкраска всяких узорів. 
Це за основу береться біла цегла, а всякі виділки, буб-
няшки, разом все кладеться, красивий будинок. Сте-

ля. [Опишіть конструкцію стелі]. Стеля, обично, – ки-
дається балки на стінах. Десь так між балками сантрі-
метрів  80. До балків внизу б’ється планочка. Колись 
раньше, то у балках робили ґари – такі видовбували 
канавки. І туди закладались стелини. Тако в одну сто-
рону косенько закладали, а тоді в цю, і воно получа-
ється плотно. І так на цих балках закладалось, стели-
лось на цих ґарах. Але це трудомістке [заняття], і воно 
давно перейшло в прибивання планок. В нижній час-
тині прибивається 4  на 4  [см] планочка, вона знизу 
рівняється з балком. З  одної сторони і з другої при-
бивається, рівняється з балком. І  вже стелини кла-
дуться на ці планки. Як стелини кладуться, робиться 
зазор, шоб не плотно їх стелити, бо ж глина не пролі-
зе. І тоді подається глина, і жінки це діло кидають тако 
по всьому [простору стелі]. Шоб балок не рівняти з 
балком, бо це буде лишній вес, то балок беруть, полу-
кругом обмастюють. Треба ж так, шоб стеля була по-
мащена 10–12 см, не більше. А балок може бути 18–
20 [см]. Як ми порівняємо глину з балком, в нас сяде 
всьо, бо глина тяжола. Після цього просихає воно, 
якшо можна, вони того ж дня легенько затягають ту 
глину, поки вона не засохла. Пройде день-два, та й 
мастять глину. Робиться такий горщик: полова пше-
нична, глина, якшо трошки, то ше можуть кізяка до-
бавляти. Але це тоді, як вже під закінчення. І так воно 
рівняється, і  підходи до штукатурки. Коли стелини 
клались між балками, то знизу клали ляди. Цю ляду 
клали на чотири стойки. Та й тоді глину кидають і 
зверху так замастюють. Так само робиться, лиш знизу 
рівненька получається стеля. То треба багато разів 
підмастювати, а це рівненько, лиш штукатур. А шту-
катурять, обично, – ця ж сама глина, полова, добавля-
ють кізяка коров’ячого. Оце так: балки  – стелини  – 
глина. Балки, в основному, стараються брати дубови-
ми. Вона не так перегниває, крепость має. І балок ро-
блять, десь 12 см ширини, треба шоб було ребро. Воно 
так може переломатись, як не буде мати ребра. Дах. 
[Як покривали дах?] Колись було заведєно  – крили 
бляхами. Оцинкована бляха, як вона хороша, вона по-
служить. А така бляха – не вигодно, ржавіє. Треба кра-
сити, слідити за нею. Є з жесті покрівля. От у нас, цю 
хату, шо ми розкидали, вона була під жестю. Більше 
тепер пішли покрівлі шиферні. Був маленький шифер 
колись: 1,2 м довжиною, 70 [см] шириною. Тепер усі-
лєний шифер, грубший, 1,74×1,2 м. Як кладеться, зрі-
заються уголки, бо як нє, буде задування. Шоб плотно 
прилягло, зрізаються, і  верхній накрив його. Як є 
можливість, добре пустити толь, але вона рветься, то 
треба вже лати. Толь не пропускає снігу. Є таке, шо ви-
палюється, там такі зубчики і канавки, вона кладеться 
їдна до другої. Одне шо, під нюю треба верх плотнити, 
і вона складається в ті пазки. Потайки замащують це-
ментом. [Як покривали соломою?] Для того, шоб со-
лома трималась, на даха клали вугли. Значить, із жита, 
молотили, забрали жито, і получались кулі тоді. Стру-
сювали, як брали за верх, та й то, шо коротеньке, воно 
совалось, а  довше лишалось. Це, шо довше, робили 
куль – круглий такий, як діжка. От з цих кулів робили 
сніпки і китиці. Перевесло було. Воно кладеться через 
всьо, а тоді береться одна частинка, вона перекрутєть-
ся, і перевесло получається скрутяне. Вже получаєть-
ся, воно не розсипається. Оце вона буде в торці – це 
буде китиця. Сніпок же робиться в сторону, коли гу-
зирами йде низ, а китиця – гузирами вверх. Так само 
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робиться перевесло. Роблять ці сніпки й китиці і кла-
дуть на вуглах. Йде тако наріжниця, на вуглах йде ко-
сенько. Вони криють і проходять, один на один кла-
дуть, і знизу доверху. Китиця такими зубчиками полу-
чається, як сходи [має на увазі сходинки на порозі]. 
Для того [так укладається], шо як ми солому покла-
дем, вітер подув, та й її здуло на вуглі, а як так ми со-
лому покладем, між китицями – вона так сохраняєть-
ся. Під солому густенько лати робляться. Солому ви-
носять. Це, шо я казав, з кулів стріпують, то ті коротші 
стебельця, їх кладуть туди на кришу, і на них можна 
класти таку солому. Для того, шоб первоначально ві-
тер не здув, пока воно злежується, то кидають такі – 
[з] тяжкого матеріалу. Зв’язують його, перевесло при-
круюють. І  воно побуде рік там чи скільки, воно як 
там всьо уплотниться, тоді можна його скинути. Цю 
покрівлю можна робити тоже всю китицями. Перший 
ряд – пішли китиці. А тоді вже йдуть сніпки. Китиці 
пішли догори гузирами, а сніпки йдуть на низ. Так ро-
биться, шоб накрились всі ці китиці. А як ми кинем 
сніпки, хай вони навіть звисають трошки там, їх тоді 
зрізають. Але зато стікає вода. Вся хата накривалась 
гайдурами, ото, де текло. Мама тих гайдурів накидає 
туди, а  воно всьо равно текло. Всі хати колись були 
так. Планування. [Опишіть, як планували раніше 
хати]. Каждий по-свому розбирався, по можливостях. 
Зараз можут хату покласти 15×20  метрів. То колись 
маленькі ставили: там 5–6  м ширини і там 8–10  м. 
Якшо там «хата і сіни», то вона маленька получалась. 
Зараз не хочуть жити з батьками, всі хотять, отдєльно 
шоб було. А раньше дві-три сім’ї в одній хаті були. От, 
допустим, всігда було так: хата, сіни і знов хата. І ко-
мора. В одній хаті одна сім’я була, друга сім’я там була. 
Як поженяться чи [дочок заміж] віддають, не у всіх же 
є місце, де його взяти. Якшо є можливість, то канєшно 
більші хати. Можна шось придумати, можна цю саму 
хату розділити і кухню розмістити, і буде тепленько. 
[Опишіть комору]. Комори первоначально не були. 
А вже як хати трошки розширились, то робили як по-
середині сіни між двома хатами, а відти з причільної 
сторони комора. В коморі робився погріб, він накри-
вався. В коморі були полки, шось класти, якийсь по-
суд. І було місце там, змололи мішки, там, допустим, 
мука, шоб всьо було під руками. Комора служила для 
продуків, якусь баночку закрутили огірків там, та й на 
ту полочку. На стілаж, шоб сиростю не взяло, мішечки 
клали. Була й там скриня, як таке-во шось, або для 
зерна, або муки. Комори були в хатах, так як зара в 
нас, але ми не коморою звем, а кладовкою. От, сьогод-
ні в нас празник, та й в кладовці полумиски холодцю 
розкладжені. Система опалення. [Як будували піч?] 
Первоначально будували тако: зрубували лозину, шоб 
вона трошки прив’яла, густенько її поклали. А  тоді 
прив’язували таку саму лозину поперек. Перша йшла 
вузесенька, а  то йде ширше, ще ширше, а  тоді знов 
вужче. Ставилась хворостина, накрутювалась якоюсь 
проволочкою і обмастювалось, вальки, мастили зсе-
редини – глина і кізяк. Але вже тепер піч зроблена з 
огнєупорного кірпіча, то саме всьо по різмірах, але 
кірпіч підтісувався, нарост спеціальний робився. На 
чірінь клали в печі плити, купляли спеціально. 
Інтер’єр. [Опишіть, яка була підлога всередині хати]. 
Підлога колись була в хатах глинобитна. Обично, як 
копають котлована, шоб земля вся [залишилась], шоб 
не звозити, шоб не трудитись. Земля вся всередині ли-

шається. Поки фундамент роблять, воно розправля-
ється, толочиться, люди по нії ходять. Получається 
затолочена, особенно, якшо дощ якийсь пішов. Пушті 
її і трамбувати не треба. При постройці стін люди хо-
дять, носять, і вона затолочується. Тоді завозять гли-
ни трошки, ту глину саму трамбують. Після цього ро-
блять цю грасу, як я казав, і змастюють підлогу. Такий 
варіант, коли люди не мали, не було можливості [ін-
шими матеріалами долівку постелити]. Доски дорого 
купити і порізати. А тепер ніхто глинобитні поли не 
робить. Тоді почали на глинобитні поли стелити ліно-
леум – це таке з узорами воно. До цеї пори ці глино-
битні поли діють в хатах. В більшості роблять підлогу 
із досок. Муруються такі тумбочки, 70–80 см лєга від 
лєги. Які це тумбочки: викопали ямку, підтрамбували, 
кірпіч. Кірпіч має 25 см, така й тумбочка – 25×25. Хто 
мав можливість [купити] цементу, робили бетонну 
опалубочку. Тоді на тумбочку кладеться лєга одна, 
друга, і тоді прибивались гвозді. Опять, лєги дубові – 
«70–80-тка». На тумбочку кладеться рубироїд чи ку-
сочок толі, шоб не гнила сама лєга. Вже її сирость не 
бере. І тоді прибиваються доски. Обично, полова до-
ска  – сороковка. Оце дощатий пол. Обвели кругом 
плінтусами, краси і тоді танцюй. [Які були меблі у 
хаті?] Були прості столі, ослончики, стільчики. Такого, 
як купованого, не було, бо не було за шо купляти. Ви-
пускались старі меблі і точені, дубина така, спеціальне 
дерево таке – бук. В нас не примєнялись, вони в бага-
чів були. Кровать була така: забили два коли, настели-
ли, як нема досок, то ломаки такі, соломи. Лавка була, 
доски, навіть всі не робили, шоб вона буда переносна. 
[Чи були килими?] Килими – це то, шо з нашого само-
дєльного, з верстатів цих. Були одна чи дві людині, які 
цим займались. Вони їх ткали і робили. Люди робили 
і купляли, десь на стіну, хоч невеличкий килим. Тоді 
дорожка була з верстата, налавники, кровать, застели-
ли рядно. [Чи були ікони в хаті?] Канєшно, Ісус Хрис-
тос. Були в хатах. Без ікони – то не хата. Зараз, може, 
не багато їх висить, а  тоді таке  – хрестились люди. 
Я ондо був малим, і то мама мене заставляла на коліна, 
я хрестився і молітви знав. А тоді прийшо время, я по-
чав рости і забувати, парубком став, в армію пішов. Ці 
ікони відійшли. Аж тепер я і до церкви ходю, і в хаті є 
ікона. Хоть було раньше запрєщєно, як була комуніс-
тична партія. Той, шо комуніст, то він, канєшно, в хаті 
ні одного образу не мав. А  ці люди, в  кого в хаті не 
було комуністів, то ікона обов’язково. [Де їх ставили?] 
І в кутку, треба так, шоб ікона располагалась на схід, 
потому шо ми чекаєм пришествія Ісуса зі сходу. [Яким 
був посуд у хатах?] Миски, їли ми з керамічних, які 
випалювались. Гончарі це робили, возили на базари. 
Миски різних видів, макітри для того, шоб терти 
якийсь мак чи чосник, робились глечики для молока. 
Горшки – всі їх купляли. Брали по кількості людей і 
більший, і середній. У горшка була покришка зверхи. 
Були такі близнята колись, то жінка несе чоловікові на 
поле полудник. То вона так: в одному борщ, а в друго-
му ше шось там. Всяка миска була розписана зсереди-
ни так, як зараз ми полумиски купляєм з квіточками. 
Там була посередині квітка. Були такі, як святочні, 
в празнічні дні брали. А так дивились на прикраси на 
них. Колись дві-три гончарі на базарі вивозять. А за-
раз попробуй [купи] макітру! [Де був ткацький вер-
стат?] Так, шоб не заважав, напротів дверей ставився. 
Обично, в хатах викопувалась така ямка для підніж-
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жя, косенько вона робилась. Верстат занімав один ву-
гол хати, він не притулявся до стіни, бо був шат. [Чи 
білили всередині стіни?] Стіни білились раньше та й 
зараз біляться. Є родовища в селах, от, в нас на грани-
ці з Брідком добувають глину білу. Є такі родовища, 
що розриваються трактором, вже попід хати возили. 
Цею білою глиною всі хати білились ізсередини. Рань-
ше були хати, ці мазанки штукатурені, тоже білились, 
передня і причільна, дві стіни білились білим. Задня 
білилась таким коричневатим  – золотуха була, така 
глина. Призьба. Призьба золотухою робилась кругом. 
Глину копали, мочили, робили з неї балабухи, як хлі-
беня. Складали, та й люди мали собі роками, на горіщі 
чи якомусь піднавесі покладе. Коли треба чи кусочок, 
чи скільки – відбив, намочив і білуєш. А знаружі ко-
лись ці давні хати – [білилися] причільних дві сторо-
ни, парадна сторона. Затилки і призьба – золотуха.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір  – це на садибі 
збудовані будівлі, хата і хліви. Росположені до вулиці, 
огорожі так, шоб менше було кражі. Удобно заїхати, 
шось привезсти. Будівлі [такі], щоб затишніще було 
для скотини. Господарські будівлі. [Чи була клуня?] 
В нас клуня була через дорогу. Тут у Плахотнюків була 
клуня вгорі, де вже кончився двір, будована. В клуні 
всьо збіжжя сохранялось. Жито вижали, снопи при-
везли і туда його. В нас є теж льох. Копався тяжко, бо 
всю землю вручну. Ми поклали, допустим, льох з кам-
ня. Сходи – 8 чи 10, такі блокові. Залили, перекриття 
зробили з залізобетону. А на ньому поставили гараж. 
І літом прямо холодно в ньому. А зимою – тепло. Кри-
ниця. [Опишіть, які були криниці]. Кирниці розмі-
щають там, де нема гноїв, солей, поверхностних вод. 
Більше зараз ставлять кирниці ближче до хати, кран 
тоді вставляють. В більшості в нас кирниці у пудлах. 
Є помуровані кирниці. От, взяти село Завадівку – там 
багато таких, насос у них вкладається. Є  кирниці  – 
в зруб роблене цебриння. В нас по вулиці – то через 
каждих дві хати кирниця, а колись була одна кирниця 
на 10–15 хат. Тепер каждий хоче, шоб не носити дале-
ко. І в нас отдєльно є кирниця, хотя ми беремо воду з 
скважини, але кирниця є на запас. Огорожа. Колись 
були тини, плетяні з лозини. Після них почали роби-
ти тини із дошок, тоді робили із штахет (коли рейки 
і штахети). Багато років вони діяли. Зараз же почали 
робити тини із жесті, з шиферу. Тепер в більшості із 
цегли, силікатної і червоної цегли, під розкраску.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи є церква в селі?] 
Церкву ми розмістили на цвинтарі. Цей цвинтар був 
за селом, але пройшло время, постройки пішли даль-
ше і він лишився в селі. Відколи це село почалось, від-
коли й цвинтар. На ньому була колись церква побудо-
вана. Але було время, саме ця власть комуністів, вони 
призірали релігію, в  цій церкві танці устроювались, 
первоначально хліб зсипали. Тоді вже звони скинули. 
Та й ту церкву розкинули, а в [19]93 році почали бу-
дівництво нової церкви рядом з тею, метрів 20  одна 
від другої. Збудована церква за 7  років. Вона не до-
рого обійшлась, і  люди помагали грішми, матеріали 
закуповували. Багато людей ходить до церкви. [Чи 
збереглись ще кладовища?] Було ще одне, як їхати на 
Горлівку, там вже сліда нема, шо то кладовище. І є ше 
одне, це вже Голодомор [19]32–33 років, це ше кладо-
вище видно. І коло нього вже це [сучасне кладовище], 
його тоже скоро закриють.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. [Чи 
були кузні?] В  нас тут була кузня на тракторному 
стані, і вона є зараз. Там було раньше два ковалі, а те-
пер – один без молотобойця. Була кузня на території 
будівельної бригади, там було дві ковадлі і 4  ковалі. 
Кували коні, ремонтували вози і сани, [на] болти нарі-
зали різьби. Людям робили сапи і лопати, коси. Зараз 
вона не працює.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва?] 
Потрібно так, шоб місце було на возвишеності, шоб 
не було ніяких підтьоків води. Шоб не було грунтових 
вод близько. Шоб був добрий, крепкий фундамент. 
Шоб не було близько лінії електропередач. Шоб не 
було дороги центральної, де безперестанку машини 
рухаються. Закладини. [Коли закладали хату?] Обич-
но, закладається після Благовіщення, оце проходить 
тоді будівництво. Так як закон, до Благовіщення ніхто 
нічого не робить: ні не копає, ні огорожі ніякої, ні бу-
дівництва. А Бог благословив землю, тоді починається 
будівництво. Зведення стін. [Для чого на збудованих 
стінах ставили «квітку»?] Це, так считається, кінець 
уже. Це свого роду кінець. Як радість. Починалос 
строїтись – брали хліб із рушником. А вже кінчаєть-
ся, то кладуть «квітку» на мур. Я оце, я вже мурував, 
як кончили мур кругом, то це вже там «квітка» гарна. 
[З чого її робили?] Гет і у воді вона була. З квіток про-
сто, букет квіток. А якшо допустим, такий період, шо 
не було квіток, то робили такі [штучні квіти], як такі, 
шо на похорон. Зведення даху. А вже як «квітка» була, 
кінчали верх – там само собою була «квітка». Там від 
дороги на фронтоні. Це символізірувало, шо вже хату 
кончили.

с. Радівці
Записала А. Ханицька 2008 р. у с. Радівці 
Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  

від Каспрук Ганни, 1932 р. н.,  
та Бевзюка Сергія, 1942 р. н.  

(ПАВК. Ф. 22. Оп. 5. Спр. 5)

ЖИТЛО Стіни. [Які використовували матеріали для 
будівництва стін?] Це робили самани – це такі здорові 
вальки, їх сушили, а потім складали замість дилів. Це 
робили з болота заміс такий. Це такі самани. Стеля. 
[Опишіть, яка була стеля]. За старого режима була 
стеля така, а як потом вже народ трошки дужчий сав, 
то тоді вже штукатурити став. Такі хати прості, як це 
моя, тоже штукатурат, сєтку б’ют і штукатурат. Це вже 
ближче до тепер, а тоді хто його мав коли штукатури-
ти. Стелю підбивають, а  знизу підкидають, щоб від 
хати була гладенька. Зараз стелі в хаті гладенькі, а ко-
лись балки [сволоки] виглядали, як в Зіни. Дах. [Чим 
покривали хати?] Ну, то це, як сказати, як було під со-
ломою, то були високі дахи, бо соломи накладалося 
багато. В’язки такі накладали грубі і обсікали тако ни-
зом [стріху], шоб було рівненько. А вже догори тако 
[сніпки] прикладали і в’язали. А вже як перевели на 
шіфер чи на бляху, то доверху клали рівненько. Моя 
хата тоже була під соломою, вона не така то вже й ста-
ра – її 70 чи 80 років. І очеретом накривали, і соломою 
накривали, хто чим мав, чим міг. [Як покривали звер-
ху донизу?] Ну той ґудз, шо вверху опускається дони-
зу, а  це гладенький кладеться доверха, бо ж його як 
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розв’яжеш, то воно розсипеться. [Опишіть, як робили 
гребінь]. Гребінь робиться, як це зараз шіфер. Там же 
ж так воно спеціально кладеться. Звідти на цю сторо-
ну, а звіци на ту. Це гребінка. І получалася вона така 
висока. А ставили її, шоб не текло. [Чи «прижимали» 
зверху солому?] Ні, дах ніхто не прижимав. Як це його 
накрили і зав’язали і зверха цю гребінку зробили, то 
ніхто її не прижимав. Хто там мав чим його робити. 
[Коли почали використовувати нові покрівельні мате-
ріали?] Другі матеріали почали вже застосовувати за 
совєцкої власті. Вже тоді можна було достати і чере-
пиці, і якоїсь бляхи. То це тако, шо воно можна було, 
хто мав звідки і за шо. Хто мав як поїхати і шукати. 
Жили люди, як могли. Планування. [Як планували 
будинки?] Колись будинки ставили канєшно не так, 
як зараз. Робили одну комнату, там була і кухня, комо-
ра була окремо, не робили цих спалень, скільки б не 
було в сім’ї, але якось мирилися і робили. Система 
опалення. Тоді піч робили з глини, кирпіча не було, 
закладали такі дерев’яні [основи]. Шоб не горіли, їх 
постоянно обмащували, влазили в п’єц і мастили. Так, 
як зараз ми раз в рік комін підмащуємо. Рушник обич-
но чіпляли коло п’єца, бо там його постійно треба 
було. [Куди виходив дим?] Дим пускався в сіни. Ко-
лись від п’єца робили такий комінчичок маленький в 
сіни. А  в сінях каглу затикали гонучами. А  дим вже 
виходив в прямий комін. Це от як було дві хазяйки, і в 
обох комнатах була піч, то це дим випускали в сіни, 
і він там вже виходив димаром. [Чи була лежанка біля 
печі?] Це і були ці хати, бо це в кожного зараз є лежак, 
і від груби це вже мурують з кірпіча. І кладут трубу. 
Лежанка – ну, да. Це ставили коло п’єца лежанку і це 
робили там дюрку, і туди дим ішов. Бо коло п’єца все 
це, лежанка була, це вже як хотіли, то вмуровували 
той казан. [Чи була груба в хаті?] Ну, да, є груба. А де 
ж грітися цілу зиму? [Окремо від печі?] Груба і піч сто-
ят окремо. Інтер’єр. [Опишіть, які були меблі в хаті]. 
Меблі робили і з ясена, і з горіха, і з клена. Ну, з таких 
матеріалів. Бо липу, березу не брали. Це робили і ліж-
ка, і  столи, і  лавки. Бо це тепер дівани, а  колись не 
було. [Які з тих меблів є в сучасних хатах?] Столи за-
лишалися, мисники вже зникли, а  колись накладали 
мисок, а  тепер на горі або в буфеті. Ліжка дерев’яні 
були. Така зверха була качалка [точене бильце], і там 
повироблювали такі візерунки на перилах, і  ножки 
були фігурні. Хто як хотів робив, в кого яка фантазія. 
[Чи була жердка?] Жердка – це дрючок, забитий в сте-
лю, а другий поперек тоже забитий в стіну. Це все над 
постеллю, це все чіпляли за жердку плетяну колиску. 
Це ми тоже так виколисані. [Які були скрині в хатах?] 
Скрині – які хотіли, залежно від достатків. В більшос-
ті, були просто квадратні. [Де ставили ікони в хатах?] 
Робилися для ікон такі поличкі трохкутні. Це такий 
трикутник ставився в вугол, а знизу гвоздічки приби-
ті ті, воно так там трималося. [Чи були дзеркала в ха-
тах?] Зеркало чіпляли там, де хто хотів. В комнаті чи-
пляли. Це тако забивали два гвоздя або три в стіні, і це 
тако встромляли то зеркало, і так було. [Як освітлюва-
ли хату?] Каганець був. Вляли олію, встромили якусь 
тряпочку і так світили, а тоді ніяких світильників не 
було. [Чи були килими в хатах?] Робили такі полотна. 
Брали нитки, дерли трапки, то виробляли такі ма-
ленькі коврички з тих трапочок. А таких, щоб коврів, 
не робили, де їх хто бачив. [Хто їх виготовляв?] Хто 
робив на верстаті, той придумував, чи він собі той 

ковйор дорожкою робить чи таким ковйорчиком. Це 
хто як вмів. Но не всякий на такому верстаті вмів ро-
бити. А  такий верстат в Бевзюків був. Вони робили 
полотна. Більшість Ганка робила. Не було тоді таких 
коврів і паласів, як тепер. [Чим застеляли меблі, ліж-
ко?] Рядна виготовляли з полотна. Це собі пряли 
люди, а потім собі змотівали ці нитки, а потому брали 
краски і красили в різні кольори. [Які були подушки?] 
В  більшості, подушки робили з гусячого пір’я. Хто 
хтів собі здорові, то робив собі здорові. І були меньші, 
але в основному – більші. А в нас в селі була Нінка Ба-
грієха, то в неї були такі здорові подушки, що чолові-
кові можна було поздовж лягти. [Як їх складали на 
ліжко?] Подушки тако на купу поскладали, і так вони 
стояли. [Чи виготовляли наволочки на подушки? Чи 
прикрашали їх?] Того перкалю тоже було трудно [зна-
йти], і шукали щось таке крепше, бо як буде поганий 
матеріал, то піра буде вилазити. Їх шукали, де хто міг. 
А наволоки не прикрашали, зшивали і накидали туди 
піра, а пошивки вже вишивали. А ше в кого як дівка 
підникне, то вже вишивала сама. [Чи білили хату все-
редині, знадвору?] І глиною, і крейдою, і вапном біли-
ли. Більшість знадвору затилок білили глиною. Боки 
вапном. А в хаті хто хотів – крейдою. Oт в Студілках, і 
Ражепах, то в більшості крейдою мастят. Крейда тоді 
дешевша була, то більше нею користувалися. Будзину 
кидали в крейду, і воно давало такий голубуватий ко-
лір. В хатах землю змащували коров’ячим кізяком. То 
це так каждої суботи змащували. Воно таким зеленку-
ватим відом було, а попід край жовтою глиною санти-
метрів з 20. Я ще ходив на вечорниці, то так робили. 
[Де могли взяти крейду?] В кар’єрах видобували, але 
ж не всі. В  основному, продавали прамо на базарах. 
Велика кількість була і крейди, і  вапна. Було це до-
ступно. І  глина біла була. [Чи змащували всередині 
хати?] В сінях і в хаті змащували тільки там, де ходи-
ли. А в коморі тільки глиною. А в сінях і хаті кізяком 
мастили, бо він держав, і  не давав пилі підійматись. 
[Чи білили запічок, лежанку, припічок?] Запічок – то 
жовтим мастили, і лежанку тоже жовтою глиною, бо ж 
на лежанку сідалося. А бока – то білили. В нас була ле-
жанка тамо в хаті, ще як ми жили там коло коопирації. 
Припічок тожи білим робили. [Чи білили хату з тиль-
ної сторони?] Ззаді хату мастили жовтою глиною. Це я 
був малий, років 10–12, і тітка змастила хату спереду 
білим, а  ззаду – жовтим. А мама тоже помастила бі-
лим, ті каже: «Біжи до копанки, помий щітку». Я пі-
шов, помив її, ті йду назад попід хату, і тако тітці по 
стіні раз-два, раз-два – пописав по стіні. Вона, як по-
бачила, ті йде до мами і каже: «Йди побачиш, шо твій 
художник наробив». [Чи пам’ятаєте мальовані кили-
ми?] Були килими. Обов’язково були намальовані. 
Я  даже сам малював ондзьо тіткам. Це масляними 
красками на простинях великі квіти такі малював. 
І продавались на базарі такі коври. Но там же ж до-
рого було, а намалюю ті безплатно. [Чи були музичні 
інструменти в хаті?] Барабан, скрипка, гармонь. Ста-
вили їх в коморі, або в вуглі хати. Грамофони і патіфо-
ни дуже рідкісні були. Ондо в діда Міхея був патіфон, 
а грамофон був у Миколи, але вже нема їх, це я тільки 
зберіг, що він ше робочий. [Яке господарське начиння 
було у хаті, в  інших будівлях?] В  сараї жлукто було. 
Жлукто – це де всьо шматя туди скидали. Це видовба-
не з стовбура верби, високе таке і широке, як бочка. 
І це туди скидали шматя. Складали одне на другого. 
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Заливається кіп’яток. Шматя то пересипали попілом. 
То в цему жлукті як поскидают це шматя, і ше розка-
лювали камінець або метал в діаметрі десь 20 см. І це 
бігом несли і кидали в то жлукто, і воно там кипіло, 
аж переверталося – така [хімічна] реакція була. І ще 
зверха кришкою накривали. І то шматя потім таке гар-
не, чисте. [Чи була ступа?] Ступа – то це там виготов-
ляли крупу. В  нас  – то ступа ручна, а  були і ножні. 
В ступі колись всьо товкли, а  зараз тільки на Різдво 
товчемо пшеницю на кутю, а тоді всьо робили, бо ж не 
було цих круподерок. [Чи пам’ятаєте кадуб?] Каду-
би – це туди ставили м’ясо, сало, яблука квасили. [Чи 
був ткацький верстат?] Верстат ставили посеред хати. 
Так там і стояв всю зиму. Прибирали перед Пасхою. 
Старалися справлятися, щоб в хаті було якось просто-
ріше. Я  сам робив там на цему верстаті. Призьба. 
[Чим змащували призьбу довкола хати?] Призьбу 
мастили чорним, або коров’ячим кізяком. А чорним – 
то це сажу розбавляли. Глина чорна є. Тамо на горбу, 
коло яру є чорна глина, сам ходив її копати. Більшість 
хлів обмазували жовтою глиною, ну, і  було таке, шо 
крейдою. А як не було за шо купити, то глина – пожа-
луста, скільки хочеш.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хату будували ближ-
че до виходу [із садиби]. А так – то кому як виходи-
ло. Бо колишня моя хата була далеко від дороги, аж 
туди до Зіни. А туто, де в нас зараз дорога, то її раньше 
тут не було. А коли вже построївся Фанасько, то тоді 
вже зробили дорогу, а то тільки стежка була. Криницю 
копали там, де вода була. А  шопу ставили тако ніби 
напротів хати. Господарські будівлі. [Чи була окремо 
пасіка?] Пасіка завжди розміщувалася ближче до сад-
ка, де цвіли вишні, черешні, груші, і могли бути коло 
поля. І вивозити могли пасіку, якщо є велика кількість 
вуліїв, то везли на поле. А як в нас було 4, то ми не вез-
ли. Тако для себе меду хватало. [Чи була споруда для 
сушіння фруктів?] Сушня була всігда дальше від хати, 
ближче до сливняку, до садка. Були поверхносні суш-
ні, котрі мурувалися, і сушні були земляні, вкопували-
ся в землю в рост людини. А в нас була поверхня. А то 
вкопувалася така яма, там робилася піч, і звідти пали-
лися, а зверху ставили, і сушилося, а туди вниз, треба 
було лізти, як в льох. Літня кухня. [Коли з’явились 
літні кухні?] Літні кухні з’явилися, коли людям вже 
стало трохи краще жити. Вивільнили хату від парів і 
різних відер і помий. Бо раньше ж в хаті всьо робили: 
і посуду мили, і  цебрики ці стояли. Всьо-всьо в хаті 
було. Огорожа. [Яка була огорожа колись?] Огорожі 
плетяні – забивали колики, привозили ріща і запліта-
ли це тин такого. А тоді пішли дерев’яні [паркани] з 
штахет, а після вже металеві, ковані, зварені, а зараз 
вже муровані і з шіферної бляхи.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. [Чи 
був млин у селі?] В нас в селі не було, а туди за Сту-
ділками був. [Як колись млини працювали?] Працю-
вали: вода ллється на колесо і прокрутює його, а тоді 
колесо прокрутює камінь жорновий. Зараз всі млини 
перевели на електрику. Водяні млини розміщувалися 
біля водойм. [Чи були вітряки?] Вітряки ставили на 
пагорбі села. Належали сільській громаді. Спеціально 
вибирали мельника. Кузня. [Чи була кузня в селі?] Ну, 
кузні були біля села, на краю, можна сказати. В  нас 
була на колгоспі. Дуже вони були примітивні того, шо 
там була тільки криша. Кузня не обмазувалася. Там 

ставили на горно уголь, а уголь давав дим, а там ви-
тяжок не було, і двері були навстіж відкриті. А кузнєц 
робив більшість чуть не надворі. Робив на свіжому 
воздусі. Вироби різні робили – від огорож і кінчаю-
чи сільськогосподарським реманентом, даже до п’єцу 
рогачі робили, шоб горщики витягати. Клямки ро-
били, завіси, сапи, лопати, сокирі – це всьо робили в 
кузні. Обертинські брати були, Пріщак, Бевзюк Афа-
насій Іванович – батько мій. Був спеціаліст. Послали 
його хлопцьом в Кам’янець-Подільський, де він ви-
вчився на кузніца. Він всю жизнь проробив у кузні. 
Я  там всьо дєтство пробігав і робив там, помагав 
дути. Там такі спеціальні міхи, шоб вогонь розпали-
ти в печі, і я тако качав рукою, і воно тако: фуг-фуг, 
фуг-фуг.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва?] 
Місце вибирали, робили вперед канави, заливали, му-
рували підмурок, но вперед розбивали, розбивку ро-
били, потім робили траншею, засипали. Це тепер так 
роблять. А коли глиняні хати були, то розбивку тожи 
цю робили, а потім (підмурків не робили, бо раньше 
не було), а ставили під кожний стовб камінці і під вар-
цаби (одвірки), ну, такі ніби плити. Місце вибирали 
для хати, щоб земля була чиста, не було ніяких корчів, 
ніякої будзини, щоб чисте місце було, щоб не треба 
було нічого вирубувати. Обряд виконував мастір: він 
приходить на місце, ставить стілець, рушник на сті-
лець, хліб і чашечку з сіллю, і тоді начинає виміряти 
землю для копання фундаменту. Забиваються колики 
по розміру, де меє бути будинок. Більшість ставиться 
хата так, щоб вікна були на схід. То наперед хати за-
вжди буде світити сонце. А північна сторона – то за-
вжди холодна. А  ще я знаю, що по чотирьох вуглах 
ставили стакани з водою і лишали на ніч, а на другий 
день приходили і дивились, чи стакани так і стоять. 
Якщо жоден не перевернутий, то місце домовикові 
сподобалося. Закладини. [Як вибирали час для будів-
ництва?] Вибирали, щоб повний був місяць, більшість 
починали робити в вівторок і середу. В п’ятницю і су-
боту не вибирали. Закладали житло коли кому при-
пало. В новому місяці старались не закладати, в ста-
рому добре всьо починати робити. Але кому людям 
коли припадає. У високосний рік не можна ні замуж 
виходити, ні мурувати. І ще як в сім’ї хтось помер, то 
до року тоже не можна щось починати робити. [Чи 
ставили щось під кути майбутньої хати?] Якщо про-
копують на фундамент, то завжди на північній сторо-
ні в вугол ставили якусь дорогоцінну річ. Раньше – то 
ставили золото, а  зараз гроші. І в нашій хаті тоже є, 
я ставив гроші. Їх звіти не забирали, так вони там вже 
лишалися. Це в їдному кутку, як починают мурувати 
чи дилювати. Це вже тепер муруют, а колись дилюва-
ли, то це кладут в одному вуглу гроші, мєлоч. А дилю-
вання – це як матеріал різали, то міряли від стовба до 
стовба. Було колись, що врізували в стовби і впихали 
туди доски чи бровна, а вже потім стали бити на стов-
би. Зведення стін. [Чи ставили букет після зведення 
стін?] Це вже як будинок звели на заклащину, то це 
вже тоді букет кладеться на вугол. Брали які-небудь 
квітки, навіть бур’ян. Входини. [Як святкували ново-
сілля?] Новосілля і в старовину, і зараз так само. Но-
восілля – то це самперед пускають кота. Це вже як пе-
реходять з якогось другого місця жити, то це пуска-
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ють кота, потім стара жінка Богу молиться із іконою і 
заходить в хату, а потім вже хазяїв вводить. А потім 
вже п’ют, гуляют собі. Або беруться пожилі люди, по-
дружжя, яке прожило харашо, а хазяї ідуть ззаду. Це 
подружжя... беруть кота і перші відкривають двері, 
несуть з собою хліб-сіль і кажуть: «Домовик, домовик, 
прийми рабів своїх». Не гостів, а рабів, щоб вони йому 
робили. Календарна та родинна обрядовість. [Чи 
прикрашають хату на Зелені свята?] А на Зелені свята 
то прикрашают хату зеленню. І  зілля, і  горіха листя 
кладут, і гилячки з ясена. Ми колись в ворота і в забор 
натикали тих гиляк з ясена. І землю в хаті змащували 
коров’ячим гімняком. А під стіну таку смужечку зма-
щували жовтою глиною. І беру тако вапно, і туди три 
пальці мачала (пушки), і тако квіточки по цему жов-
тому робилися. Колись так прикрашували. То це тоді 
було дуже гарно. Прикрашають ясином – встромляли 
колись під стріху. Бо колись були стріхи. І зілля татар-
ське збирають і на землю сиплять. А на Івана Купала 
стріху затикають липухами, а потім їх сохраняють. То 
як хтось умре і дуже вредне, шо воно ходе, то обсипа-
ють хату маком і цим потребляним лопухом. [Чи став-
лять зелень на воротах?] То це ж і ставлять. [Що роби-
ли із цею зеленню після закінчення свят?] Ставлят і 
сохраняють. Як колись, наприклад, дідуха сохраняли, 
то з нього на третій день роблять перевесла і йдуть 
кожне деревце родюче, кожну яблуню перев’язують. 
Кажуть: «Роди, Божи, це дерево, як Ісус родився». Так 
на другий рік це дерево має вродити. Но зараз і цего 
не роблять. Шо, принесе на підлогу, буде насипати бу-
раном, як там каври застеляні?! [Чи святили на Мако-
вея дідуха?] Дідух ставився, освячувався, квітка була 
така. Сніп вижинали жита, пшениці, вівса і ячменю, 
і робили такий сніп, таку квітку. А святили дві чи три 
головки маку, з  кукурудзи вершок, колоски ячменю, 
пшениці і жита. Квітки  – чорнобривці і айстри. [Чи 
могли знімати ворота на Андрія взимку?] На Андрія – 
там в більшості йшло про ключі. Бере калиту, ключів і 
начинає ключами калатати. Колись амбари були не 
такі, як зара сараї. Колись там пшеницю і снопи скла-
дали. І  по цих амбарах починали відкривати замки, 
які були закриті. Це бере ключник цей, так в’язка клю-
чів, і ключі таківо здорові [10–12 см]. Не такі, як зараз, 
бо зараз маленькі ключики. І начинали калатати цими 
ключами кругом, дрочились в общім, грались. А  ше 
знімали фіртки, ворота, виносили їх, десь ховали. І на 
дерево могли висадити, і комусь на кришу. [Хто пер-
шим входив у хату на Новий рік: хлопчик чи дівчин-
ка?] Да, повинен першим хлопчик, мужчина. Як жінка 
заходить – це к нещастю. Ну, бо жінка – вона гріховна. 
Вона як родить дитину, то не має права до місяця до 
криниці виходити. Це в то время, а  тепер вже вихо-
дять. Це її обеспечали всім, а вона сиділа тільки з ди-
тиною. [Що робили в хаті на Святвечір, на Різдво?] 
Святвечір – готувалися здорово і в то время, і тепер. 
Я помню, ше мала була, а мама пекла в печі такі блінь-
чики. Вона не пекла їх на газі чи на плиті, а тільки в 
печі. Мама накладала на таку велику чару [сковорід-
ку], це ставила туди бліньчики, цей бліньчик печеться. 
Знизу жарився на жарові, а  зверху гнітився тим 
полум’ям. Які ж вони добрі, шо я їх ше з’їла б! Ті, шо 
вже жараться на дві стороні, вже не такі. І помню, це 
мама все піде, візьме корзіну камбали з одним оком, 
нажари тої риби, і оселедці. І ми їх як наїмося, води 
обіп’ємся і полягаєм на п’єцу. А в нас в ті комнаті піч 

тожи була така велика, бо ця, шо тут, то мала, а та була 
здорова. То така здорова піч була, шо туди входили до 
20 буханок хліба. Ми там спали на ті печі. Це вилази-
мо на ту піч, полягаємо і животами тако буль-буль. 
А  батько вилазив [на горище], брав горіхи, зернята, 
колись же ж не було конфет, як тепер. І набирає в жме-
ню і каже: «Ціть чи мишка?». Ті всі повгадуют, а як і 
мені, а  я сама менша і не вгадаю, і  плачу. Ті батько 
каже: «Вона сама найменша, давайте її дамо, хай воне 
не плаче». Ті тако це свято проходило в нас. А мама 
насипала всьо время соломи, дідуха цего. Колись же ж 
земля була в хатах. Не було цих коврів, як тепер. Тепер 
Боже борони, щоб це соломку занести в хату. Мама з 
батьком тако цеї соломи, як поросятам, нанесут, а ми 
понаїдаємось – ті кувиркаємось по ці соломі. Колись і 
кроватів цих не було. Кровать тоже була накладена не 
сіном, а  соломою з околотів. Такі кроваті дерев’яні, 
і ця солома житня вкладається в постель, і там якась 
раднинка, і це там спали люди. А ми на підлозі спали і 
на п’єцу, де приходилось. Ті мама цего дідуха ставила. 
А кажут, шо треба ставити дідуха, то буде хазяйство 
вестися. Ті в нас добре хазяйство велося. Зараз  – то 
замотувати дідуха в шось, хай навіть в ці покої, но за-
носити і ставити під стіл. То тоді і ціплята будут вес-
тися, і гусята, ну, в  обшім, всьо хазяйство то, шо 
зв’язане з соломою. І свині, худоба – ну, всьо. І колись, 
і зараз тожи є таке, шо заносять солому в хату під стіл. 
Кидати туди яблука, апельсіни, канфети, гроші – ну, 
шо хоч, і шоб діти чи внуки лізли туди і «квокали». То 
мої внуки дуже люблять таке, чекают, поки я побільше 
їм туди шось накидаю. І  це треба казати «Кво-кво-
кво – будут вам курчата на Зелені свята!». Цю солому 
з дідуха залишали до весни. Коли підсипаєш квочку, ті 
з тего дідуха береш солому, підстиляєш під яйця у 
гніздо. Це для того, шоб було благополучно, всьо ви-
лізло. Ну, до Різдва не можна казати, шо хату прикра-
шают. А тако треба, шоб в хаті було чистенько. [Що 
робили, аби худоба не розбіглась на Святий вечір?] 
Худоба шоб не розбігалась, то на Святий вечір повече-
ряли і зразу цю посуду зібрали вкучу і поставити. А як 
вона буде розкидана як-небудь, то худоба розбігаєть-
ся. Бо її мити не треба, хай буде вкучі. [Чи могли на 
Святий вечір чи Різдво заводити коня чи корову до 
хати?] Ну, були колись зими холодні – ті, я знаю, шо 
там корова втелиться, ті брали теля в хату на три дні, 
шоб воно обсохло. Ті взяли, ті воно обсохло, ті гарно 
росте. А мама моя дві неділі тримала, ті то теля як ви-
гріється, ті воно аж потягається, бо ж в хаті тепло, ки-
неш якусь куфайку чи соломи. [Як могли захищати 
худобу в хліві від відьми?] Ставили в хлів свячену вер-
бу і обкроплювали свяченою водою. Палили і обкурю-
вали хлів квіткою, ту, шо на Спаса святили. А ше треба 
трави з межі тої людини, на кого ти думаєш [кого вва-
жаєш винуватцем зурочення корови], нарвати. При 
повному місяці нарвати і дати, нехай зість корова. 
В молоці голки варити, і та людина, шо корові зроби-
ла, прийде шось позичати, но ні під яким предлогом 
не позичати. Вона буде приходити кілька раз, но нічо-
го її не давати. Вона буде приходити кілька раз. [Чи 
освячували хату на Водохреща?] Кожен освячував 
свою хату, свій уголок. І  освячували хліби, сараї. Де 
худоба, де свиня – святили, шоб всьо водилося, шоб 
родилося, шоб всьо було добре в обійсті. І в хаті кож-
ну комнату, бо ж по всі хаті живеш. Хай ти в одні ком-
наті спиш, а живеш то по всі хаті.
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с. Слобідка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р. 
у с. Слобідка Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 

 за натурними дослідженнями 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Різдва Пресвя-
тої Богородиці XVIII ст. Храм стоїть на мисовидному 
пагорбі, серед мальовничого ландшафту, в глибині за-
будови села. Церква тризрубна, триверха, з дубовими 
стінами. Зруби спираються на низький підмурівок. Зо-
вні стіни вертикально ошальовані дошками з нащіль-
никами. Висота трьох зрубів однакова, але в плані се-
редній зруб (нава) – ширший за інші. Усі обсяги храму 
перекриті 4-гранними наметами плавних окреслень. 
Верхи спираються безпосередньо на стіни і схожі за 
формою у фронтальній проекції дзвони, увінчані ма-
ківками. Центральний верх вищий за бічні. Церква 
мала колись кругове піддашшя, про що свідчать його 
сліди на фасадах у вигляді горизонтального карниза і 
залишків кронштейнів на кутах зрубів. Стіни зрубів 
мають нахил усередину. У вівтарі збереглося первісне 
мале вікно. Церква у Слобідці (історична назва села – 
Слобідка Кальнянська) – дуже архаїчний тип храмів, 
тож має велику архітектурно-етнографічну цінність. 
Такі мініатюрні церкви були характерними для народ-
ного будівництва Поділля та Волині.

с. Степівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Степівка Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1869  року. Ораш  О. За пла-
ном  – «хата  +  сіни  +  хатина», у  сінях відгороджена 
комора. Підвалини. Підвалини  – дубові. Стіни. Хата 
рублена повністю, стіни обмащені й побілені, матеріал 
стін – осика й липа. Зруб хати складається з 9 вінців. 
Стеля. У сінях є комин (поки стеля). Сволоки в «хаті» 
поздовжні. Дах. Дах 4-схилий, критий соломою, з ост-
рішками. Інтер’єр. У  сінешній стіні, біля дверей «на 
двір», є  маленька «дюрка» для відмикання засуву. Ві-
кон в «хаті» троє (50×61 см), а в хатині двоє (46×55 см). 
Хата датована (є напис на сволоці). Призьба. Призьба 
дерев’яна, з глиняною загатою, під нею – каміння.

Схематичний план 
церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці. 
XVIII ст. 
с. Слобідка 
Деражнянського р-ну 
Хмельницької обл. 
1992 р. Рисунок 
З. Гудченко

Шопа О. Ораш. 1917 р.   
с. Степівка Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Піч у хаті О. Ораш. 1869 р.  
с. Степівка Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Льошник О. Ораш у двох проекціях. 1917 р.  
с. Степівка Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Забудова двору О. Ораш. Хата, шопа, льошник. 
с. Степівка Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Льошник 
1917 року. Ораш О. Зроблений з дерева «в шули», стіни 
складаються з дощок, не обмазані. Дах 4-схилий, кри-
тий соломою, з  острішками. Крокви врубані у верх-
ню деревину. Розміри льошника в плані 420×300 см2. 
Шопа 1917 р. Ораш О. – дерев’яна «в закидку», обма-
зана. Дах критий соломою, без острішків. Конструкції 
шопи кріпляться тиблями.

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН

м. Дунаївці
З польового щоденника І. Зеленецької, записано 2006 р.  

у м. Дунаївцях Хмельницької обл.  
від Солярик Віри Андріївни, 1926 р. н.,  

та Антошкової Марії Кирилівни, 1928 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 6. Спр. 5)

ЖИТЛО Інтер’єр. [Які були меблі в хатах?] Стіл, лава, 
скриня, ліжко, ослінчик – все з дерева. [Які з них ще є 
в сучасних хатах?] Лишилась скриня у старших людей, 
ослінчик, стіл. Стільчики були, як тепер, табуретки, є і 
ослон, они низенькі, їх ставили біля печі. [Яким було 
ліжко?] Робилось з ясена, липи, сосни, дуба, 2–2,5 м. 
[Чи були ікони в хатах?] По вуглах ікони, вбирали 
рушниками, іноді ставили над вікном. Коли багато 
ікон, вивішували їх підряд на стіні. [Чи була люлька 
(колиска)?] Була. Плели з лози у вигляді яйця. Висне 
біля сволока там, де ліжко, шоб легше колисати було, 
підвішували до стелі за 4 вервечки.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва?] Ну, 
шоб не була в ямі, в низовині. Земля має бути цільна, 
неорана, не будувались там. Там де росте лобода. [Яке 
місце вважали добрим для будівництва?] Добре там, 
де вже була хата, люди жили добре. [Яке місце було 
поганим?] Погане  – кладовище. Могила, хтось вмер, 
велике горе було, погано жили. Хата на вуглу вулиці, 
де був смітник, де стояла церква. Якшо у дворі не ве-
лась худоба і не держався пес [йдеться про те, що він 
постійно зникав]. [Як вибирали час початку будівни-
цтва?] Найчастіше літо, може, й пізня весна (щоб зем-
ля висохла) або перший місяць осені. [Чи освячували 
це місце?] Місце освячували молитвою, три рази ка-
зали «Отче наш», запрошували тих, хто має допомог-
ти будувати (рідня, сусіди). Ставили стілець на місце 
дому, рушник і хліб на ньому, сіль, горілку випивали 
по повній чарці, за те, щоб легко було строїти. [Як за-
кладали перший сволок?] Хрестом до сходу сонця, 
ставили в таку сторону. Гаки забивали для люльки, де 
довший кінець хреста. Зведення стін, стелі та даху. 
[Чи ставили «букет» як закінчували будувати?] Кож-
ного дня ставили на вугли квіти, так і робили, коли за-
кінчували будівництво. Означало процвітання дому, 
букет спеціально підбирали. Входини. [Як святкували 
новосілля?] Запрошували батюшку, щоб освятив, за-
водили кота і собаку, люди близькі приходять з пода-
рунками. Календарна та родинна обрядовість. [Чи 
прикрашали хату до Трійці?] Підлогу в хаті повністю 
застилають осокою і липою. [Чи прикрашали ворота?] 
Зелень цю ставили усюди. [Що роблять із зеленню 
після свят?] Зберігають, використовують як лікарські 
рослини. [Які дії виконували у хаті на Андрея взим-

ку?] У  цей день хлопці знімають ворота, де живуть 
дівчата. Дівчата ворожать, набирають в рот води, ви-
ходять на вулицю, де собака гавкне, з тієї сторони буде 
чоловік. Кидають чобіт через хату, куди впаде халя-
вою, з тої сторони буде наречений. [Як готували хату 
до Святого вечора, Різдва?] До Різдва все в хаті вибі-
люють, підбілюють. А на вечерю всі разом сідали, ще 
клали на підвіконня кутю, щоб покійники приходили 
спробувати. А ще, було, ввечері перед Покровою хазяї 
кидали через хату три рази шмат кізяка, щоб оселя не 
була курна, а досвіта спалювали його в печі. [Як зано-
сили дитину перший раз в хату?] Дитину переносили 
не через поріг, а через вікно. І якщо будинок вдови чи 
жінки, в якої померла дитина, то піч, стіни не розма-
льовували. [Чи стукали об поріг, коли виносили по-
кійника з хати?] Об поріг стукали гробовою дошкою, 
щоб він не вернувся.

с. Маків
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  

у с. Маків Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями  

та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Перша 
згадка про поселення під назвою Ступинці належить 
до 1482  року. У  1670  році Ю.  Володиєвський, того-
часний володар поселення, збудував тут фортецю, де 
пізніше розташувалася панська садиба. У  1704  році 
Ступинці перейшли до Маковських, завдяки яким 
1746 року здобули нове найменування «Маків» і пра-
во містечка. У першій чверті ХІХ ст. Адам Рациборов-
ський збудував палац, оранжереї, насадив сад, алеї 
вздовж доріг з ялин, тополь, каштанів. З  культових 
православних храмів відомі: Хрестовоздвиженська 
дерев’яна рублена церква (існувала до 1748 р.); наступ-
на дерев’яна одноверха церква, освячена 1755  року; 
нову муровану триверху Хрестовоздвиженську церк-
ву збудовано 1876  році. У  1862–1884  роках існувала 
парафіяльна школа, а з 1884 року – народне училище. 
У  1911  році збудовано цукровий завод. Збереглися 
Іоанно-Богословська церква 1839–1862 років, а також 
Хрестовоздвиженська церква. Від ансамблю панської 
садиби лишився двоповерховий флігель першої чверті 
ХІХ ст. та в долині – водяний млин 1846 року. Систе-
ма забудови. Маків розташований на північно-схід-
ному схилі Медоборських гір біля р. Шатавки і цілої 
системи струмків та ставків, що оточують пагорби. 
Рельєф  – пересічений, з  перепадами висот близько 
20 м. З ландшафтного погляду – це одна з найкращих 
місцевостей Поділля. Вулична мережа Макова зумов-
лена ландшафтом місцевості. Найстаріші вулиці по-
вторюють окреслення мису, що вивищується посеред 
села, огинаючи його зовні за струмком. Вулиці, про-
кладені пізніше, мають регулярніший характер. Голо-
вна планувальна вісь проходить через село у напрям-
ку схід – захід з деяким зламом. З північного боку до 
цієї вулиці прилягають терени колишньої панської 
садиби. Хрестовоздвиженська церква наближена до 
західного, а Іоанно-Богословська церква – до східного 
кінця головної вулиці. В архітектурному обличчі Ма-
кова ХІХ ст. значну роль відігравали панський палац 
зі службами  – домінантний об’єкт, а  також акцентні 
об’єкти – церкви, розташовані в різних відносно пала-
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цу напрямках. В долині біля великого ставка зупиняв 
увагу мурований водяний млин. Селянські садиби з 
колоритними, нерідко мальованими подільськими 
хатами, курниками, хлівами створювали мальовничу 
фонову забудову. Ще на межі ХІХ–ХХ ст. тодішнє міс-
течко Маків належало до числа найкращих на Поділлі. 
До поселення і панської садиби з різних боків вели 
шляхи, обсаджені декоративними деревами. Палац, 
оточений розкішним садом, здалека вимальовувався 
на пагорбі, завершуючи перспективи найважливіших 
вулиць-шляхів. Селянська житлова забудова Макова 
аж до середини ХХ ст. лишалася традиційною. У 1960-
і  роки Маків увійшов до складу експериментально-
показових сіл Української РСР, що спричинило його 
інтенсивну забудову житловими і господарськими 
спорудами. Успішне виконання генерального плану 
села дало можливість визнати його одним із найбільш 
вдалих сучасних сільських поселень України. Проте 
ця забудова велася без достатньої уваги до історико-
архітектурної спадщини. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. 
Хмельницька обл. Київ, 1973. С. 247–255; Памятники 
градостроительства и архитектуры Украинской ССР. 
Т. 4. Київ, 1986. С. 201–202; Сіцінський Є. Нариси з іс-
торії Поділля. Ч. І. Вінниця, 1927. С. 12; Труды Подоль-
ского Епархиального историко-статистического ко-
митета. Вып. ІХ. Кам.-Под., 1901. С. 423–424; Проект 
планування та забудови с. Маків Дунаєвецького р-ну 
Хмельницької обл. Опірний план. Діпроцивільпром-
буд. Хмельницька філія. 1969 р.].

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Іоанно-Богословська 
церк ва 1839–1862 років – ротонда з напівсферичною 
банею по центру, яка спирається на циліндричний 
підбанник, а той своєю чергою – на арки між десять-
ма розташованими по колу внутрішніми стовпами. 
Пам’ятка виконана в стилі класицизму з готичною ре-
троспективою у вигляді стрільчастих вікон. Хресто-
воздвиженська церква 1876 року, збудована з кам’яних 
блоків у псевдоросійському стилі, – тридільна в плані, 
одноверха, з  триярусною дзвіницею. Кубовидна нава 
має перекриття типу восьмерик на четверику, в решті 

Хресто-Воздвиженська церква. 1876 р. 
с. Маків Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко

Флігель палацу. Перша чверть ХХ ст. 
с. Маків Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко

Млин водяний. 1846 р. Вигляд з греблі. 
с. Маків Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко

Іоанно-Богословська церква. 1839–1862 рр. 
с. Маків Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко
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приміщень – склепінчасті перекриття. Нава завершу-
ється 8-гранною банею, а  дзвіниця  – наметом. Над 
гранчастою апсидою  – декоративна маківка. Вікна  – 
аркової форми. В наві, апсиді та бабинці вікна подвій-
ні, в підбаннику та дзвіниці – звичайні.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Во-
дяний млин, збудований у 1846 році, у 1966 році по-
страждав від пожежі, проте збереглися стіни і загаль-
на структура будівлі  – прямокутної в плані з напів-
циркульними вікнами.

ПАНСЬКА САДИБА Від ансамблю садиби лишився 
флігель першої чверті ХІХ ст. Це – двоповерховий, це-
гляний, тинькований, прямокутний в плані будинок. 
Він є пам’яткою палацово-садибної архітектури доби 
класицизму.

с. Мушкутинці
Записав М. Бех 25 червня 2013 р.  

у с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  
від Іванової Антоніни Йосипівни, 1940 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [З чого будували хату?] З каменю. Ка-
мень, болото, цементу не було. Болото – ну, пісок, гли-
на, поколотили і так ліпили. [Самі будували хату чи 
наймали людей?] Нє-нє, кликали людей-каменщиків. 
Самі підносили, а  ше хтось там поміг, а  каменщики 
строїли. [У вас всі будинки будують із каменю?] По-
чті всі – кирпич, камінь. От, є вже туда на Чемберівку 
[сусіднє с. Чимбарівка], вже до сестри двоєрідної, то 
там так каменя нема де взят, то до половини вигна-
ли камень, а тодє кладут такі ковбики здорові і такі 
кавалки видовбують, і туда закладають – забивають 
такі довгі патики і звідти в канавку, і звідти в канавку, 
і таке ніби збивают. І такі хати роблять. І всьо почті 
вигнані хати, такі хати – вони не надьожні. А тоді на-
бивают кремінцями, ідут під гору, назбирують кре-
мінців, набивают, мастят болотом тото, шо завенене, 
тоди набивают вздовж, аж тоді цементом кидают, 
а  цемент же чіпляєця до тих каменців, і  то хата по-
лучаєця. А тепер сестра звонила, каже: «Пішли дощі, 
обсунулася вся задна стіна,  – каже,  – хоть шо хоч 
роби». Вони вже всі виїхали в город, ця вже но баба 
єдна лишилася. І де хоч, баба не годна, а вони сидят 
в «хрущовках», називають там п’ятіетажки, а  нема 
ліфта, так шо треба ходити ногами, баба не годна не 
вілізти, не злізти, і не хоче там бути. Стеля. [Чи була 
толока під час будівництва стелі?] Толока? Завивали, 
«суфіть» була, стелю звивали. [У  вас так називали 
стелю?] «Суфі»  – да. І  балки кидали, а  потом отакі 
патики тесали і їх крутили, отакі в вальках, закручу-
вали їм. Там чоловік сидів, припирав тісно, зверха за-
ливали, і така стеля була. Це заре панелі, а перше ж не 
було, нехто нечого не знав такого.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Мій син зму-
рував кухню і гараж коло кухні, і так кухню. Криниця. 
І викопав криницю напереді [хати]. Получилося так, 
шо він в нас не радився і викопав криницю, а  тепер 
повний підвал води, і  вже трохи тую воду спускали 
ніби там шлангом. Шо робили, ну, нічого не дасть, на-
повняєця обратно та сама міра води. Ну, там близько, 
там почті в кажній хаті на Прорізній в льохові вода – 
викачують. [У  вас тут місцевість вище, виходить?] 
А холєра, тут ніби камінь від цеї гори, то тут на ка-

мені не можна найти воду. А там ніби земля і там, де 
близько, там яких десять метрів яких, ти й вже вода. 
[Колись теж копали криниці?] І колись копали, і заре. 
В нас навіть туто тако недалеко вже покопали криниці. 
А в нас нема на цій вулиці і на тий вулиці, і туда прамо 
нема води. Добували люди, добували тяжко, горе було 
носити ту воду. [Чим колись обкладали криниці?] Ка-
менем. [Це ж не одна людина копала криницю?] Нє. 
Так як в нашого Виті – збирали людей, і таке, є таке, 
колесом ходили мужики і крутили, тоди висипали на 
машину і тоди знов туди викладали, знов крутили і 
викрутили. І вода є. І стико вже води, шо й в льохові, 
і в криниці, і де хоч.

КАМ’ЯНЕЦЬ‑ПОДІЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Бакота *
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1973 р. у с. Бакота 
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Позасадиб-
ний простір]. Позасадибний простір вулиць, вигонів, 
майданів і майданчиків біля джерел води є невід’ємною 
частиною поселення, органічно пов’язаною з природ-
ним оточенням. У Бакоті подібний куточок був утво-
рений на перехресті вулиць. Його архітектурно-ланд-
шафтне наповнення складалося з таких елементів, як 
кам’яна огорожа у найвищій частині майданчика, мо-
гутня верба, колодязь, кам’яні ночовки для напування 
худоби у формі човна, невелика ділянка навколо коло-
дязя, вимощена плитняком, решта  – вкрита травою. 
Хоча кожна складова цього доволі камерного просто-
ру невибаглива, разом вони утворили напрочуд ціліс-
ний природний мініансамбль.

* Село було затоплене під час будівництва Дністровської 
ГЕС, яку введено в експлуатацію 1981 року.

Ділянка з колодязем.  
с. Бакота Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл.  
1968 р. Рисунок А. КугайIM
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с. Велика Слобідка *
З польових щоденників З. Гудченко,  

записано 1968, 2005 рр. у с. Велика Слобідка  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями Лип’як Н. А., 1946 р. н.,  

та Гудзя В. О., 1936 р. н.

ЖИТЛО На старих садибах можна бачити інколи по дві 
хати – стару й новішу. В одних випадках це – законо-
мірне явище, пов’язане з руйнуванням давніх споруд і 
потребою їх заміни. Проте у зв’язку з акцією із пересе-
лення частини селян із зони затоплення й підтоплен-
ня Дністровської ГЕС, до якої належить і низ Великої 
Слобідки, в  1970-х  роках деякі люди спішно будува-
ли на своїх садибах другу хату, щоб зберегти площу 
(0,5 га). Місцева влада подекуди для розміщення пе-
реселенців забирали у селян частину ділянки, скоро-
чуючи її до 12  соток. Зазвичай новий будинок пере-
вищує за площею старіший. Коли ж його терміново 
споруджували задля збереження площі наділу, стара 
хата могла бути більшою і добротнішою за нову. Так 
вчинила зокрема родина Лип’яків, у якої була ділянка 
площею 0,5 га. У 1921 році в глибині передньої части-
ни двору причілком до вулиці була збудована хата «на 
дві половини» з валькованими стінами, під черепи-
цею. Упродовж понад 80 років вона зазнала наступних 
трансформацій: після війни зменшили кількість вікон 
(з трьох до двох у кожній половині), щоб менше пла-
тити податків; у правій «половині» переробили стелю 
на плоску, у лівій лишилося два поперечних сволоки; 
2003 року поміняли покриття даху на шиферне; гли-
няна долівка – «глинянка», постелена дошками; стіни 
зовні тиньковані та пофарбовані у фіалковий колір, 
білим обведено кути, підстрішшя, обрамлення вікон; 
перед входом на чолі хати прибудовано веранду. Під 
час акції з переселення господарі проти трансформо-
ваної хати 1921 року спорудили нову за традиційним 
планувальним типом, але менших розмірів, ніж ста-
ра, – наскільки давали змогу кошти.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Планування дворів 
у садибах 1920–1950-х років має багато спільних рис. 
Хата розташована в глибині двору причілком або чо-
лом до вулиці, інколи чолом на город. Тобто залежно 
від орієнтації вулиці хата змінює своє положення з 
урахуванням найкращих умов інсоляції. Господар-
ські будівлі. Господарські будівлі прямокутної або 
г-подібної форми в плані поставлені до вулиці тор-
цем, продовжуючи напрямок огорожі чи відступаючи 
від неї на кілька метрів. Проти хлівів  – загорода для 
перебування худоби на свіжому повітрі. У  дворах  – 
по 2 споруди: хата і господарська будівля, у якій під 
спільним дахом групуються хлів, свининець, курник, 
повітка, або літня кухня з сараєм. У  заможнішому 
господарстві у дворі розташовані: хата «на дві полови-
ни» зачілком до вулиці, льох біля межі садиби проти 
причілка хати, курник і видовжені будівлі хліва, пові-
тки літньої кухні праворуч зачілка хати. Посередині 
двору – колодязь. Що стосується огорож, то у с. Велика 
Слобідка подекуди трапляються традиційні невисокі 
мури з вапняку чи пісковику. Але за найменшої мож-

* Нижню частину села затоплено під час будівництва Дні-
стровської ГЕС, введеної в експлуатацію 1981 року.

ливості господарі міняють їх на престижні металеві, 
цегляні, залізобетонні огорожі, особливо піклуючись 
про вигляд садиби з вулиці. Окремі ж ділянки двору 
відгороджуються традиційними кам’яними мурами. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. В  родині Лип’яків при будівництві до-
тримувалися такого народного звичаю: коли обирали 
місце для хати, то на всі чотири кути сипали на ніч 
зерно: «як на ранок порушено, то треба посунуть». 
Закладини. Родина Гудзя В. О. пам’ятає про такі бу-
дівельні традиції: «Як закладали хату, на кутки клали 
гроші, щоб жилося в ній багато. Закладать хату тре-
ба в четвер перед Паскою. Для будівельників варили 
їсти. Зведення стелі. Як клали «під» [стелю], то зби-
рали толоку. Казали: «Ідем до вальків». Робили по 
сволоках «стелення (патички), зверху вальки, а потім 
змащували глиною».

Записали В. Іванчишен та В. Юрченко  
10 квітня 2018 р. у с. Велика Слобідка  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  
від Ількова Олексія Васильовича, 1928 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Чи підто-
плював Дністер територію села?] Еге, затопило. Шо 
там, їдна, дві, три, штири хати від Дністра, вони там 
[затоплені]. Вони туда перейшли, то кажуть зараз 
«БАМ». Вже після його построїли. Всі вийшли туда. 

Панорама околиць. 
с. Велика Слобідка Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл. 2005 р. Світлина З. Гудченко

Хата (перебудована). 1921 р.  
с. Велика Слобідка Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл. 2005 р. Світлина З. Гудченко
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Там було поле, а дали [місце для переселення], бо вода 
їх затопила. [Цих людей забезпечили житлом?] Ну, 
а як же, держава вже давала. Матеріал давала. [Коли 
це саме було?] В  якім це  році. Після [19]47-го  року, 
десь у [19]50-х роках. [Чи хотіли переходити люди із 
своїх хат?] А як хтіли? Як вода прийде, то вже мусиш. 
Вода топи хату, тий шо будеш робити. Де хати густі-
ше, то більше затопила, де 4, де 5. Дністер мав десь зо 
200 метрів ширини, а зара, наверно, багато більше.

ЖИТЛО Дах. Дома насіяв одну половину жита, а другу 
половину пшениці. Більше жито сіяли, бо жито – хлі-
ви пошивали, хати пошивали. Зараз всьо роби, а  то 
житнє перевесло. Всьо з житного снопа. [Чи пере-
шивали Ви власноруч хату?] Ну, а як же?! Я прийшов 
сюда, бо я тут у приймах називаюсь. А тут хата соло-
мою пошита. Ну, та й вже обсунулась та солома, тре 
пошивати. А  жито на городі є. Змолотили з тестьом 
жито. Поробили пуки, із тих пуків робим сніпки такі. 
Два докупи тако зв’язуєш, перекрутив тако. Нема вже 
таких хатів. А то вже пінзеня і патики склали. А я пі-
шов, на пінзеня взяв коноплю. Ті коноплі зв’язували, 
оце і є пінзеня. Я виліз, ті коноплі рвалися, воно пере-
стояло, роки стояло, їх уже нема як пошивати. Я шо 
роблю: трохи грошів зібрав, пішов до Кам’янця, ку-
пив бляхи, ше в мене там є, але замало, поїхав ше раз. 
І  перекрив, до цеї пори. Потом ше черепиці купив і 
перекрив. [Якого розміру снопки перекривали дах?] 
Таківо маленькі, невеликі. Дві тако жмені докупи со-
ломи. Дві склав докупи, перевеслом зав’язав. Пере-
крутив його тако. Невелике, бо воно ж накривало тако 
їдно друге. [Розкажіть, як перевесло зав’язували]. Ну, 
як – колоска закрутив, перетягнув, їдно за друге замо-
тав. Воно житна солома, не лопне. Потом тим перевес-
лом в’яжеш сніпок. Тим перевеслом перекрутив, вже 
зробився [сніпок] докупи. І  так тим пошивали хату. 
[Як вирівнювали виставлені сніпки?] То називався 
стрихач. Такі стрихульці робили, як грубші робили ці, 
шо пошивати. Цей стрихач колосками обертав дого-
ри, а рівненьки вдолину. Тим рівненьким прикладав, 
прив’язував, а зверху цим сніпком і колоском вдоли-
ну, і так догори-догори. [Що робили на самому верху?] 
Так само і верх клали, таке забивалось соломою. Я по-
тому вже був їздовим, то перію звідти і звідти поклав. 
Робили таке пінзеня, і  тим пінзньом прикладали ту 
солому. Я робив биками, ти й перію на полі як висадив 
на верх, воно як земля зробилась, вже й вітер не бере 
його, і пінзеня не треба. [Скільки часу солома могла 
стояти без ремонту?] Рік-два-три. То зірве вітром, то 
дощі йдуть. Як нема дощів, довше стоїть. [Чи пере-
кривали дах очеретом?] Перекривали, але в селі ми не 
перекривали. Тут не було так очерету в нас. Аж там 
за селом був кусок очерету. Але шо там його? Мало. 
Кілька сніпочків, чим там перекривати.

с. Вербка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1993 р. у с. Вербка  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями та обмірами

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Хата скарбова (здогадно  – 
XVIII ст.) призначена первісно для зберігання громад-
ських цінностей. Хата стоїть в центральній частині 
села поблизу невеликого майдану, утвореного біля 

перетину двох вулиць. За планувальним типом це 
ускладнений варіант «хати на 2  половини» з дворяд-
ним розташуванням приміщень: посередині  – сіни, 
проти них – комора, ліворуч і праворуч – по 2 кімна-
ти. Загальні зовнішні розміри плану будівлі близько 
14×7 м, внутрішні – 12,7×5,7 м. Хата розташована лі-
вим причілком відносно вулиці на відстані 2 м від неї. 
Стіни будівлі, а також трикутні фронтони на причіл-
ках, що утворені 2-схилим дахом під черепицею, ви-
кладені з каменю. Зовнішні стіни – завтовшки 65 см, 
внутрішні поперечні  – 45  см, внутрішні поздовжні  – 
40  см. Перекриття підтримуються поздовжніми сво-
локами: в лівій половині – двома, в правій – одним; в 
сінях – двома поперечними сволоками. На сволоки по-
кладені поперечні сволочки і жердини, обмотані соло-
мою і обмазані глиною. У стінах влаштовано ніші, а в 
них – полиці. Крім того, в сінях зроблені дві, а в комо-
рі чотири (ліворуч та праворуч) дерев’яні консолі як 
елементи обладнання інтер’єру. Підлога  – глинобит-
на. В кімнатах обох «половин» хати, прилеглих до на-
пільної стіни, суміжно з внутрішніми стінами комори 
влаштовано печі, що розміщені черінями до причілків. 
Зовнішні двері з сіней – однопільні. У верхній частині 
зліва збереглися сліди «бігуна». Тобто, первісно двері 
мали поворотну конструкцію на «бігунах», наразі – на 
завісах. У товщі стіни з двох боків є дерев’яні короби 
для засува. На чільному фасаді симетрично розташо-
вані парні вікна мають зовнішній підвіконний карниз, 
спільний для кожної пари вікон. А в лівій і правій «по-
ловинах» ці парні вікна відрізняються тим, що в пра-
вій «половині» вони на «чолі» і на причілку мають не 
прямі, а  лучкові перемички, що може свідчити про 
різночасне будівництво цих частин хати. У  вікнах і 
зовнішніх дверях через значну товщину стін розкоси 
розширюються всередину. На причілках первісно було 
по 2 вікна. З часом на правому причілку далі від «чола» 
вікно заклали, натомість прорубавши вікно в затиллі 
для освітлення кімнати з піччю. Комора освітлюєть-
ся вузьким горизонтальним віконечком. На фронто-
нах посередині для освітлення горища передбачені 
щілиноподібні вертикальні прорізи. Хата скарбова у 
с.  Вербка є рідкісним збереженим прикладом такого 
старовинного типу громадських споруд.

Хата скарбова. с. Вербка 
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельниць кої обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко
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с. Вітківці
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1993 р. у с. Вітківці  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Хрестовоздвиженська 
церква 1890  року стоїть в низинній частині села біля 
розвилки доріг, одна з яких півколом огинає ділянку. На 
церковному подвір’ї була ще й дзвіниця (не збереглася). 
Церква розташована в глибині ділянки, дзвіниця ж була 
наближена до вулиці. Церква – тридільна в плані з при-
будованим низьким тамбуром із заходу. Стіни – кам’яні, 
завтовшки 120 см. Загальний обсяг церкви мало розчле-
нований: квадратна в плані нава лише на 50 см ширша 
за прилеглі приміщення, так само незначно вона пере-
вищує вівтар і бабинець. Бабинець  – прямокутний в 
плані, стіни вівтарного приміщення ніби продовжують 
напрямок стін бабинця, а потім переходять у півциліндр 
апсиди. Нава має циліндричне склепіння, у  бабинці  – 
плоска стеля, у вівтарі – циліндричне склепіння. З нави 
до бабинця та вівтаря – аркові прорізи. Біля західної сті-

ни бабинця влаштовано хори. Храм освітлюється дуже 
малою кількістю вікон: у наві – двома (з півдня й півно-
чі), вівтар – лише одним (з півдня). Вікна мають лучко-
ві перемички. Дверний проріз розширений всередину. 
Дахи нави та бабинця – 2-схилі, перепад між їхніми гре-
бенями – до півметра. По центру нави – маківка з хрес-
том. Дах вівтарної частини  – двосхилий з переходом 
до напівконічного. Із заходу дах утворює трикутний 
фронтон. Зовнішнє опорядження храму відрізняється 
граничною простотою: вінцевий карниз, гладенькі сті-
ни, що тиньковані пізніше, – оце всі засоби «декоруван-
ня» споруди. Невеликі розміри храму, мінімум віконних 
прорізів та засобів архітектурної виразності свідчать 
про бідність парафіян або ж, можливо, про обмежене 
застосування будівлі як каплиці.

с. Гораївка
Записала І. Коваль-Фучило 18 липня 2014 р.  

у с. Гораївка Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл.  

від Горбняка Тараса Васильовича, 1945 р. н.,  
переселенця із с. Бакота Кам’янець-Подільського р-ну,  

що було затоплене у 1981 р.  
водами Дністровського водосховища

ЖИТЛО Кожен сам окремо не будувався, а тому що для 
одного це було нереально. Гуртувалися. Наприклад, 
на цій вулиці толокою збиралися. Той, наприклад, сьо-

годні привіз цеглу – збіглися всі, розгрузили. Поки він 
готує то всьо, що треба, – іншому розгрузили. Чи при-
їжджали, чи приходили. Казали: «Ось сьогодні цьому 
Андрієві маєм будувати хату». Ніякої зарплати там не 
було – один одному допомагали. Андрієві збудували 
хату, Андрій собі заготовляє вже інший матеріал (там, 
наприклад, для підлоги чи верх зробити), а тим часом 
Василь щось вже підготував. От, Васильови йдем ра-
зом зробим. От таким способом, такою толокою. Люди 
вже навіть гуртувалися за признаком не просто так, де 
хочу, а за признаком родинних відношень. Ну, напри-
клад, хтось був жонатий в іншому кутку, той в іншо-
му, і вже разом докупи збиралися родиною на одній 
вулиці, і будувалися. Відповідно, звичайно, допомага-
ли один одному. А коли ти хочеш забезпечити, щоб, 
наприклад, до тебе сьогодні прийшли робочі, мають 
робити, ти мусиш їх нагодувати. В долині хата. Тут ще 
нічого немає. От як то все, що ти приготував, сюди до-
везти? В кого був мотоцикл – в одиниць у селі, той міг 
мотоциклом в колясці привезти, а хтось ніс у мішку. 
А третє питання було: ти переселяєшся, але тебе ніх-
то не звільняє з роботи. Розумієте?! Тобто, ти одно-
часно мав робити три роботи: [стару хату] руйнувати, 
[нову] будувати і на роботу ходити. Два-три прогули – 
і тебе звільняють без будь-якої можливості що-небудь 
заробити. І ти залишаєшся ні з чим. І тих грошей, що 
тобі держава дасть, тобі аж ніяк не хватить, щоби ти 
міг побудувати хату. Середня оцінка одного господар-
ства була, за приблизними підрахунками, десь в меж-
ах три  – три з половиною тисячі [рублів]. Якщо для 
цього часу – це була сума чималенька. Можна було ще 
трохи добавити і купити автомобіль, але не хату, тому 
що в сусідніх селах хати зразу підросли в два-три рази. 
Тут давали три тисячі, умовно кажучи, а чоловік, який 
за дев’ять кілометрів купив хату, каже: «Я дав дев’ять з 
половиною – напівзбудована хата, тільки одна кімна-
та готова. Все решта – то вже я робив». Далі. Хата, яка 
могла бути ближче до Кам’янця-[Подільського], яка 
там, наприклад, з цегли, або могла бути з каменю, вона 
могла коштувати до двадцять тисяч. От, маєш гроші – 
купиш, а не маєш – шо хочеш, те роби. То вже вирішуй 
сам. То вже за тебе ніхто вирішувати не буде.

Записала І. Коваль-Фучило 18 липня 2014 р.  
у с. Гораївка Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл.  
від Никуляка Олександра Григоровича, 1926 р. н.,  

переселенця із с. Конилівка Кам’янець-Подільського р-ну,  
що було затоплене у 1981 р.  

водами Дністровського водосховища

ЖИТЛО Я, наприклад, переселявся раньше всіх, бо мене 
підпирала вода, стихійна та вода, звідти яка йшла. 
А  друге діло  – робота була в мене тут. Каждий день 
треба було ходити три-чотири кілометри на роботу, 
з роботи, каждий день. І мене то пересиляло [переко-
нало]. Стіни. Я будував не з кірпіча, а з лампачу того – 
з саману побудував хату. [Як виготовлявся той саман?] 
Солома, земля й вода. Ще не давали кірпіча. Мені треба 
було 1000 штук кірпіча, то я виїздив, виїздив в район, 
поки я то добився. [Із саману тепла хата була?] О! І за-
раз тепла. Це вимурував я. Потом проволока така, 
гвозді такі «стоп’ятдесяткі» – забивав в стіну каждий, 
тоді обмотував. І укріплювали, і утепляли своєго рода. 
От, зара’ вже там онуки переробляють то всьо.

Хресто-Воздвиженська церква. 1890 р. с. Вітківці  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко
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Записала І. Коваль-Фучило 20 липня 2014 р.  
у с. Гораївка Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл.  
від Никуляка Федора Олександровича, 1949 р. н.,  

переселенця із с. Конилівка Кам’янець-Подільського р-ну,  
що було затоплене у 1981 р. водами  

Дністровського водосховища

ЖИТЛО Стіни. Збиралися люди, одні одним допо-
магали. От, будують в мене будинок. Це називалася 
«клака». В мене хата саманна. В нас кажуть «саман». 
Це  – солома, глина, земля. Замісили, такі квадрати 
робили. Хата з саману. [Як робили той саман?] Вико-
пують таку велику, круглу таку яму – неглибоку, десь 
в коліно. І  там ту землю всю перелопачуют-перело-
пачуют, кидають там соломи і запускають коня, і він 
ходить, місить. Місить-місить, місить-місить, місить... 
Земля, солома і вода. Не просто солома, а  така, шоб 
перегнивша вона була. Бо солома буде так тягнути-
ся, а то воно купи тримається. Перекисало і ставало 
таке густе. Земля тут у нас така з пісочком і з глиною. 
[Придатна для будування?] Та, та. Потому воно тиж-
день кисне, а тоді воно загусає. І такі форми квадратні 
були, з  ручками. Накидали, бах  – викинули. І  сохне. 
Висихає. Дуже воно добре, шо зимою тепла [саманна] 
хата, а літом – прохолодна. 

Записала І. Коваль-Фучило 19 липня 2014 р.  
у с. Гораївка Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл.  
від Литвинюк Ольги Филимонівни, 1939 р. н.,  

переселенки із с. Наддністрянка 
Кам’янець-Подільського р-ну, що було затоплене 1981 р.  

водами Дністровського водосховища

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи був якийсь обряд, коли вибирали міс-
це для хати?] Канєшно. Були такі знахарі, провіряли, 
чи тут можна строїти, чи нє. Але ми без знахарів. А ми 
так: сказали, шо тут участки будуть давати, та й так 
ми... Кому дали участок, їдні за другими, ми з одного 
села, та й так ідні коло других строїлися. Ніяких об-
рядів не було. Вибір місця для криниці. Як колодязь – 
то да, тут приходили такі, шо понімали в тім, де вода 
находиться.

с. Жванець
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Жванець  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Жва-
нець належить до системи історичних поселень. Це 
одне з найстаріших місць заселення України. Жванець 
займав найпівденніший куточок Поділля і був важли-
вим укріпленим стратегічним пунктом Наддністрян-
щини між значними фортецями Кам’янця та Хотина, 
біля переправи через р. Дністер. Пам’ятки археології – 
два поселення трипільської культури. В урочищі Лиса 
гора на поселенні досліджено унікальний в Європі 
гончарний центр ІІІ тис. до н. е. Друге поселення три-
пільської культури – в урочищі Малайдашці. В обох 

Фрагмент оборонної вежі замку. XV–XVII ст. 
с. Жванець Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл. 1991 р. Світлина З. Гудченко

Вірменський костел. XVIII ст. Вигляд з північного 
сходу. с. Жванець Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл. 1990 р. 
Світлина З. Гудченко
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урочищах – залишки поселень черняхівської культу-
ри. Біля гирла р. Жванчик – поселення давньоруських 
часів. Пам’ятки історії – комплекс споруд замку; сліди 
земляних валів XVI ст. на березі Дністра в напрямку 
дороги від Жванця на Брагу. Пам’ятки архітектури – 
замок XV–XVII ст.; вірменський костел XVIII ст. Міс-
течко Жванець над Дністром, за 30 км від Кам’янця, 
з’являється в історичних відомостях з 1431 року, коли 
пан Свічка з Лечина дістав його від польського коро-
ля Владислава Ягайла. Один з наступних власників 
Жванця Валентій-Олександр Калиновський напри-
кінці XVI  ст. збудував мурований замок, який, з  од-
ного боку, сприяв збільшенню поселення, а з іншого, 
був постійною принадою для нападів під час воєн, що 
точилися навколо Хотинської та Кам’янецької фор-
тець. У 1621 році, коли вже стояв замок, збудований 
1590  року, поселення було пограбоване і сплюндро-
ване, а замок зберігся. У 1641 році Жванець мав ранг 
містечка, а  в 1645  році  – привілей на магдебурзьке 
право, ярмарки й торги. Та в наступні півстоліття 
замок розорюється спочатку військами козаків, по-
тім турецьким пануванням протягом 27 років. І тіль-
ки з 1699  року Жванець починає потроху оживати. 
Тут оселяються вірмени з Кам’янця, греки з Хотина, 
жвавішає торгівля. У 1768 році турки й татари знову 
нападають на поселення. Далі барські конфедерати 
спалюють замок і прилеглі будівлі. У 1770 році спус-
тошення Жванця довершує чума. До 1768  року тут 
було дві уніатські церкви  – Вознесенська і Троїцька 
(обидві спалені турками). На початку XVIII ст. вірме-
ни збудували костел на честь Непорочного Зачаття. 
У 1782 році парафіяни збудували церкву на місці Тро-
їцької. На початку ХІХ ст., коли Поділля вже входило 
до складу Росії, у Жванці налічували 1244 мешканці. 
Замок на той час втратив своє оборонне значення і 
перетворився на руїни. У 1869 році в приватній оселі 
була парафіяльна школа, для якої 1894 року був збу-
дований будинок. У  1902  році відкрито однокласне 
народне училище, згодом реорганізоване в двоклас-
не. У 1911 році забудова складалася з 276 селянських 
дворів. Із  культових споруд діяли: церква, костел, 
синагога. Система забудови. Село розташоване у 
мальовничій місцевості на березі р.  Дністер та його 
допливи р.  Жванчик. Рельєф спокійний із загаль-

ним ухилом із південного сходу на північний захід. 
Жванець належить до типу мисових поселень. Його 
головні планувальні осі орієнтовані на найстарішу 
частину біля замку, із яких три радіально розходять-
ся від нього, а дві ведуть до мосту через р. Жванчик. 
Доповнюють вуличну мережу декілька поперечних 
вулиць, що утворюють частини кілець. Сучасна пла-
нувальна структура, спроектована в 1974  році Укр-
НДІЦивільсільбудом, базується на історичній раді-
ально-кільцевій схемі. Дорога державного значення 
поділяє східну частину села надвоє, західна ж частина 
в запливі р. Жванчик відокремлюється від основного 
масиву водоймищем. Розвиток генплану відбуваєть-
ся за квартальною системою. Руїни замку на пагорбі 
і тепер панують над поселенням з північно-західного 
боку. Вертикальною домінантою забудови є вірмен-
ський костел XVIII ст. [Літ.: Павловский А. м. Жванец 
Каменецкого у. Историческое описание. Под. Епарх. 
Ведомости. 1869. №  4. С.  157–163; Гульдман  В. Па-
мятники старины в Подолии. Кам.-Под.  1901. С.  54, 
67–68; Труды Подольского Епархиального историко-
статистического комитета. Вып.  ІХ. Кам.-Под., 1901. 
С.  448–450; Сіцінський  Є. Оборонні замки західного 
Поділля XIV–XVII ст. Київ, 1928. С. 57–63; Історія міст 
і сіл УРСР. Хмельницька область. Київ, 1973. С. 324].

с. Китайгород
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Китайгород  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформа-
ція про поселення за історичними відомостями]. 
Колишнє містечко Китайгород побудоване близько 
1607 року за кам’янецького каштеляна А. Потоцько-
го. Його син С.  Потоцький поставив замок та обніс 
його муром. Розташоване на високій скелі, оточене 
глибокими ярами, поселення вважалося достатньо 
захищеним, проте воно підлягало нападам, як і ба-
гато інших. Поряд із рештками замку, зруйнованого 
протягом війн 1775 року, був змурований костел, що 
зберігся до теперішнього часу. За даними 1883 року в 
Китайгороді мешкало 1036 осіб населення, здебільшо-
го євреї. Було 239 будинків, костел, церква, синагога, 
6  млинів, 22  крамниці, 26  ремісників. [Літ.: Історія 
міст і сіл УРСР. Хмельницька обл. Київ, 1973. С. 360; 
Памятники градостроительства и архитектуры Укра-
инской ССР. Т. 4. Киев., 1986. С. 211; Сіцінський Є. На-
риси з історії Поділля. Ч. І. Вінниця, 1927. С. 50–52]. 
Система забудови. Село Китайгород розташоване 
на високому лівому березі р. Тернава, яка тут робить 
різкий вигин. З пагорба відкриваються захопливі кра-
євиди на долину і протилежний берег річки. Це – одна 
з найкрасивіших місцевостей Поділля. Найстаріша 
частина поселення розташована саме тут. Через неї з 
північного сходу на південний захід пролягає головна 
дорога з Рогізної на Кульчіївці, яка посередині села 
злучається з дорогою на Кам’янець. Тут було колись 
містечко, тобто торговельно-ремісничий осередок з 
майданом, церквою та костелом. Наразі майдан май-
же забудований. З  ділянкою костелу межує великий 
фруктовий сад, серед якого ще зберігається колишній 
панський палац – частково зруйнована одноповерхо-

Руїни замку. XV–XVII ст. Краєвид від р. Жванчик. 
с. Жванець Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл. 1990 р. Світлина З. Гудченко
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ва мурована будівля кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ву-
лиці мають вільні окреслення і безліч глухих кутів, 
таких характерних для стародавніх подільських посе-
лень, особливо на пересіченому рельєфі. Плануваль-
на схема  – безсистемно-вулична. У  долині забудова 
розкидана на обох берегах річки у вигляді окремих 
скупчень садиб, що часом утворюють короткі вулиці. 
Найдовша з них в’ється під горою в південно-східній 
частині села. Частина вулиць має тверде покриття з 
місцевого природного каменю-вапняку.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Костел. Костел Діви Марії 1772–
1776 років височить біля краю мису в західній частині 
поселення. Це – монументальна, мурована однонавна 
споруда доволі аскетичного вигляду. Прямокутна в 
плані нава зі сходу продовжується вужчим пресбіте-
рієм та напівкруглою апсидою. До пресбітерію з пів-
ночі та півдня в кінці ХІХ  – на початку ХХ  ст. при-
будовані сакристії. Перекриття нави та пресбітерію – 
напівциркульні, в  сакристіях та апсиді  – інші різно-
види склепінь. Споруда сполучає об’ємно-просторову 
структуру пізнього ренесансу з барочними принципа-
ми трактування фасадів. 

с. Колодіївка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 2005 р. у с. Колодіївка  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями,  
свідченнями респондентів та статистичними 

відомостями сільради

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село розташоване на пересіченій місцевості. 
Воно видовжене з півдня на північ на 2  км. Головна 
вулиця звивистої конфігурації є планувальною віссю, 
від якої відгалужуються у східному напрямку короткі 
вулички та провулки, керуючись змінам рельєфу. До-
мінантою забудови є розташована на великому вигоні 
у старій частині села церква ХIХ ст. Казанської Божої 

матері. Цей одноверхий центричний храм, недавно 
реставрований, надає більшої виразності силуету 
села. Вуличний простір на рівній місцевості урізно-
манітнюється «утопленими» в’їздами у двори. Це  – 
відгомін традиційних для Наддністрянщини під’їздів 
до садиб «з рукавами», характерних для пересіченого 
рельєфу. Рівна частина с.  Колодіївка була заселена 
найпізніше  – переважно в 1976–1979  роках, пересе-
ленцями із зони затоплення та підтоплення у зв’язку з 
будівництвом Дніпровського гідровузла (переселенці 
із сіл Теремці, Бакота, Студениця). За статистичними 
відомостями Колодіївської сільради житловий фонд 
села налічує 533 будинки. Довоєнні хати (до 1943 р.) 
складають лише близько 13  % від загальної кількос-
ті. Найбільша будівельна активність, коли було спо-
руджено понад половину наявних будинків, при-
падає на 1971–1990 роки, що насамперед пов’язане з 
потребою забезпечити житлом переселенців. Після 
1991  року будівництво практично припинилося. За 
матеріалами стін отримано такі відомості: 357 цегля-
них і 176  саманних будинків, останні зосереджені в 
старій частині села. Для покриття будинків найбіль-
ше використовують шифер (у  307  буд.) та черепицю 
(у  198  буд.), залізом вкрито 21  будинок, соломою та 
очеретом лише 7. Традиційні типи хат («дві хати через 
сіни», та «хата + сіни + хатина») трапляються в Коло-
діївці серед забудови до 1960-х років.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Народні традиції, пов’язані зі споруджен-
ням жител збереглися в селі до останніх часів. Перш 
ніж розпочати будівництво, господарі звертаються 
до знахарок, щоб визначити вдале місце для хати. За-
кладини. Перед її закладанням під кути майбутніх 
стін сипали гроші і зерно, щоб життя було заможним 
і ситим. Обрядові та розважальні аспекти толоки. 
При будівництві хат влаштовували масові толоки. Так 
роблять і тепер. На толоку запрошували всіх людей, 
деякі господарі наймали музики  – готувались, як на 
весілля. Раніше людей годували двічі (у  Студени-
ці), а  з 1981  року [рік введення в дію Дністровської 
ГЕС ] – один раз. За розповідями колодіївців, толока 
відбувалася за таким сценарієм: «Наперед навезуть 
глину, розсиплять по кругу», потім посипають житню 

Фрагмент костелу Діви Марії. 1772–1776 рр. 
с. Китайгород Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл. 1990 р. Світлина З. Гудченко

Хата. Друга половина ХХ ст.  
с. Колодіївка Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл.  
2005 р. Світлина З. Гудченко
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й пшеничну полову, поливають водою, кінь замішує. 
Після цього 3–4 дні заміс вкисає. Тоді роблять толо-
ку. Житні околоти (вимочені снопи) кругом замісу на 
стелажі розстеляють. Зроблені з верби або ясеню ка-
чалки жінки завивають соломою з глиною на стелаж. 
А  чоловіки подають глину на стелажі і вставляють 
качалки на лиштви, які лежать на сволоках (балках). 
Жінки змащують «стелю» і «під» перекриття («під» – 
зверху, «стеля» – знизу). Цією ж глиною обкидали сті-
ни зсередини. «Перший раз»: пісок, глина, полова яч-
мінна (вона дрібненька й біла); «другий раз» додають 
кінський кізяк. У сучасних будинках використовують 
зовнішню обробку стін «шубою» або плиткою. Якщо 
будинок робили з цегли, то, «як привезли цеглу, всі 
збігалися» розвантажувати. Після толоки, закінчив-
ши роботу, сідали всі на землю їсти. Кругом скатерки 
простеляли домоткані, на них ставили їжу. Прока-
зували благословіння. Їжу подавали святкову, як на 
весілля. Обов’язково їли борщ, «налісники» з сиром, 
холодець, голубці, котлети, запіканку. Для такого ви-
падку різали свиню. Як закінчували верх хати, робили 
хрестик і віночок. Вішали його на горищі «над покут-
тям». Повністю закінчену хату освячували. Входини. 
На вводини збирали людей, родичів. Вони несли хліб, 
«трошки солі зверху на хліб», гроші. Несли подарун-
ки, залежно від ступеня спорідненості. Накривали 
столи, гуляли з духовою музикою. Першими до хати 
пускали дітей, «бо вони чисті».

с. Панівці
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Панівці  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Панівці розташовані у надзвичайно мальовничій, пе-
ресіченій місцевості біля р. Смотрич. Село складаєть-
ся з трьох частин, що зумовлено різними ландшафтни-
ми умовами: Драчківка або Вищі Панівці; Верхні або 
Горні, Муровані, Старі Панівці; Нижні або Дольні Па-
нівці. Найвищу позицію займає Драчківка, середню – 
Муровані Панівці, а нижчу – Нижні Панівці, в долині 
річки. [Формування поселення за історичними відо-
мостями]. У середній частині високого мису, оточено-
го з трьох боків Смотричем, ще до 1460 року, коли по-
селення вперше згадане в історії краю, стародавні укрі-
плення сформувалися як замок. У ХVI ст. Панівці були 
значним містечком. У  різні періоди свого існування 
воно належало (інколи – частинами), а частіше повніс-
тю представникам відомих польських родин: Чермин-
ським, Яцимирським, Потоцьким, Блажовським, Кос-
саковським, Вельєгорським, Старжинським. У  другій 
половині ХVI ст. замок оточують глибокими ровами, 
між північними вежами до оборонної стіни прибудо-
вують двоповерховий палац, південно-західну вежу 
перебудовують під культову споруду, між двома пів-
денними вежами споруджують двоповерховий кор-
пус колегіуму. На першому поверсі палацу з 1601 року 
протягом 10 років діяла друкарня. Замок витримував 
турецькі облоги 1621 року і 1633 року, але 1651 року 
його зруйнували козаки. В останній третині ХVIII ст. 
частково відбудований та поступово перетворився в 
руїни. У 1907 році до північного фасаду вежі – кірхи 

Головна вулиця колишнього містечка 
з Успенською церквою. с. Панівці 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  
1990 р. Світлина З. Гудченко

Замок. Середина ХV – ХVI ст.  
с. Панівці Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл.  
1990 р. Світлина З. Гудченко

Млин. Кінець ХІХ ст.  
с. Панівці Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл.  
1990 р. Світлина З. Гудченко
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(пізніше каплиці) був прибудований костел. У Панів-
цях в ХVI ст. було дві православні церкви, у ХVIII ст. – 
три церкви, а на порозі ХХ ст. – одна Успенська муро-
вана церва в Старих Панівцях, колишньому містечку. 
У  Верхніх Панівцях з 1883  року діяла парафіяльна 
школа і дві школи письменності. У Нижніх Панівцях 
і Панівецькій Мукші школи відкрилися в 1894  році. 
Житлова забудова села формувалася поступово в різ-
номанітних природних умовах: на схилах, у долині та 
високому мису, утвореному різким поворотом р. Смо-
трич. Система забудови. Планувальна структура 
поселення  – безсистемно-вулична. Мережа вулиць у 
відповідності до ландшафту подекуди регулярна, але 
переважно – вільна. Ключове положення у ландшаф-
ті займає високий мис з урвистими схилами, на пере-
шийку якого залишки фортеці. Замковий комплекс, 
незважаючи на втрати і спотворення первісного ви-
гляду, залишається й досі домінантою прилеглої за-
будови. Рештки замку середини ХVI–ХVII  ст. засвід-
чують багатоетапність його формування та еволюцію 
регулярного стінового типу до вежового. Зберігся, але 
в частково перебудованому вигляді, колегіум ХVI ст. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Велику роль у силуеті 
поселення грає Успенська церква, вимурована, за свід-
ченням Є. Сіцінського, на невисокому пагорбі близь-
ко 1758 року на місці попередньої [Літ.: Сіцінський Є. 
Оборонні замки західного Поділля ХIV–ХVII  ст. 
Київ, 1923. С. 71–78]. У 1860 році з заходу до церкви 
була добудована двоярусна дзвіниця. Власне церква – 
одноверха, тридільна, з  прямокутною апсидою і від-
носно широкою навою, перекритою «восьмериком» 
на «четверику», як у традиційних дерев’яних храмах.

с. Привороття Друге
Записав М. Бех 27 червня 2013 р. 

 у с. Привороття Друге  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

від Олександра Кириловича, 1930 р. н.
КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Ви різьбяр, чи ви-

конували якісь роботи для церкви?] Я  тоже і ікони 
[обрамляв], бо я рєщік по тім, я багато робив ті іко-
ностаси. Робив. Робив престоли, [царські] врата ви-
різував, я  сим занімався. Я  тепер вже недавно начав 

занімацця сим дєлом. Я при совєцкой власті, то я не 
робив такого. А потом, пізніше міні сказали, то я всю 
обдєлку зробив, і престоли робив, і врата робив, іко-
ностас робив, всьо. В мене способность така була. [За 
радянської влади Ви теж щось із дерева робили?] Да, 
дешо, столики там точів собі, робив таке все. Ну, не 
дуже художествєнне брав все. Я  вроді не знав, шо я 
можу таке робити. Се вже художество називаєця. А я 
більше красив, таке-во шось собі там, верхи викидав, 
таке робив. Купол викинув в нашій церкві, тоже зро-
бив мєталічєскій, з  угольників, легенький. Я  хреста 
[на куполі церкви] тоже робив, з нержавєйки зробив, 
зварив, всьо поробив гарно. Ми єго взяли, висадили 
цим самим [краном], стрела висока, поклали і поло-
жили на купола, прикрутив, всьо. Такий з нержавєйки 
хрест, він зара іщє стоїт.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Ви цю хату самі будували?] Се-во хату – да. Ту хату 
тепер будували, а се-во хату мої дід щє будували. Це 
я плиточкою вже сам обложив. [Як у вас називають 
перший день, коли починають будувати хату?] Це не 
в всіх воно таке повєріє єсть. Ми про се нічього не 
думали, мій дід не вірив в таке. Будували, та просто 
будуєм. То є  – закладають, кидають якісь гроши, то 
щє щось там. Ми таким не занімалися. Зведення даху. 
Хрест обично робиця. Як будуєш хату, кладем собі 
хрест, прибиваєм на крокву чі там де. Так саме в хаті – 
тоже хрести робим.

с. Пудлівці
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1993 р. у с. Пудлівці  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Святої Параске-
ви 1870 року розташована на головній вулиці старої 
частини села. Це  – тризрубна в своїй основі будівля 
з кубічною, значно ширшою і вищою за прилеглі зру-
би навою, 5-гранною апсидою, прямокутним в плані 
бабинцем, до якого прибудовано невеликий тамбур. 
Усі обсяги мають автономні перекриття. Нава  – під 
4-схилим пірамідальним з заломом наметом, баби-
нець і тамбур – під двосхилими дахами, вівтар – під 
5-схилим дахом. Нава освітлюється з півдня й півночі 
потрійними вікнами, вівтар – двома арковими вікна-
ми, так само як і бабинець. Над вікнами – сандрики. 
Зовні стіни церкви ошальовані горизонтально дошка-
ми, а  кути підкреслені вертикальною шалівкою. Під 
виносами дахів – розвинені карнизи з порізкою. Дах – 
під листовим залізом.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
Млин водяний початку ХХ ст. (діючий) розташовано 
на правому березі р. Смотрич, яка тут протікає у на-
прямку із заходу на схід. Споруда поставлена на ви-
сокому кам’яному цоколі, стіни завтовшки 90 см теж 
викладено з каменю. Від річки будівля 2-поверхова, 
з протилежного боку – одноповерхова. Споруда скла-
дається з двох обсягів – західного (первісного) та схід-
ного (пізнішого), у  якому спочатку був склад. Пере-
криття основного (первісного) обсягу підтримується 
поздовжнім сволоком, який покладено на поперечні 
стіни, а  також на два стовпи всередині приміщен-
ня. В  цокольному поверсі стеля теж на поздовжньо-

Містечкова лавка.  
с. Панівці Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл.  
1990 р. Світлина З. Гудченко
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му сволоку, підпертому двома стовпами, і  могутніх 
поперечних балках. Дах  – 2-схилий, високий, із  за-
шитими дошками п’ятикутними щипцями. Горище 
освітлюється вікнами, влаштованими у схилах даху та 
у щипцях. Первісно дах був під залізом, тепер  – під 
шифером. Вікна в стінах мають клинчасті цегляні 
перемички. Основне загальне приміщення млина (зі 
стовпами) поділене на окремі функціональні частини 
за допомогою помосту, а також вигородженого відсі-
ку для крупорушки. Ліва частина передбачена для бо-
рошна, права – для гречки. 

с. Рихта
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1990 р. у с. Рихта  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. До се-
редини XVII  ст. село мало назву Новосілка, а  в дру-
гій половині XVII ст. було перйменоване на Рихту або 
Рихти-Гумецькі, оскільки з 1596  року протягом пів-
тора століття ним володіли пани Гумецькі. Завдяки 
зручному положенню на високому березі річки Жван-
чик, тут 1507 року був заснований замок, який час від 
часу піддавався руйнуванням, відновленням і знову 
руйнуванням. На початку ХІХ ст. на місці знищених 
замкових споруд був збудований панський палац, 
який в середині ХІХ ст. став осередком літературного 
життя подільських поляків. У  палаці зібрано великі 
колекції картин, гравюр, рукописів, книг. За кілька 
років до початку Першої світової війни тут містилася 
земська лікарня, а під час війни будинок було знище-
но. Про культові споруди відомо те, що в першій поло-
вині XVIIІ ст. в Рихті була дерев’яна триверха церква, 
а в 1758 році – вже одноверха. У 1766–1832 роках діяла 
інша дерев’яна триверха церква. У  1864  році збудо-
вано мурований одноверхий, хрещатий в плані храм 
разом із дзвіницею. У  1895  році збудовано причтові 
споруди і парафіяльна школа. Близько 1900 року насе-
лення Рихти складалося з 1012 православних, 14 като-
ликів, 17 євреїв. Наразі в селі діють восьмирічна шко-
ла, будинок культури, дільнична лікарня. [Літ.: Істо-

рія міст і сіл УРСР. Хмельницька обл. К., 1973. С. 362; 
Логвин Г. Н. По Україні. Київ, 1968. С. 291; Памятники 
градостроительства и архитектуры Украинской ССР. 
Т. 4. Киев, 1986. С. 213–214; Сецинский Е. Историче-
ские сведения о приходах и церквах Каменецкого уез-
да. Кам.-Под., 1895. С.  313–214]. Система забудови. 
Село Рихта розташоване на правому високому березі 
р. Жванчик, притоки р. Дністер. Місцевість – пересі-
чена, порізана вибалками. Головними планувальними 
вісями села є дві вулиці-дороги звивистих окреслень. 
Одна з них пролягає зі сходу на південний захід по 
старій частині села. Друга, прямовисна до неї вулиця 
прямує повз замок з півдня. Обидві вони якоюсь мі-
рою повторюють вигин р. Жванчик, що утворює май-
же прямий кут. Планувальна структура в старій час-
тині поблизу замку – радіально-кільцева. Фрагменти 
зірчастого планування збереглися в напівострівній 
історичній основі села. Для західної частини старого 
села притаманні глухі кути-провулки. У  цілому пла-
нування вільне, більшість вулиць мають криволінійні 
окреслення. Відносно регулярні елементи вуличної 
мережі – пізнішого походження.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. При 
в’їзді в село з північно-східного боку біля греблі через 
р. Жванчик збереглися руїни мурованого млина – мо-
нументальної двоповерхової споруди, від якої лиши-
лися тільки стіни.

ОБОРОННІ СПОРУДИ Замок. В архітектурному обличчі 
Рихти замок, незважаючи на руйнацію, і досі грає пев-
ну роль, надаючи романтичного забарвлення місце-
вості, що зумовлено вигідною ландшафтною ситуаці-
єю замку на підвищенні. Це регулярний тип замку з ку-
товими п’ятигранними кам’яними баштами, які зовні 
виступали за мури. В плані він мав прямокутну форму 
(близько 64×57 м). [Літ.: Сіцінський Є. Оборонні замки 
західнього Поділля XIV–XVII ст. Київ, 1928. С. 58–70]. 
Від оборонної споруди лишилися тільки дві башти зі 
слідами стін (західна і північна). Найкраще збереглася 
пізня, північна башта, яка в XVI  ст. була зруйнована 
й відновлена. В плані вона майже прямокутна, зі сто-
ронами 9×10 м і незначно зрізаним південним кутом. 
Башта – двоярусна, з коробовим склепінням 1-го яру-
су і сволоковим перекриттям 2-го ярусу, з невеликими 

Церква Святої 
Параскеви.  
1870 р. 
с. Пудлівці 
Кам’янець-
Подільського р-ну 
Хмельницької обл.  
1993 р.  
Світлина 
З. Гудченко

Північна вежа замку. Кінець XVI – початок XVIIІ ст. 
с. Рихта Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл.  
1990 р. Світлина З. Гудченко
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стрільницями, з комином в західній стіні. На зовніш-
ніх стінах зберігся первісний тиньк, під звисом даху на 
північно-східному й південно-західному фасадах – со-
нячний годинник. Три інші башти першого будівель-
ного періоду – 5-гранні, з гострими вихідними кутами. 
Розміри довгих боків – 8,6–9,3 м, коротких – 4,5–5,6 м. 
На коротких боках, звернених у двір, – дерев’яні гале-
реї на консолях, по яких на другому ярусі був перехід 
між оборонними стінами. Вхід на 2-й ярус здійснюва-
ли по зовнішніх мурованих сходах вздовж оборонних 
стін. Дахи – наметові, з ґонтовим покриттям.

с. Сокіл
З польового щоденника З. Гудченко, записано 2005 р.  

у с. Сокіл Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями  

та статистичними відомостями сільради

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село Сокіл (місцева назва Сокі ́ль) розташова-
не на лівому березі р. Дністер у пересіченій місцевості. 
Особливою мінливістю та мальовничістю ландшафту 
вирізняється надрічкова стара частина села. Горішня 
ж частина має поступовий ухил у бік річки. У зв’язку з 
тим, що в межах села до Дністра тягнуться аж три яри, 
для берега характерні дуже ламані окреслення. У по-
вній відповідності до ландшафту місцевості склалася 
й вулична мережа села. У прибережній частині вона 
розгалужена, з глухими кутами, безсистемна, а на під-
вищенні – регулярна, з прямими вулицями. Система 
вулиць складалася протягом кількох століть, адже 
вперше Сокіл згадується в історичних документах 
1406  року. Вигляд індивідуальних селянських садиб 
визначає характер поселення. У надрічковій частині – 
вільно розкидана найстаріша забудова, що зберігає 
традиційні риси. На горі, в межах регулярної системи 
вулиць,  – пізніша забудова. Серед неї північно-схід-
ний куток займають переселенці з зони затоп лення 
Дністровської ГЕС. Будівництво тут тривало про-
тягом 1970–1980-х років кількома етапами, зупинив-
шись до 1991  року. На 2005  рік у селі можна бачити 
житло в хронологічних межах близько 100 років. На-
дані в Сокільській сільраді відомості щодо житла на 
1 січня 1996 року дають уявлення про кількість жит-
лових будинків (308), про матеріали стін (цегла – 68, 
саман – 240) та покрівель (залізо – 10, шифер – 253, 
черепиця – 26, солома – 3, інші – 14).

с. Супрунківці
З польового щоденника З. Гудченко, 

 записано 1993 р. у с. Супрунківці  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

ПАНСЬКА САДИБА Панський будинок ХІХ ст. На тере-
нах колишньої панської садиби не лишилося іншої за-
будови, крім невеликого будинку, що стоїть на терасі 
схилу гори. Є  відомості, що в глибоку давнину вище 
садибної ділянки існували башти оборонних споруд 
(не збереглися). Будинок споруджено на зламі рельє-
фу, тому з чільного боку він одноповерховий, а на за-
тиллі  – двоповерховий. На нижньому рівні його сті-
ни підтримуються двома кутовими контрфорсами. 
Будинок прямокутний в плані з центральним риза-
літом на «чолі». Нижній поверх займають підвальні 
приміщення з циліндричними склепіннями. Верхній 
поверх  – житловий. Основу структури плану житла 
складає дещо змінена схема «хати на 2 половини», до 
якої ліворуч долучене ще одне приміщення (на час до-
слідження зруйноване). Дві поперечні стіни поділя-
ють основну структуру на 3 частини: ліворуч – велика 
зала, праворуч – 2 окремі кімнати; посередині – про-
хід через 3 маленькі приміщення, куди виходять двері 
прилеглих кімнат та зали. Це – ніби тридільні сіни, які 
грають розподільчу роль. Гадаємо, що центральне най-
менше приміщення, крім проходу, було призначене для 
внутрішнього зв’язку між поверхами. Стіни будинку – 
муровані та отиньковані. Перекриття в залі – на двох 
поздовжніх сволоках, у  решті приміщень  – плескаті 
стелі. Дах  – 2-схилий з трикутними фронтонами, по-
криття – під бляхою. Зовні будинок має невибагливий 
архітектурний декор: багатопрофільний вінцевий кар-
низ, кутові «лопатки», профільовані обрамлення вікон  
(3 вікна на затильному фасаді та по 2 вікна на «чолі» й 
правому причілку). Треба зазначити, що, на відміну від 
більшості вікон з прямими перемичками, два з них на 
затильній стіні мають лучкові перемички. Цей факт та 
наявність зруйнованого приміщення з лівого боку зали 
свідчить про певні зміни його архітектурного вигляду 
на різних етапах існування. Можливо, він мав первісно 
більші розміри, особливо на рівні нижнього поверху.

с. Устя
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1968 р. у с. Устя  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Село розташоване біля впадіння р. Смотрич у 
Дністер, від чого й походить його назва. Заселення цієї 
місцевості почалося з найближчих до води ділянок на 
рельєфі, що знижується до долини. Первісна вулична 
мережа підпорядкована рельєфу, а  головною плану-
вальною віссю поселення є дорога – узвіз від поля до 
річки. Від дороги, як гілки від стовбура дерева, роз-
ходяться в обидва боки звивисті вулиці. Їх мережа 
особливо щільна в західній частині села. Подекуди 
від вулиць відгалуджуються глухі провулки різної до-
вжини, що ведуть до садиб. Садибні ділянки на схилах 
поділені на тераси, закріплені підпірними стінками з 
вапняку. З одного боку вулиці вони підвищуються, а з 

Садиба з хатою на дві половини. Друга 
половина ХХ ст. с. Сокіл Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл.  2005 р. 
Світлина З. Гудченко
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протилежного – знижуються відносно дороги. Вулич-
на мережа південно-західного кутка села існує з часів 
її первісного утворення. Проте межі садиб змінювали 
окреслення й розміри протягом століть, особливо в ра-
дянські часи, коли примусово ущільнювалася забудова. 

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 2005 р. у с. Устя  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Куток села для переселенців]. Оскільки Устя – 
одне з сіл зони затоплення Дністрового гідровузла, 
для переселенців, переміщених з теренів затоплення, 
було визначено компактну територію на околиці села 
поряд із забудовою 1930–1950-х  років. Уздовж вули-
ці нарізали ділянки по 12  соток, на яких спорудили 
на межі сусідніх ділянок двоквартирні будинки, са-
раї та туалети. Будівництво здійснювали протягом 
1976–1978 років. Це відбувалося в такий спосіб: пред-
ставники адміністрації оцінювали вартість індивіду-
альних господарств, що підлягали затопленню, дава-
ли людям грошові компенсації, люди здавали гроші 
державі, натомість отримували садиби з готовими 
спорудами. Лишалося самостійно зробити огоро-
жу, драбину на горище, зовнішнє тинькування хати. 
Кожна квартира площею 8×9 м складалася з 4-х при-
міщень: сіней з підвалом і 3-х кімнат. Стіни – цегляні 
або блоковані, перекриття  – панельні залізобетонні, 
підлога – дерев’яна, дах – під шифером. Отримавши 
такі квартири, переселенці за своїх можливостей вдо-
сконалювати їх: доточували веранду, міняли підлогу, 
яка швидко зношувалася, тинькували та фарбували 
стіни тощо. Проте деякі старі люди не спромоглися 
зробити навіть огорожу та так і доживали свого віку. 
Крім організованих форм переселення, частина лю-
дей обирала для себе самостійно вільні ділянки землі 
серед старої забудови і там будувалися, додаючи до 
коштів компенсацій власні гроші. Траплялося й таке, 
що деякі селяни дозволяли на своїх садибах будувати 
нове житло близьким родичам з переселенців під за-
грозою можливого ущільнення забудови адміністра-
тивним шляхом. Отже, переселенці утворили не тіль-
ки нові вулиці на околиці, але й дифузно проникли у 
стару структуру села.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів-
лі. Ще в 1960-х  роках у селі зафіксовано чимало ти-
пів господарських споруд: клуня, шопа, хлів, комора, 
курник, погрібник, саж тощо. Поступово змінювалась 
їх типологія, оскільки обмежувалися функції індиві-
дуальних селянських господарств. На початок ХХI ст., 
окрім хати, у дворі можна бачити блоковану господар-
ську будівлю, де під спільним дахом найчастіше були 
складські приміщення, хлів, погріб. Інколи – це окремі 
споруди. За останні десятиліття широкого розповсю-
дження набули літні кухні  – особливий тип будівлі, 
який часто використовують не тільки за прямим при-
значенням. Літня кухня часто править за додаткове 
житло, особливо для людей поважного віку. У  біль-
шості обстежених садиб наявні різночасні споруди. 
На окремих прикладах простежуємо трансформації, 
що відбувалися в сільській забудові протягом понад 
80-річного періоду, починаючи з 1920-х років. 

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 2005 р. у с. Устя  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 
 за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
Садиба Юр’євої  О.  С. розташована на вигині вулиці 
Шевченка, яка різко змінює напрямок з горизонталь-
ного на похилий до берега річки. Відповідно знижу-
ється й садибна ділянка. Ще в 1940-х роках забудова 
зосереджувалася на нижній терасі і була досить чис-
ленна. Від багатьох споруд, розрахованих на утри-
мання коней, корів, овець, птиці, лишилася тільки 
хата початку ХХ  ст., решта  – зникли так само, як і 
дерев’яна огорожа. На верхній терасі садиби, у зв’язку 
зі збільшенням родини на початку 1970-х років, було 
збудовано нову групу приміщень, що утворювала ніби 
автономний двір: невелика хата, літня кухня, сарай. 
На цьому ж кутку проти вищеописаної садиби на схи-
лі гори розташована сусідня садиба, характерна тим, 
що від вулиці до неї веде короткий «рукав». Мурована 
огорожа та підмурівок фіксує поділ ділянки на дві те-
раси. Звернена до вулиці чолом хата 1940-х роках, роз-
ташована в глибині нижньої тераси поза виноградни-
ком. Планувальний тип житла – «хата + сіни + хати-
на» з вигородженою в сінях кухнею. Збоку від хати – 
дещо пізніша за часом спорудження будівля літньої 
кухні з сіньми. На верхній терасі – тридільна повітка і 
дводільна будівля з гаражем кінця ХХ ст. 

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 2005 р. у с. Устя  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів-
лі. На цій же вулиці зафіксовано садибу неправиль-
ної форми, що знижується до дороги, її теперішній 
власник – Островський І. І. У ній – дві будівлі: хата 
1920-х років, схожа за типом до попередньої, і повіт-
ка на 4  відділення за хатою. Первісний дах будівель 
був під соломою, тепер – під шифером. На чільній сті-
ні «хати» – подвійне вікно, характерне для регіону на 
початку ХХ ст. 

Хата з подвійним вікном. 1920-ті рр.  
Власник І. І.  Островський. 

с. Устя Кам’янець-Подільського р-ну 
Хмельницької обл. 2005 р.  

Світлина З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 2005 р. у с. Устя  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
Господарство заможного селянина Зюбрицького було 
сформоване в кінці 1920-х  – на початку 1930-х  років 
на вулиці Тараса Шевченка біля її відгалуження від 
центральної дороги. Забудовник мав під садибу 1  га 
ґрунту. Він був садівник, коваль і пасічник. Заробивши 
гроші в Америці, заможний селянин Зюбрицький спо-
рудив собі простору хату 6×12 м і низку господарських 
споруд. Хата стоїть чолом до вулиці в глибині двору, 
комора з повіткою  – торцем до вулиці, під прямим 
кутом до хати. Стіни хати кілковані, вальковані, об-
мащені глиною. Первісне покриття даху було ґонтове, 
тепер – шиферне. План хати має дещо ускладнену схе-
му «хати на дві половини». Перед сіньми був ґанок (те-
пер веранда). Середня і права частини будівлі поділені 
навпіл, так що з них утворилися чотири приміщення: 
невеликі сіни і 3 кімнати з анфіладним сполученням. 
Ліва половина лишилася неподільною «залою» Части-
ни вікон – заґратовані (на причілку). З хатою були сад, 
виноградник і пасіка. Пізніше ділянку значно скоро-
тили. Східна частина села була розпланована на садибі 
ділянки по 45 соток у часи НЕПу. В 1950-х роках забу-
дову ущільнили вдвічі, одрізавши від давніших садиб 
близько половини площі під нові садиби.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 2005 р. у с. Устя  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів-
лі. Одне з індивідуальних господарств 1957 року бу-
дівництва (Іванчука В. А.) складається з хати на «дві 
половини» в глибині ділянки, хліва на 2 приміщення 
біля вулиці, бані, літньої кухні проти причілка хати і 
хліва. Стіни будівель – саманні, дах хати був первісно 
під черепицею, решти будівель – під соломою (тепер 
під шифером). В ці ж роки формувалася й сусідня са-
диба з дещо відмінним плануванням. В ній житло типу 
«хата + сіни + хатина» розміщене так само, як на сади-
бі Іванчука В. А., але ще глибше у двір. Господарська 
будівля стоїть торцем до вулиці на відстані від огоро-
жі і має окремі ворота, тоді як хвіртка у двір зроблена 
проти хати. Обидва планування дворів є вихідними зі 
старіших традиційних типів, істотно відрізняючись 
кількістю господарських будівель. У зв’язку з цим від-
пала потреба у влаштуванні в межах садиби окремого 
господарського двору, характерного для старого села.

КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Дружне
Записав Л. Назарчук 28 квітня 2009 р.  

у с. Дружне Красилівського р-ну Хмельницької обл.  
від Назарчук В. І., 1938 р. н. (ПАВК. Ф. 22. Оп. 9. Спр. 21)

ЖИТЛО Фундамент. [Чи був фундамент у хаті?] Фунда-
мент є вже давно, його робили з каменю-ракушатнику. 
Стіни. [Чи був звичай безкоштовної взаємодопомоги 

під час будівництва стін хати?] Називалося «толока». 
Строїть там людина хату, люди всі селом збираються 
і йдуть їдно другому допомагати. Помогли, постави-
ли одному – на другий день до другого йдуть. Бо ж то 
люди строїлися – які там не є хати: з глини, з тирси. Але 
наше село дружне і ходили одне одному допомагали, 
і до сеї пори допомагають. Бо люди їдно другого вва-
жали і вважають. І так воно було колись і тепер. [Які 
будівельні матеріали використовували?] Стіни робили 
з саману – це такі глинобитні кірпічі (глина з соломою, 
глина з половою). Казали «глинобитна хата». Сильно 
багаті люди з каменю робили стіни, а ми нє. [Чи зако-
пували стовпи як каркас для хати?] Стовпи задовбують 
і закладають. В нас лісу мало, то стіни, а значит, і хати 
були глинобитні. [Чи штукатурили стіни?] Стіни шту-
катурат з двох сторін глиною, тинькували. Риглями 
тіко стіль вкладали. [Чи білили ззовні стіни?] Стіни в 
нас просто білят, а  знадвору, то роблять «шубу», так 
штукатурат, і  кажут «шуба». Знаю, шо в нас ше одна 
хата, на які [зовні на стінах] намальовані олені. [Яка ви-
сота стін була?] Висота десь до 1,8 метра, бо колись ка-
зали, шо як високий парубок заходить в хату, то голову 
схиляє. [Чи прибудовували до хати частини? Комору?] 
Комори робили всередині хати, а  не прибудовували. 
[Чи могли будувати другий поверх в хатах?] Двоповер-
хових хат не було, зара – то вже появляються, то там 
знизу гаражі, літні кухні. Дах. [Чим раніше покривали 
хату?] Колись накривали кришу соломою, а зара шифе-
ром. Но в нас вже солом’яних нема. Зв’язували солому, 
то пучки були зверху. [Якими ще матеріали покрива-
ли?] Криють же шифером, жестю. Вже десь, ну, наше 
построенія в 1987 році, то чи не перші жестю покрили, 
то десь тоді. [Чи будували галереї біля хат?] Кухня в нас 
в хаті, в нас кажут не галерея, а козирок. То козирок є, 
но тіко так, шоб тінь падала, шоб сонце двері не випа-
лювало. [Чи були ґанки біля хат?] Ганок є і закритий, 
і зашльоний. Як кому нравиця. От в вас закритий, а в 
свахи нашої зашкльоний. Система опалення. [Як бу-
дували піч?] Піч строїли з глини, а  зара – то з цегли. 
[Чи вмуровували в піч казан для нагрівання води?] Да, 
в  мене казан вмурований, но це не кожен так робив, 
тіко той, хто хтів. А називається то лежанка. [Чи є за-
раз в хатах печі?] А де ж піч, в мене в хаті нема, в мене 
в лєтні кухні. Так в всіх. В нас ні в кого нема, шоб в хаті, 
бо в всіх вже більш нові хати. [Коли перестали опалю-
вати за допомогою печі хату?] Да, парове було колись, 
ше як газу не було. Тато як прийшов до нас в приймаки, 
а там на тому кінці села, де він жив, вже газ був, то він 
зробив парове, а потім провели газ. Інтер’єр. [Яка була 
підлога?] Зара дощана, а колись то була з землі, земля-
на. [Які меблі були у хаті?] Скриня, лава, стіл, мисник. 
Шо ше? Софа. Може, шо забула. А в скриню складали 
посаг, одежу  – вона була замість шкафа. [Яка скриня 
була за формою, розмірами?] Скриня була з вупуклим 
віком, прамокутне дно, а кришка випукла. Стіл [був]. 
І то не такий, як колись. Стіл подовгастий був, на чоти-
рьох ногах. Табурети були і є на чотирьох ногах, зверху 
грубших, а донизу тонших. [Чи були ліжка в хаті?] О, 
бач, за ліжко забула. Колись спали на печі, а  вже по-
тім робили ліжка з дерева, а  матраци з перини. Лави 
були, шоб на них сидіти. [Чи були спинки в лавах?] А з 
спинками – то ми кажемо «софи». [Чи була колиска?] 
Робили з лози раньше і вішали попід стелю, бо там дух 
тримався, тепло було, а потім то [опасання] з дерева. 
[Чи вішали ікони в хаті?] Ікони вішали на мотузочок 
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і на цвях, вкрашали рушниками. Вішали і на стінах, і в 
кутку. [Хто був зображений на іконах?] Ну, на іконах 
були і є Мати Божа з маленьким Ісусом, Бог, святі. [Як 
вішали рушники?] Ми рушники на ікони вішали звер-
ху. [Яким чином освітлювали хату?] Світили свічкою, 
гасовою лампою, а потім – то вже свєт провели.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. В центрі села церква, ка-
нєшно, була дерев’яна, но зара з каменю, дуже гарна, 
куполи золоті, названа на честь святої Покрови.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Є пам’ятник, школа, клуб, садік. 
О ше є панський флігель, там слуги панів жили. В селі 
був панський маєток, він згорів, як революція була, 
остався тілько флігель, там зара сільрада. [Чи є буди-
нок школи?] Ну, школа була спочатку в тому флігелі, 
зара коло нього Бабинець построїв другу, нову.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва хати?] 
Там, де давали, там і строїли. А шо було робити?! От нам 
дали в самі ямі і нічо, вже стіко років живу. Ну, добре на 
гарні землі, а не десь на глині, хоть і в нас таких місць, 
пущі нема, но в других селах, то я знаю. [Як розташо-
вували хату відносно до вулиці?] В нашому селі, і це в 
кожного йде так, шо вікна одної з сторін хати, дивлять-
ся на дорогу вулиці. Зведення стін. Хату як построять, 
вже зведуть, тіко лишаєця верх викинути, то ставлять 
на верх «коробки» букет квіток. В  нас кажут «вінок». 
Це означає, шо «коробку» вже змурували. Входини. [Як 
входили в нову хату?] А як переходили в хату, то робили 
перехідчину. Хату батюшка святит, святит кожен куток. 
Потім, сходяться люди, родичі, кого там вже попросят, 
і  вгощаються. Музики грают, веселяться. Календарна 
та родинна обрядовість. [Що означає на сватанні «ко-
лупати піч»?] То як дівчина йшла замуж, а колись ді-
вчата не такі були, як зара, то вони піч колупали, коли 
були согласні вийти замуж. Це зара всьо не так, і ти мо-
жеш шо хоч сказати, нічо не боїся. А раньше мама ска-
зала йти, бо нема за шо жити, та й йду, всьо, спихнули. 
[Які дії роблять в хаті, коли помирає людина?] Ну, коли 
помирає людина, то на кожному порозі гріб три рази 
опускают, шоб не вернувся. [Чи несли свячену вербу до 
хати на Великдень?] Свяченою вербою вигонять в поле 
1-й раз худобу пасти. І женуть корову. Корову пустять в 
череду, а вербу на воду. Кажуть, щоб всьо лихе поплив-
ло водою. А в хаті ставить хазяїн кілька гилячок, щоб 
шось зле не попадало до хати. В Чистий четвер в нас 
робилося так: мама діжку зара хутко миють, бо кажуть: 
«Буду паску розчиняти». Щоб всі діти були чисті, поми-
ті, щоб в хаті було чистенько, бо на то він називається 
Чистий. Чистий – шоб був в хаті порядок. В нас в цей 
четвер робили так: брали віск, робили свічку, шоб було 
з чим йти паску святити. [Чи прикрашали хату зелен-
ню перед Зеленими святами?] Перед Зеленими свята-
ми в п’ятницю, в суботу вбираються діти, в кого є, а в 
кого немає дітей, то дорослі йдуть по зілля. Таке зілля 
в нас називається «татарщина». Приносять додому. А в 
суботу вже в вечер прибирають і застеляють цією та-
тарщиною комнати. Колись і тепер так саме. І ше липу 
ставлять кругом тако, де в уголки. Вбирають кирницю, 
вбирають хвіртку. Коло кирниці стелять це зілля. Так 
шо в нас ця традиція була, і це є. А як кінчаються ці 
свята, збирають цю татарщину і виносять на гору. Хто 
хоче, як вибирає цибулю, цибулю плете, а хто хоче, то 
кажуть, шо воно дуже помічне.

с. Чепелівка
Записав М. Столярчук 28 квітня 2008 р.  

у с. Чепелівка Красилівського р-ну Хмельницької обл.  
від Столярчука Олексія Ростиславовича, 1962 р. н.,  

та Марчук Олени Іванівни, 1938 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 9. Спр. 10)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому таку назву має Ваше село?] Колись на місці Че-
пелівки був великий ліс. І одного разу біля нього ішли 
люди, їм сподобалась місцина, і  вони захотіли тут 
побудуватись і жити. Один з них питає: «Що будемо 
робити: рубати чи пиляти ліс?» Другий: «Чепеляти 
[рубати]!» І така пішла назва Чепелівка, від того «че-
пеляти». [Чи поділяється село на кутки?] У селі є такі 
кутки: «Варшава», «Ресеча», «Колгосп». Варшавою на-
зивають, бо колись у тій стороні жили самі поляки. 
Ресеча тому, шо так називався радгосп села Чепелівка. 
А  «Колгосп»  – бо там був колгосп. [Чи мають назви 
навколишні ліси?] Є такі ліси: Рибакова, Попова, Між 
ровами, Дубина, Сосновий. Рибакова – бо там колись 
жив чоловік із фамілією Рибак. А  Попова  – бо там 
жив колись піп. Між ровами  – бо був глибокий рів, 
з обох його сторін ріс ліс. Під час войни німці вируба-
ли цей ліс, а люди після війни засадили його дубами, 
і  тому зараз називається цей ліс Дубина. [Чи мають 
назви посадки біля полів?] Є  лиш одна  – Черешень-
ки. Колись були посадили там черешень. На даний час 
ці черешні повирубувані, а  назва залишилась. Є  ще 
у селі польова дорога, і вона називається «Шипшин-
ка», бо на самому обриві ріс великий кущ шипшини. 
[Чи мають назви ставки у селі?] Є ставок Грудки. На-
зивається тому, що там було велике поле, було дуже 
грудчасте, прямо в грудомахах. Пізніше на його місці 
вирили ставок, так і стали називати в честь грудок – 
Грудки. Є ще два ставки, один біля клубу, в центрі, то 
на нього так і кажуть: «Став біля клубу». Є ше один 
ставок, не має ніякої назви, маленький дуже. [Чи ма-
ють назви поля?] Є  такі поля: «Березина», «Вигін», 
«Поплави», «Нєруж», «Пасіка». «Березина»  – бо ко-
лись на місці поля було болото, березяні зарослі на 
болоті. Вигін – бо сюди вигонили пасти корів. Каже: 
«Куди женеш корів пасти, на яке поле?» – «Туди, аж на 
вигін!». Поплави – бо поле було дуже мокрим, корови 
застрягали. Кутик – це було останнє поле, було у само-
му кінці села. Неруж – говорять, шо цим полем колись 
тікала полячка, а  її наздогнав якийсь чоловік, а вона 
йому кричала: «Нє руж!» [Чи пам’ятаєте Ви хутори, 
поселення, які були навколо села?] Колись за Чепелів-
кою був хутір Наумінова. Називався, так, бо першим 
його жителем був Наумюк, звичайно, зараз його нема. 
[Чи пам’ятаєте Ви, щоб ходили до криниць виклика-
ти дощ?] Таких криниць нема, але для того, щоб ви-
кликати дощ, треба було з кожної криниці, яка була 
в селі, вилити на дорогу кілька відер води, і тоді мав 
піти дощ.

ЖИТЛО Інтер’єр. [Які меблі були у хаті?] Була тумба 
з дерева, квадратна з столом, посуд в ню складали – 
миски. Лавка з дерева – на кухні стоїт. Табурет тоже в 
кухні. Скриня була для одягу, є обшита залізом, сто-
яла в покоях. Скриня була зо два метра, сама скриня 
квадратна, а кришка – то округла. [Чи була колиска в 
хаті?] Колиску в нас робили з лози, була як човник, 
в любі комнаті була. Колиску прикручували до своло-
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ка. [Як освітлювали хату?] Був каганець і гасова лам-
па. Вони в нас на підставці в стіні. А каганець ставили 
на стіл, бо з ним носились.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Вибирали місце для хати за сонцем, ну, 
так, шоб сонце світило у вікно. [Яке місце вважалось 
добрим, а яке поганим?] Погане місце – це те місце, де 
колись був льох. Добре – де була добра земля. [Як мо-
гли перевірити, чи добре це місце?] Перевіряли за зем-
лею. Якшо земля з лопати не сипеться, то добра міс-
цина, якшо лопата заходить глибоко в землю – то луче 
тут не строїтись. [Як вибирали час початку будівни-
цтва?] Це в кого як получається, но луче, шоб не поне-
ділок, бо кажуть, шо то Божий день. Закладини. При-
ходив батюшка, освячував місце, де мала починатись 
стройка хати і ше забивав хреста. [Чи клали щось під 
кутки майбутньої хати?] Закладали копієчки під кож-
ний угол. Зведення стін. [Що робили, коли закінчува-
ли будівництво стін?] В нас на углу хати ставили «ві-
нок». Просто це букет польових яких-небудь квіток. 
І ше в нас хазяїна хати мачали в глину. Обрядові та 
розважальні аспекти толоки. [Чи існував у селі зви-
чай колективної взаємодопомоги?] Да в нас таке було, 
та й є ше зараз. Ото коли строят, яку хату, чи хлів, что 
всі люди йдут помагати. Ото ми були колись пішли на 
толоку (в нас кажут «толока») всім колгоспом. Гроші 
за це не платят. На толоці треба тільки добре давати 
їсти (снідати, обідати, вечерати). Кожен день на вечері 
люди засиджувались допізна, співали, казали якісь іс-
торії. Жінки рвали польові квітки, мак, ромашки і ста-
вили зверху на хаті вінок, і цього вечора сиділи почті 
шо до ранку. Канєшно, не всі, хто хотів. Входини. [Як 
святкували новосілля?] Приходить батюшка, освячує 
кожну комнату, потом всю хату. Потом подвіра. Були 
люди, шо пускали кота, ну, це, по-моїму, тре’ робити 
всім. Календарна та родинна обрядовість. [Чи при-
крашали хату на Зелені свята?] В нас в цьой день хату 
прикрашают зеленим зіллям, яке готують перед Зеле-
ними святами на один день. [Чи ставили зелень на во-
ротах?] Я знаю, в нас зілля ставлят в хаті, на порозі, но 
на воротях – нє. Ми після Зелених свят збираємо всю 
зелень і виносимо в беріг.

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН
смт Летичів

Записала Т. Гришета 2011 р.  
у смт Летичів Хмельницької обл.  

від Дрейко Галини Вікторівни, 1936 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 10. Спр. 41)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи поділяється селище на окремі частини, кутки?] 
Є такі кутки: Залетичівка, бо знаходиться за Летиче-
вом; Брідок – знаходиться за річкою [Південний] Буг; 
Завовк, бо за річкою Вовк; Пукасівка (раніше голо-
вним там був Пукас). [Чи є місця в селищі, які шану-
ють всі жителі?] Є братська могила за Летичевом. Ще 
є охописько за Летичевом, в роки війни там розстрі-
ляли євреїв. [Чи мають назви ліси?] Є ліс Чоботарня – 
називається [так], бо там жили чоботарі колись. [Чи 
є довкола селища хутори чи присілки, яких зараз не 
існує?] Є там село, раньше воно було хутором. Нази-
вається Пукасівка.

с. Лисогірка
Записала О. Варцаба 2009 р.  

у с. Лисогірка Летичівського р-ну  
Хмельницької обл.  

від Дідик Євгенії Іванівни, 1918 р. н.,  
та Гарник Марії Миколаївни, 1943 р. н.  

(ПАВК. Ф. 22. Оп. 10. Спр. 14)

ЖИТЛО Фундамент. [Чи був фундамент у хатах?] Фун-
дамент робили як хто. Як багаті люди були, то роби-
ли фундамент. Підвалини. Як не було фундаменту, то 
закладали підвали: кладеться дерев’яний вальок, так 
як камінь повинен бути, то це така підвалина. Колись 
на підвалинах ставили хати, на підмурках не ставили. 
Будували без підмурка, без каменя. Стіни. Стовпи 
позакопують, звели стовпи, викинули вальки, потім 
посилювали, помастили. Стіни  – місили [глиняний] 
заміс. Кладуть диляку, поклали шар глини  – приби-
вають диляку. Забили диляку, знов кладуть шар гли-
ни, знов диляку, щоб трималася. І так доверху. [Якою 
була висота стін?] Висота стін була 2  м, 2,5  м, 2,8  м. 
Вальки ложили поперек хати. [Чи існував звичай 
безкоштовної взаємодопомоги при будівництві стін 
хати?] На будівництво хати сходилося пів села. Це там 
носили ту глину, мастили глиною. А давали обідати, 
пообідають та й співають дівчата. Всі роблять глиною 
і співають. Тоді ще ввечері вечеру давали. Гармошку 
принесуть, грають. Хоть тяжко наробилися, но весе-
лилися. Стеля. [Як робили стелю?] На горі збивали 
чотири лати, соломою обкачували ті лати, плели як 
снопи, а є так, що забивали лати і глиною обмащували 
звідти і звідти. Як не було соломи, то городили і на-
кидали соломою, але більшість робили з соломи. Дах. 
[Чим покривали хату?] Хату покривали соломою: сія-
ли жито, молотили ціпами, як в колгоспі сіяли жито, 
то йшли заготовляли собі солому. Хто багатий був, 
то покривав бляхою. І гребінь робиш в’язочками со-
ломи. І прикладали козликами з дерева, шоб вітер не 
зривав. Планування. [Чи виділялося за плануванням 
хати приміщення під комору?] Комора була на ніжках 
надворі, а в кого в хаті була, тепер – це прихожа. [Яка 
була підлога?] Підлога була земляна, рідко хто мав 
дерев’яну підлогу.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Чи несли свячену вербу до 
хати на Великдень?] Свячену вербу несли в хату, три-
мали в хаті, у вікна ставили, щоб грім не влетів в хату. 
Тримали вербу цілий рік. А  як на другий рік пекли 
паску, то вербу цю спалювали тільки на цьому вогні, 
шо пекли паску. [Чи прикрашали хату зеленню перед 
Трійцею?] До Зелених свят готуються: на підлогу сте-
лять зілля, папороть в лісі рвуть, а зілля на річці, а на 
стіни на цвяхи чіпляють в нас липу, клен, квіти польо-
ві збирають і тоже кидають на долівку. Святять зілля 
і липу. Липа дуже помічна при опіках. Якщо опіки, то 
треба липу мочити в теплій водичці і класти на рану. 
Липу тільки святять на Зелені свята. Ставлять зелень 
на воротах, липу прив’язують. Кажуть, таке повір’я є, 
що відьма не зайде в двір, як буде липа стояти. Зелень 
після Зелених свят спалюють. Йдуть на цвинтар на 
Зелені свята, прибирають, і  правлять там, ходять по 
гробах рідні, сидять там, балакають. Хто ходив збирав 
те зілля, старі люди, то купались, а тепер молодьож ні-
чого не знає.
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Записала С. Бондар 2009 р.  
у смт Меджибіж Летичівського р-ну  

Хмельницької обл.  
від Бондар Раїси Іванівни, 1930 р. н.,  

Трухановського Сергія Панасовича, 1929 р. н.,  
та Медведчук Галини Іванівни, 1943 р. н.  

(ПАВК. Ф. 22. Оп. 10. Спр. 18, 20)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які існують народні назви вулиць?] Є новий план, ву-
лиця Рибака, Колгоспна. [Чи мають назви навколишні 
ліси?] Грабина, Дубова посадка, ліс мішаний, Русанів-
ський ліс, називаються від типу дерев. [Чи є довкола 
населеного пункту хутори, поселення?] За Меджибо-
жом були построєні хати, де жили люди, називався 
Довжок, але тепер всьо знесли. [Чи існують підземні 
ходи?] Є від Меджибожа до Летичева через річку, че-
рез них багато постройок рушиться, стоять стовпи, по 
яких була орієнтировка.

ЖИТЛО Стіни. Колись строїли [стіни] з камінців, до-
сок, глини, піску, соломи. [Чи існував при зведенні 
стін звичай колективної взаємодопомоги?] [...] Да, 
був в нас такий звичай, так зараз буває, так роблять. 
Коли строїли хату, то кликали знакомих чоловіків, та 
й жінок, якшо треба помогти, їсти варили. Чоловіки 
строїли зранку до ночі – це називалось толока. Я ко-
лись була на толоці: валки глиняні на стелю робили, 
ввечері їх вгощали, а після того як построїли, зверху 
ставили букет, казали «запили квітку». [Як часто по-
новлювали побілку стін хати?] Обновили хату щороку 
перед Паскою. Ми жили колись в глиняній хаті, то її 
білили вапном, прибирали у дворі, ми з сестрами ро-
били, прибирали. Дах. Хату покривали соломою сно-
пками або китицями. Інтер’єр. [Де розташовували у 
хаті піч?] Піч була у кухні, її палили дровами і соло-
мою, там і їсти всьо готовили. [Які меблі були в хаті?] 
Була скриня, піл, стіл, лавка, встроєні були мисники 
для мисок і посуди. [...] В селі були саморобні меблі. 
Стіл був на покуті, а  в скрині придане. Мати мала 
скриню, а  якщо була дівчина, то для дівчини роби-
ли другу скриню. Робили ослони, на яких сідали. [Як 
оздоблювали хату?] Розмальовували, бувало, піч – ма-
лювали пташки або квітки. Краску робили з бузини. 
[Чи висіли вишиті рушники в хаті?] Вишитий рушник 
висів над образами, вишивали красними і чорними 
нитками дівчата.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Як робили закладини будинку?] Спочатку на участ-
ку сіяли пшеницю, якшо вона проростала, то там 
можна було строїтись. На закладинах виносили хліб 
на рушнику, ложили його на стільці і камінцями ста-
вили кутки, під кожен камінець ложили гроші. Май-
стри могли ставити хату, їм за це платили гроші. Як 
вже хата готова стояла, то «запивали квітку». Входи-
ни. [Як святкували входини?] Першим кидали або 
заносили кота чи півня. Потім входив хазяїн і вносив 
хліб. Гості, хто був, дарували хліб і горілку. Говорили: 
«Живіть, проживайте і добра наживайте!». Народ-
ні уявлення. [Які хатні обереги Ви знаєте?] Я знаю, 
шо колись моя мама вішала над вхідними дверими  
часник.

с. Терлівка
З польового щоденника Л. Казьмірчук, записано 2010 р.  

у с. Терлівка Летичівського р-ну Хмельницької обл.  
від Охоцької Валентини Антонівни, 1923 р. н.,  

та Охобукого Кипріяна Івановича, 1924 р. н.  
(ПАВК. Ф. 2. Оп. 10. Спр. 31)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Топоніми. [Чи поділяється село на окремі 
частини, вулиці?] Є 5 таких вулиць, три вулиці були 
колись, а  потім солдати будували військове містеч-
ко – появились ще дві вулиці. Лісова [вулиця], колись 
«Северинівка» називалась, бо там жив пан Северин, 
тримав землю. На тому місці під лісом будували хати, 
і  стала вулиця Лісова. Центральна, колись «Соша»  – 
дорога, яка виложена камінням. Равнялічева, колись 
Широка, прозвали за те, що ця вулиця найширша з 
усіх. Печенюка [вулиця], кажуть ще «Будівництво», 
бо там солдати будували казарми. Колгоспна, сучасна 
вулиця, колись ділилась на 4 частини. Початок вули-
ці – «Корчище», бо колись була корчма, в ній торгував 
єврей Лейпка. Середина вулиці – «Річише», бо колись 
аж під самими хатами розливалась річка. Кінець ву-
лиці поділений ще на дві частини: «Юркунщина» (жив 
лісник Юрковський з сім’єю) і «Ями» – там вапняко-
вий кар’єр, випалювали вапно, і там залишались ями. 
[Чи мають назви окремі дороги, шляхи?] Воєнна до-
рога, йде за селом до Чорного лісу – там була військо-
ва частина. Грушечка – дорога на північ від села, під 
Чорну гору, там росла груша. Соша – виложена камін-
ням. [Чи були хутори біля села, яких зараз немає?] Со-
коловський – знаходиться на схід від села, там жила 
сім’я Соколовських. Килинин – жінка Килина жила з 
синами. Бондаревий – там жили бондарі, виготовляли 
кадуби і бочки. Орленкові садки, Михайлові корчі... 
[Які назви мають ліси?] Ліс біля ставка – Місиковий 
ліс. Чорний ліс – на горбку, на схід від села. Дубина, 
Казенний ліс... Оповіді та легенди. Колись за селом, 
під річкою була церква, а при ній чоловічий монастир. 
Церква провалилась під землю, і чути ще дзвін коло-
кола. Місце те називають Дзвеняста. А чоловічний мо-
настир розібрали і зробили ГЕС.

НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Антонівка
Записав М. Бех 20 червня 2013 р.  

у с. Антонівка Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
від Онищука Миколи Петровича, 1937 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Як копали фундамент хати?] Ви-
копали, ну, напримєр, скіко там, вісім на шість [метрів] 
викопали, чі десять на дванацять викопали. Складають 
фудамент – кидають камінь. Стіни. [З чого у вас буду-
ють стіни хат?] Перші будували з чього, з «бєтонки» бу-
дували, з лампашів будували хату. [Що таке «бєтонка»?] 
«Бєтонка» – це половину каменя і половину глини. Так, 
шо шар глини, і накидаєця каміння, накидаєця камін-
ня, і знову шар глини, шар каменю. І це називаєця «бє-
тонка». [Глина сама, чи з соломою ще її перемішували?] 
Трошки, чуть-чуть, небагато давали соломи, небагато 
соломи. [Зараз уже з каменя будують?] А зара уже всьо 
каміння. Цево, ту хату збудував – всьо с каменя. [Хату 

НОВОУШИЦЬКИЙ  РАЙОН
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будують самі господарі чи людей скликають?] Людей 
ззивають. Ну як же ж? Мулярі, напримєр, штири муля-
рі та й штири піднощиків треба, вісім чьоловік. Стеля. 
А тоди, як вже звели хату, туди вже піднощиків не тре-
ба, туди вже ідуть плотнікі. Плотнікі йдуть, плотнікі, 
вони самі собі, ну, щє там пару чьоловік, бо балки треба 
висунути. А потом уже спросіют людей, шоб так, як би 
сказати. [Це вже коли стелю стелити треба було?] «За-
вивати стелю» у нас кажуть. Ото так: «завивати стелю», 
а там кажуть «субвіс», там кажуть «субвіс», а то «стелю 
завивати». Туди вже скликаєця багато людей, потому 
шо робиця багато, велике колічєство глини. Велике 
колічєство глини, його мішають. А воно с половою, та 
глина, і по тому околоти такі, як жито. Як зараз три-
тікале сіют, а то жито, воно таке-во росло. Воно росле 
жито. Місять і мастять глиною. Напримєр, дошки скла-
дють і простелили ту солому, і глиною помастили, і за-
крутили ту глину. Я нарізав мучульців, все чісто. І на ті 
мачульці закрутив, і  мачулець до мачульця, завинули 
стелю і зверха змастили, всьо. І чєкаєм, доки вона [про-
сохне]. [Що таке «мачулець»?] Такий кусок дерева. На-
примєр, скіко [сантиметрів] балок від балка іде, скіко, 
який околіт – там до метра чі дєв’яносто сантіметрів. 
[Цей мачулець між балками виходить?] Да. Примєрно 
так-о. Отак-о балок, балки поставлені прямо. Сюда на-
биваюця планки, спеціально планки набиваюця густо, 
і він іде вже не на балок, а на планкі засуваєця. Так іде, 
воно кругле, як пальці, притиснув-притиснув і всьо. 
Кончіли, зверхі змастили глиною і всьо. А потом уже, 
як висохне воно, начинають чікатурити низ. Підкида-
ють стелю, потом щє раз, щє раз, два-три рази. Потом 
уже натирають. [Коли робили стелю, не говорили, що 
це толока?] Толока – це смотря де. Толока – робили. Ро-
билося толокою. Де толока, а в нас казали «йдем на сте-
лю», «йдем завивати стелю». Там було двацять-трицять 
чьоловік. Дах. [З чого дах робили?] Солома. Спеціаль-
но були заготовляли, сіяли, купляли. Сіяли жита бага-
то. Жита сіяли, бо треба покривати. Спеціально мастєр 
був, робив сніпки такі. І накривав так: на цього [сніп-
ка] зверху, ідем до другого, ідем до другого, і так, шоб 
воно стікало. Та так і криєця. Єдно до другого, єдно до 
другого, і затовкав, притовкав-притовкав, шо воно не 
текло, шо воно не капало зовсім. І воно стояло десять-
п’ятнацять років. А потому, як гниє солома, миші пере-
трублят, вона перегниває, його потом знов [перекрива-
ли]. То стару скидали, нову це-во [покрівлю робили]. 
[Деревом не накривали, дранкою?] Нє-нє-нє. Такого не 
було. Дехто з заходу, котрі вже трошки мали багатство, 
багатство мали трохи, то десь триніту [етерніту], три-
ніту взяли. Триніту брали, ще хтось – толі. В нас щє є, 
наверно, вже зо сто років бляха стара. Десь вони там є, 
туда, до Меньковець дорога, там єсть с правой сторони 
така хатина. Відколи я запомнив, та бляха. І щас стоїть 
бляха і не ржавіє. Ото бляха. А де він є той (Штефанком 
називався) Штефанко, де він її взяв, ту бляху, хто єму 
покрив її? Планування. [Скільки кімнат в хаті було?] 
А кімнат скіко було – комната, ванькир. Ванькир – це 
відділялося [від загальної кімнати приміщення]. На-
пример, комната була, але ж там була і комора. В хаті 
всьо було. Перше злодії лізли до хати, а теперечки зло-
дії лізуть, шоб обдути людину і те в його забрати або 
вбити. Перше лізли до хати, закривалися люди і, я маю 
в віду, ґрати робили, робили, і якшо «на дві половини» 
хата, ванькира не було. А якшо сам [план «хата + сіни»], 
то був такий відділений кусочок [ванькир]. В хаті ку-

сочьок відділений, шоб там прийшли, там столик був, 
і шоб тамечки тепленько наїстися. А то була комнатка 
тоді. [Де спали?] Спали в ванькірі. В  комнаті  – ніхто. 
Це якшо дівка є, то там хлопець посидів з дівкою, шоб 
не разом [з її родиною] сидів. [Тобто, за планом, у хаті 
були кімната, ванькир і сіни?] Да, щє сіни. Навіть мови 
нема, сіни були обізатєльно. Сіни були – ну, то, примєр-
но, два, примєрно, зо три метри, такі, через всю хату. 
[У сінях був вхід на горище], шо можна отак, драбину 
приклав, можна було йти на гору, вилізти на гору. Сис-
тема опалення. В кого хата мала, там шість чі вісім ме-
трів, то був [у сінях] комінок той старий. Дим виходив з 
пьєца чі там з груби в сіни і йшов туда в комінок, йшов 
в камінок, туда догори. У пьєцу варилося їсти, а в грубі 
палилося, шоб було тепло. Зара груби, як вони по-рускі 
кажуть «пєчкі», кладут з кірпіча огнєупорного, а  тоді 
спеціально с плиточок, спеціально с плиточок клали. 
[Плитки такі продавалися?] Боже спасі, продавали, хто 
там продавав? Пішли туда-во, десь ходили, там в нас 
таке єдно місце, шо тамечки добували такі маленькі 
плиточки з каміння, камінні плиточки. Вони маленькі 
були. Ну, примєрно такі-во і примєрно такі-во. Два-три 
сантімєтра. І  с тих плиточок, мастєра с тих плиточок 
складали грубу. Зара грубу не можна, треба газу або 
треба вугля. А тоди оберемок переводів от кукурудзи, 
корова не з’їла, і  кинув туда оберемок, і  груба [гаря-
ча] – не дотулися до груби. Отак було. Або щє, по хаті 
шоб тепліше було, ще, напримєр, робили такий лежень. 
Відти забивалася глина із соломою, збивалася, робили 
такі-во лежаки. Ну, такі, як плитки, ну, не такі широкі, 
а  вузькі, вузькі такі лежаки робилися. Ну, такі-во, на 
два пальці лежаки робилися. І клали по се-во, по хаті 
лежак, виводили єго до комімнка. І та груба палилася, 
і по тім по лежакові йшло тепло, і там тепло було. Так 
діти виживали. То пьєц був широкій, клали широкий 
пьєц, шо там на пьєцу діти грілися. Інтер’єр. [Підло-
га дерев’яна була?] Та хто там клав деревляну підлогу. 
Земля була змащєна. Земля змащена глиною і всьо, на 
сім конець. Ходили по землі. [Зараз яка підлога?] Зара – 
які хош. Перше ніхто, які, се хто єго знає... І то, ходив 
до дівок на вечьорниці, я не бачів пола. Усе потом уже, 
вже потом почали, вже нова стройка получілася, то все 
робили пол. [На чому спали?] А  деревляна постіль  – 
чєтири колики, і кладене се-во, накладено дошок і на 
дошках солома. На перині спали, на землі, на полові – 
всіляко. Всьо було, шо хочєш.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які у Вашому 
дворі ще споруди, крім хати?] Та то хата, се хата... А це 
сарай. А там далі кухня ше. [Де свиней раніше тримали?] 
Там тоже куча є. [А курей?] А курей – там тоже є курник. 
[Гуси, інші птахи теж в курнику?] В курнику – гусятник 
там є. [Де колись зберігали снопи?] Стодоли тут у мене 
нема. Стодоли не було. [У старому якомусь дворі рані-
ше ж була стодола?] Стодола була, тіко деревляна. Тіль-
ко деревляна така. Дошки були плотні, отесані, плотні 
дошки. А тілько була деревляна. І пол там був. Моло-
тили там. Там тіко всьо. То стодола була деревляна. Ну, 
вона така, стодола ширша, як цей сарай, і довша, і вища, 
потому шо нада було [молотити] ціпом. [В’їзд був один 
чи два?] Та єдин був в’їзд, а  то двері були, шоб вихо-
дили. [Овочі де зберігали?] Квасили всьо А картоплю – 
в погребі, в ямамх. Викопували спеціально яму круглу, 
здорову, півтора метра або два. Півтора [метра], метр 
шиісять викопували яму круглу. Я копав сам. І туда кар-
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топлю насипали, бурак насипався. Накривалося, роби-
ли праду. Накривалося наперед соломой, потом накри-
валося земльою. Накривалося земльой, і робив праду – 
десь штири-п’ять примерно соняшниння робив. Так-о 
насипав його і всьо, і там. А навесні розкрив, воно ніби 
з города. [Сіно куди клали?] А сіно тоже в стіжки клали, 
купи клали і [виносили] на подру, в основном, на сарай. 
Або в Житомирі кажуть «вишка». На вишку тоже. У нас 
тоже кажуть і «вишка», і «подра». Вишка, подра. Ого-
рожа. [Плоти були дерев’яні?] Які були деревляні? Хто 
його робив? Тут не було деревляних. Хто його робляв? 
Повстромляв, я  казав, шо ядзмин. Укіп получався, не 
забор, а укіп. Так називався – «укіп». А потому уже на-
чали якісь колики забивати, напримєр, латину, шоб, 
примєрно, корова не лізла, чі хто там. Бо чєрез укіп 
корова перелізе. А то забив єден колик, другий, лати-
ну так прибив, єдну й другу, прибив дві латини, а якшо 
три – то добре. Загородився та й всьо. Зробив ворота. 
Ложиш навхрест дві доски – і ворота. Фіртка така сама. 
Зара всьо дошки. І  то, в мене забор і всьо, як рантя... 
Думаю робити забора.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Було таке, що якось спеціально вибирали 
місце під хату?] Ну а як же! Обізатєльно вибирали. Там 
планували, де хата. Не то, шо це зараз, є проекти, десь 
шо. А перше – ніхто [проектів не складав]. Посовєтува-
лися, напримєр, йшли до церкви, питалися якихось ба-
бок, шоб там хата була, шоб не було ніяких сварок чі шо 
там. [Чи можна було будувати нову хату на місці старої?] 
Можна було будувати, тілько не ззаду неї, а трошки по-
суватися вперед, шоб [місце старої хати] було посереди-
ні. Стару хату зніс і чуть-чуть посунувся наперед. [Щоб 
лінії фундаментів не збігалися?] Да-да-да. Посунувся 
наперед, но назад – Боже спасі. Закладини. [Можливо, 
гроші у фундамент закладали, коли починали будувати 
хату?] Напримєр, ну, в нас закладчіну роблять – закла-
дали фудамент. Кидали гроші, кілька копійок там, ки-
дали в кажний вугол, в чєтирє вугли. Копійки кидають. 
В кожний вугол мона кинути, в кожний. Штири вугли, 
і в штири вугли копійки. Та всьо там кидають: зо три, зо 
штири копійки, піісять, чі, например, по двацять, чі по 
двацять п’ять копійок кидали, як перше. В каждий угол 
кинули два рублі, три рублі мєлочі. Кинули туда – всьо, 
більше туда нихто. Кинули камінь, всьо, поставили 
єден, два, три камені, виклали. Тоді кладут буханя хлі-
ба і пляшку горілки, і посередині кладут, роблят хрест. 
І кладут хрест. Зведення даху. Вимурували це всьо діло, 
вимурували, хрест невеликий кладут. Вимурували всьо, 
полностю всьо накрили. Як накрили, звели, напримєр, 
звели [крокви]. Стіни вже готові. Готові зверху стіни, 
роблят верх, роблят верх деревляний. Значіть, верх 
зробили, і той хрест прибивают на бантину і тоди на-
кривают. Щє і хрест на тій хаті, і хрест на цій хаті єсть. 
Прибив, і так стоїть він сухенький. 

с. Борсуки
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1972 р.  

у с. Борсуки Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Шопа кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Бортанюк – дерев’яна, на слупах 
«в закидку». Конструкції на тиблях. Двері на бігунах. 
Будівля складається з трьох самостійних приміщень 

рівної площі під загальним дахом. Середнє в них має 
лише 3 стіни; 2 бокових – і задню з боку вулиці. Тобто 
середнє приміщення розкрите у двір. В глибині його в 
лівому куту розташований сажик.

с. Браїлівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  
у с. Браїлівка Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ ст. стоїть затил-
лям до вулиці на відстані 6–7 метрів від огорожі, «чо-
лом» – у бік струмка. За типом плану це – тридільне 
житло «хата  +  сіни  +  комора» з окремим входом до 
комори, а не через сіни. Фундамент. Біля зовнішніх 
дверей у хату – кам’яний підмурок, у дверях  – висо-
кий поріг. Стіни. Стіни – глиновальковані, зі стовпа-
ми по кутах, на які спирається ощіп з грубих деревин. 

Шопа Бортанюк. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  
с. Борсуки Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 

1972 р. Рисунок З. Гудченко

Двері шопи Бортанюк 
на бігунах.  
с. Борсуки 

Новоушицького р-ну 
Хмельницької обл. 1972 р. 

Рисунок З. Гудченко

Хата. Початок ХХ ст. с. Браїлівка 
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко
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Стеля. Перекриття в хаті підтримується поздовжнім 
сволоком, на ньому слижі та глиновальки. Дах. Дах – 
4-схилий, на кроквах, врубаних в ощіп, критий соло-
мою з «дідухом» на гребені. Зміни торкнулися рекон-
струкції даху, після якої були зменшені виноси над 
фасадами. Інтер’єр. Хата освітлюється трьома 6-шиб-
ковими вікнами – двома на «чолі», одним на причілку. 
В інтер’єрі збереглася стара глинобитна піч, звернена 
устям до «чола». 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Селянське подвір’я 
початку ХХ ст. розташоване на терасі схилу гори. Ді-
лянка з левадою знижується від вулиці до струмка, 
леваду займає город. Забудова двору  – хата й хлів. 
Хлів стоїть приблизно на однакових відстанях між 
вулицею і зачілком хати, торцем до вулиці. В’їзд до 
двору – ближче до хліва. Господарські будівлі. Стіни 
хліва  – каркасні з заповненням сумішшю глини та 
гранітного подрібненого каміння. Зовні – глиняна об-
мазка. Кути – на сохах із розсохами. Зверху на стіни 
покладені ощепини, в які врубані крокви даху. Дах – 
4-схилий, під соломою.

с. Глибочок
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  
у с. Глибочок Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Будинок священника початку 
ХХ ст. стоїть на узвишші над глибоким яром. На сусід-
ній ділянці зі сходу – Дмитрівська церква 1903 року. 
За плануванням це – «хата на 2 половини» з дворяд-
ним розташуванням та круговим сполученням при-
міщень. Посередині «чола» перед сіньми  – тамбур з 
віконцями. Це – вхід до будинку. Стіни. Стіни – му-
ровані, на цоколі, що знижується в західному напрям-
ку. До входу ведуть сходи. Вікна  – прямокутні, вер-
тикальні, підкреслені облямуванням. На «чолі»  – по 
два вікна з кожного боку відносно тамбуру, на лівому 
причілку та на затиллі – 3 вікна, на правому причіл-
ку – 2 вікна. Дах. Дах – 4-схилий, під бляхою, тамбур 
перекритий 2-схилим дашком з трикутним щипцем.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  
у с. Глибочок Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата заможного селянина почат-
ку ХХ ст. За типом плану ця хата була подібна до бу-
динку попа, тобто – «хата на 2 половини» з дворядним 
розташуванням приміщень, круговим сполученням, 
тамбуром перед зовнішніми дверима та сходами. На 
якомусь етапі існування ліворуч до хати були при-
будовані 2 кімнати за тим же принципом, що й попе-
редні, в затильній стіні зроблені другі зовнішні двері. 
Стіни. Її стіни – глинобитні на зрубних підвалинах. 
Дах. Дах –4-схилий, первісно під черепицею (наразі – 
під шифером), з  трикутними фронтончиками. Крім 
того, до західної стіни прибудовано присінок з одно-
схилим дашком.

с. Глібів
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1993 р. у с. Глібів  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями  
та інформацією сільської ради

ПАНСЬКА САДИБА Панська садиба кінця  ХІХ  – по-
чатку ХХ ст. Відомо три прізвища власників садиби: 
з кінця XVIII  ст. – Зеленацькі, з 1869 року – Путяті-
ни (адмірал Юхим Путятін, потім його син Євген), 
з 1897 р. і до початку радянської доби – граф В. Львов. 
Його син М.  Львов (1896–1905  рр.) похований біля 
місцевої церкви. Збереглася могила з мармуровою 
плитою. До складу садиби входили панський буди-
нок з великим парком, а  також економія на сусідній 
з парком ділянці. На її теренах було зведено багато 
кам’яних будівель різного призначення: водокачка, 
господарський двір з майстернями, склад, льохи, зер-
носховище, будинок управителя. Деякі споруди вже 
не існують, а більшість занедбані або частково зруй-
новані, проте не зовсім втратили свої архітектурні 
характеристики. Водокачка  – це 8-гранна двоярусна 
башта із зубчастим завершенням і досить велики-
ми вертикальними двома вікнами на двох поверхах. 
З  протилежних граней башти прибудовані невеликі 
одноповерхові приміщення свічкарні та млина. Стіни 
усіх елементів споруди кам’яні, а деталі – з червоної 
цегли. Зовнішні кути одноповерхових об’ємів акцен-
товані декоративними обелісками. Господарський 
двір огороджений високими мурами (наразі напів-
зруйнованими). Разом з видовженим корпусом май-
стерень двір в плані складає майже квадрат. З одно-
го боку двору поблизу майстерень  – широкі ворота. 
План будівлі поділено на три приміщення, з яких ліве 
крайнє має двоє воріт – з «чола» і з торця будівлі. В се-

Хлів. Початок ХХ ст. с. Браїлівка 
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко

Водокачка. Початок ХХ ст. 
с. Глібів Новоушицького р-ну 

Хмельницької обл.  
1993 р. Світлина З. Гудченко
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редньому приміщенні – одні зовнішні двері з «чола». 
Більшість вікон, тобто 10  з 15, виходять на затилля, 
яке орієнтоване на південний захід, решта вікон роз-
міщені на чільному та правому торцевому фасадах. 
Стіни будівлі кам’яні, дах  – двосхилий, під черепи-
цею. Будинок з високими трубами стоїть при дорозі, 
але колись він входив до панської садиби. Це – неве-
лика одноповерхова споруда з двома окремими вхо-
дами з чільного фасаду та трьома вікнами. Дах – дво-
схилий з трикутними щипцями. Двері – з напівцир-
кульними обрамленнями, вікна підкреслені простими 
обрамленнями. Стіни  – кам’яні на такому ж цоколі, 
що підвищується в бік дороги. Особливість будівлі 
полягає в наявності двох високих цегляних труб, що 
спрямовані вгору, виходячи з товщі затильної стіни. 
В перетині вони нагадують літеру «Г» зі зрізаним ку-
том. Висота труб від верхнього рівня стіни – близько 
5 метрів. Існує припущення, що тут могла бути кузня. 
Складська споруда комори має Г-подібний план, по-
ділена на 4  приміщення з окремими виходами. Сті-
ни викладені з цегли, дах – 4-схилий, під черепицею. 
Зерносховище – це велика 2-поверхова, прямокутна в 
плані споруда, розташована дещо віддалено від іншої 
забудови економії біля південної межі ділянки. Стіни 
першого поверху викладені з муру, другого – з цегли. 
Дах – двосхилий, первісно критий залізом, з трикут-
ними фронтонами, в яких по 3 вікна (середнє – біль-
ше, бічні  – менші). Посередині кожного фасаду на 

першому поверсі наскрізні аркові проїзди, які відпо-
відають внутрішньому плануванню зерносховища,  – 
два взаємоперехресних проходи-коридори, а по боках 
засіки для зберігання зерна. Біля поперечного входу 
влаштовано одномаршеві сходи на другий поверх, де 
планування аналогічне, але коридор є лише в поздо-
вжньому напрямку і частково  – в  поперечному біля 
сходів. По боках коридора так само, як і на першому 
поверсі, – засіки. Будинок управителя початку ХХ ст. 
після 1917 року використовувався як поштове відді-
лення. Він розташований за межами панської садиби 
на долині. Будинок видовжений, тридільний, пря-
мокутний в плані. Середня частина  – двоповерхова, 
бічні – одноповерхові. До правого крила від затилля 
прибудовано льох. Стіни – кам’яні, вікна – з цегляни-
ми обрамленнями. Дахи – двосхилі. У середній двопо-
верховій частині гребінь даху має поперечний напря-
мок, в одноповерхових крилах – поздовжній. Чільним 
фасадом будинок виходить на вулицю, звідки влашто-
вано майже по центру головний вхід та 10 вікон. Така 
ж кількість вікон на затильному фасаді. На другому 
поверсі – по 3 вікна з «чола» й затилля.

с. Джуржівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  

у с. Джуржівка Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата на двоє господарів почат-
ку ХХ  ст. з двома вхідними дверима. Це  – варіант 
сільського житла з симетричним розплануванням 
відносно суміжної стіни, від якої праворуч збудова-
но один блок («сіни  +  хати»), ліворуч  – другий блок 
(«хата  +  сіни»). Тобто, між собою межують 2  сіней, 
а хати віддалені, на протилежних краях сіней. Права 
частина будівлі старіша за ліву. Певно, ліва частина 
була споруджена через покоління, коли подорослі-
шали діти. Стіни. Стіни будівлі – на каркасній осно-
ві, глиняні, обмазані й побілені. По кутах – слупи, на 
які спирається зверху «обв’язка». Дах. Дах  – 4-схи-
лий на кроквах, врубаних в «обв’язку», під соломою, 
з «дідухом» 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба початку 
ХХ ст. розташована недалеко від млина на терасі схи-
лу гори. Забудова складається з хати, колодязя, пові-
тки на 2 частини. Вхід до садиби – з короткого боку 
ділянки. Хата поставлена причілком до провулка, на 
відстані від огорожі, повітка в глибині двору, а коло-
дязь теж в глибині, на майже однаковій відстані від 
зачілка хати і торцевої стінки господарської будівлі. 
На час дослідження збереглися лише хата й колодязь, 
від повітки лишилися руїни.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ  Гамазей. Гамазей початку 
ХХ  ст.  – громадське зерносховище, зерновий фонд 
сільської громади, призначений для екстрених ви-
падків. Будівля стоїть на горі, на колишньому кол-
госпному подвір’ї. Це велика прямокутна споруда, 
що має наскрізний проїзд посередині у поздовжньо-
му напрямку. З двох протилежних боків перед воро-
тами зроблено розвинені піддашки, що спираються 
на 4  стовпи. Стіни будівлі  – каркасні, дощані. Вони 
спираються на цегляний підмурівок. Всередині пере-
криття приміщення підтримується двома поздовжні-
ми рядами стовпів з підкосами по 3 в кожному ряду. 

Будинок управителя. ХІХ ст. 
с. Глібів Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко

Будинок з високими трубами.  
с. Глібів Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко
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Елементи конструкцій з’єднані дерев’яними тиблями, 
а також цвяхами з великими «голівками» ковальської 
роботи.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Во-
дяний млин кінця ХІХ – початку ХХ ст. розташований 
у долині біля потоку. Млин складається з великого 
загального приміщення на півтора поверхи і малень-
кого, де розташоване млинове колесо на потоці. Вели-
ка будівля стоїть на високому з боку води кам’яному 
підмурку, стіни нижнього поверху – кам’яні, верхньо-
го – каркасні з дощаною обшивкою. Дах має залом на 
рівні нижнього поверху, 2-схилий по верхньому. Кути 
будівлі підкреслені «лопатками». У  млині є турбіна, 
горизонтальний маховик. Вхід до загального примі-
щення здійснюється через широкі двопільні двері у 
віддаленому від потоку фасаді. Освітлюється примі-
щення небагатьма вікнами. На чільному фасаді – по 
2  вікна на кожному поверсі, на решті фасадів  – по 
одному вікну. Прибудова над потоком має лише 1 ві-
конце. Селяни розповідають, що цей млин орендував 
у господаря німець.

с. Заборознівці
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  

у с. Заборознівці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ  ст. Буцак 
Марії Гнатівни за планом  – 3-дільна типу «хати-
на + сіни + хата» з вигородженою в сінях комірчиною. 
До сіней ведуть кам’яні сходинки. Фундамент. Хата 
стоїть на кам’яному підмурку, пануючи над ділянкою. 
Призьба. Присьба – біля причілка. Стіни. Стіни хати 
викладені з «балабухів», обмазані й побілені. Дах. 
Дах  – високий, на кроквах, 4-схилий, під соломою 
з «дідухом» на гребені та «наріжниками на рогах». 
Інтер’єр. Підлога  – глинобитна. «Хата» (праворуч) 
освітлюється 3-ма вікнами – одним на причілку, дво-
ма – на «чолі»; «хатина» має лише два заґратовані ві-
конця – по одному на «зачілку» й на «чолі». Система 
опалення. Обидва житлові приміщення опалюються 
печами, дим від яких виходить через «кагли» до сіней, 
тобто хата – напівкурна.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба, до якої на-
лежить хата початку ХХ  ст. Буцак Марії Гнатівни, 
розташована під горою неподалік річки. Ділянка має 

видовжену прямокутну форму. Нечисленні будівлі 
наближені до гори, а город і сад займає вільний про-
стір перед і між забудовою. Рельєф підвищується у бік 
гори, тобто в північному напрямі. Господарські будів-
лі. На садибі, окрім хати, первісно була шопа і курник 
у східній частині, а біля хати впритул до західної межі 
огорожі був льох (не збереглися). Огорожа. Садиба 
з трьох боків (західного, південного та східного) об-
городжена кам’яним муром, який має підвищення на 
південь, куди знижується садибна ділянка.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Михайлівська церква 
1912 року. В с. Заборознівці православні церкви спо-
руджувалися здавна. У другій половині XVIII ст. були 
збудовані дві дерев’яні церкви (1740  р. та 1784  р.). 
Оскільки храмове свято в селі припадало на день ар-
хістратига Михаїла, то усі церкви присвячені саме 
йому. У  1910–1912  роках зводиться величний муро-
ваний храм, але недовго ним тішилися парафіяни. За 
радянських часів у 1930-і роки були зруйновані вер-
хи церкви й дзвіниці, а саму споруду використовува-
ли як клуб та склад. І лише в 1988–1990 роках церква 
була відновлена. В основі плану церкви – рівнобічний 
хрест із прибудовами: зі сходу – напівкруглої апсиди, 
на заході – вужчого за рамена просторового «хреста» 
бабинця і ще вужчої квадратної в плані дзвіниці. Се-
редохрестя перекрите верхом – 8-гранним підбанни-
ком, увінчаним банею, діаметр якої вужчий за підбан-
ник. Кубуватий обсяг середохрестя вивищується над 
прилеглими раменами «хреста». Дзвіниця – 3-ярусна, 
нижні 2 яруси однакової ширини, квадратні в плані, 
третій, восьмигранний, – вужчий за нижні. Він завер-
шується банею з короткою «шиєю». Стіни споруди – 
кам’яні, з сірого вапняка. Кути підкреслені лопатками. 
Карнизи  – масивні з зубчастими фризами. Входи до 
храму – через 3 портали південного і північного рамен 
«хреста». Вікна в підбаннику церкви й дзвіниці роз-
ташовано в гранях, що відповідають сторонам світу. 
Вони мають аркові завершення. Вікна в західних при-
міщеннях та в нижньому ярусі дзвіниці – з лучковими 
перемичками, а вище – з прямими, завершеними сан-
дриками. Найурочистішого вигляду надано подвій-
ним арковим вікнам північного та південного рамен 
«хреста», що об’єднані зверху декоративними арками 
(неповне брамантове вікно).

Хата М. Г. Буцак. Початок ХХ ст.   
с. Заборознівці Новоушицького р-ну 

Хмельницької обл. 1993 р. Світлина З. Гудченко

Михайлівська церква. 1912 р. 
с. Заборознівці Новоушицького р-ну 

Хмельницької обл. 1993 р. Світлина З. Гудченко
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с. Заміхів
Записав В. Соснюк 2009 р.  

у с. Заміхів Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
від Соснюка Степана Пантелеймоновича, 1941 р. н.,  

та Соснюк Галини Савівни, 1943 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 11. Спр. 2)

ЖИТЛО Планування. [Як називались окремі кімнати 
хати?] Сіни, комора, кухня, де знаходився п’єц. І  це 
була також жила комната, і гончарне все там було. [Як 
називалась прибудована до хати частина?] Причепа. 
Стіни. [З чого були зведені стіни хат раніше?] З саман-
них блоків. [Чи були з каменю?] Було усе з болота і де-
рева, робили лампач. Інтер’єр. Самий головний був у 
хаті п’єц, там і їсти варили, і все інше. [Які меблі були у 
хаті?] Дерев’яна постіль, яка складалась з чотирьох ко-
ликів. І зверху на них складали лати, а на них настелю-
вали соломи. Столик був, лава, скриня, ослони, шафа 
з дерева. [Де була скриня?] Скриня розташовувалась 
навпроти дверей, а збоку находилась лавка, а з другого 
боку була постіль, ослони були біля стола. Шафа біля 
дверей – там був посуд. [Чи є з тих меблів щось у су-
часних хатах?] Уже нема нічого. Хіба що, може, десь 
залишились шафи і скрині. [Опишіть стільці, стіл у 
хаті]. Стільці квадратні. Стіл був продовгастий. Чо-
тири ножки, зверху прибита [стільниця] кілочками 
або цвяхами. [Яка була форма скрині?] Прямокутної 
форми, 1 на 1,5 м, з плоским і випуклим віком, оковані 
металом. [Чи пам’ятаєте людей, які виготовляли скри-
ні?] В селі робили Фурна Федорко і Машкатюк Павло. 
[З  чого виготовляли жердку?] Жердку виготовляли з 
дерева. Вона була кругла патика, 1,5–2 м, прикріплю-
вали до стелі проволкою. [Як освітлювали хату?] Була 
гасова лампа, каганець. Лампа була на стіні, біля п’єцу, 
на простій полиці. [Чи були в хаті ікони?] Висіли на 
стінах, і  в кутках, і  над столом також. В  кутках були 
на трикутній поличці. [Чи вішали біля ікон рушники?] 
Рушники вішались на образах. [Як їх прикріплювали?] 
Прикріплювали колючкою з акацію, вишивкою.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для житла?] Вибира-
ли по удобності. [Яке місце вважали добрим?] Якшо 
задіти місце Домового, тоді буде погано, місце саме 
погане. Закладини. [Як вибирали час для закладин?] 
Майже завжди вибирали навесні, але так і виходило. 
[Як відбувались закладини житла?] Була розбивка на 
дім, і там закопували слупи. Під слупи клали каміння. 
Зведення стелі. [Як закладали сволок?] Сволок закла-
дали на слупи, вирізьблювали хрест і дату. Зведення 
даху. Коли хату звели, тоді клали пучок квітів і хрес-
тик на крокву. Входини. [Як відбувалось новосілля?] 
Перейшли до хати і все, збили столи, насипали соло-
ми, і так було новосілля. 

с. Зелені Курилівці
Записав В. Іванчишен 2014 р.  

у с. Зелені Курилівці Новоушицького р-ну 
Хмельницької обл.  

від Романюка Миколи Максимовича, 1942 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 11. Спр. 14)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Які назви мають річки, струмки у селі?] Значить, річ-
ка Жорновка. Жорновка – це шо така вона, впадає в 

Дністер. Значить туто є тако Батіжок, річечка тече, 
туто як схил, яр туди дальше. А туди дальше Жорнов-
ка тече, впадає в Дністер. То назва її від слова «жорна», 
бо там брали камінь, біля тої річки, і робили жорна. 
[...] В селі існують такі народні назви місцевостей: Ба-
тіжок  – місцева швидка неглибока річечка, що про-
тікає у Зеленому ярі і впадає в річку Жорнівка. Зви-
виста, немов хтось кинув батіг, за що її так і назвали. 
Біла  – ліс, який росте на схилах Зеленого яру, назва 
його походить від високої білої скали, яка складається 
з вапняку і крейди. Біла – річка, що розташована біля 
Білого лісу. Ближник – поле, яке розташоване поблизу 
села над Зеленим яром. Ведмідьків – темний ліс, по-
верхня якого скеляста і крута. За переказами вважали, 
що час від часу сюди забрівали ведмеді, а тому люди 
боялися ходити самі до того лісу. Воронич – ліс, у яко-
му колись гніздилось багато ворон, тому звідси по-
стійно доносився шум птахів. Голий Писок – це уро-
чище поблизу села, розташоване посеред лісу, який 
має назву Площа. Форма урочища нагадує людське 
обличчя з великими щоками. Дирява скала  – у  ній 
багато отворів, у яких живуть лиси та інші тварини. 
Жолуб розташований на Ріжку, у  цьому місці тече 
чисте джерело, воду якого використовували. Тут сто-
яли великі дерев’яні «жолуби» – це чани, у які натіка-
ла вода. Із них воду пила худоба. Зелена – це долинка, 
яка розташована поблизу Середника. Тут колись був 
досить добрий сад, який складався з яблунь та слив. 
Іванів став  – викопаний за тих часів, коли головою 
колгоспу Іван Литвенюк, за його запустили рибу. Ка-
лантир – вулиця на краю села, називається вона так 
тому, що тут висіло металеве калатало, за допомогою 
якого людей, які працювали, скликали на обід або на 
роботу до пана. Також за допомогою калатала селян 
скликали на зібрання. Клин – ліс, який за формою на-
гадує клин трикутньої форми, він звужується у пев-
ному місці і виходить до поля. Крижанівський  – це 
ліс, назва якого походить від слова «крижі», тобто 
плечі – перехідна ланка між лісами. Липовець – неве-
ликий ліс поблизу села, у якому основу складає липа. 
На підметах  – край села, збоку якого розміщується 
поле. Також Підмети – це частина села, на якій сіяли 
коноплі. Місцеві коноплі називають «підметь», звід-
ки й назва. На шиньку – місце, де колись стояв сіль-
ський шинок. Біля нього на такі свята, як Великдень, 
Івана Купала, Марії Магдалини та інші, грала музика. 
Туди сходилась молодь, щоб танцювати і забавлятись. 
У будні дні воно слугувало місцем збору дівчат та па-
рубків. Неугодне – поле, яке приносить мало користі, 
бо має ґрунти, які дають малий урожай. Площа – ве-
ликий ліс, розташований поблизу села. Сажавка – на-
зва місцевого джерела, з якого витікає особлива вода, 
бо не замерзає взимку від того, що вона солона. Тут 
був викопаний став та зроблене місце, де прали жін-
ки. Середник – від «середина», середнє поле, вище Зе-
леної. Синиччина – це ліс поблизу села. Теренів – ліс, 
в  якому росло багато терну. Люди використовували 
його для продажу євреям. Вони рвали й сушили терен, 
а після цього фарбували його, кажучи, що то не терен, 
а сушені черешні чи вишні. Федорина гора розміщена 
поблизу нижнього ставу. Назва її походить від імені 
жінки, яка проживала поблизу гори,  – Федори. Ця 
гора слугувала місцем збору дітвори, яка постійно на 
цьому місці забавлялась, створюючи шум і гамір. Баба 
Федора, яка тут жила, сварилася з дітьми, щоб вони 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



790 ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

тут не грались, бо заважали їй. Говорили, коли щось з 
дитиною станеться, вона вдариться чи впаде, то при-
мовляли, що то баба Федора зробила. Яблунівка – ліс, 
назва якого походить від того, що в ньому колись було 
багато диких високорослих яблунь. На сьогоднішній 
день поблизу лісу росте яблуневий садок.

с. Івашківці
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1972 р. у с. Івашківці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ  ст.  – 
напівкурна. За типом плану: «хата  +  сіни  +  хатина». 
Стіни. Конструкція стін така: на опорні стовпи спи-
раються 2 вінці зрубу. У стовпи забрані дилі (у півде-
рева), стіни обмащені глиною і побілені. Дах. Крокви 
даху спираються на верхню зрубину. Винос стріхи 
підтримується жердиною, яка лежить на припусни-
цях, прикріплених тиблями до кроков. Жердка до 
припусниць теж прикріплюється тиблями. Система 
опалення. В  сінях хати немає стелі і немає комина. 
Дим виходить через каглу прямо під стріху, що є озна-
кою напівкурної хати. Вікна перероблені, колись вони 
були на 4 шибки, тобто менші.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Школа парафіяльна. 
Стіни дерев’яні, рублені, на мурованих фундаментах. 
Схема плану школи нагадує хату на дві половини ве-
ликих розмірів (16×18 м). У кожній половині, а також 
у вчительській, яка відгороджена за рахунок частини 
сіней, опалення грубами. У всіх приміщеннях – доща-
на долівка, тільки в сінях – муровані плити.

Записав М. Бех 20 червня 2013 р.  
у с. Івашківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

від Коломійчука Семена Яковича, 1937 р. н.,  
та Коломійчук Євдокії Іллівни, 1937 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. [Чи будували у вас хати з каме-
ня?] З  каменя тіки фундамент робили. Стіни. Зара 
строят  – обично кірпіч зара. Це я первий [збудував 
з цегли] жилу хату, я  механізатором робив, я  гроші 
трохи мав. Я  виписав собі кірпіча там з сусіднього 
району, кілометрів піісят десь відси. Я  за єден день 
перевіз той кірпіч, вісімнацять тисяч, найняв машин 
шість штук. То раньше тоже возили камінь с карьєра 
десь. А  дальше робили «бєтонку». «Бєтонка»  – в  до-
сках така опалубка, кидають в болото і камінці, така 
«бєтонка». І так пішло, і пішло. Ну, «бєтонка» – це такє 
дєло. Вона по-простому, і там мулярів не треба. А вже 
з каменя  – треба муляра, якраз спеціаліста, шоб він 
умів класти. Та й мурували, як хто міг. Стеля. [Після 
зведення стін стелю робили?] Стелю, само собою. Сте-
лю, коли вони довбають ці балки, балка, то як є, якшо 
балок грубий, є там місце, видовбують такий ярок в 
балкові, так-о збоку, і  в другім балку, і  кладуть такі 
кочалким, закладають до них. Ріжуть спеціально по 
размєру кочалки такі. Називаюця кочалки «мачуль-
ці». Закладают туди, в ці пази [на балках], шоб він не 
впав. А  якшо нема того, возможності видовбати, бо 
нема, тонкий [балок], прибивають планку таку, і вже 
кладут на ту планку оті мачульці. Бувають [колектив-
ні] сходини ті, коли увивають стелю. Місять наміс здо-

ровий кіньми. Такий десь, метрів п’ять на п’ять круг, 
і кіньми, дві пари коней, розбивають єго, кидають со-
ломи, мішають єго. І тоді з тої, болото то, і цю саму, 
оці самі околоти які, крутять такі перевесла і обвива-
ють качалки ті. Вже такі-о качалки, по метрові там, чі 
стіке, обвили. Там подають [ці мачульці] наверх, там 
сидят хлопці, шо складают. А тут людей повно тоже, 
вливають. Бо треба ж багато людей, вливают ту стелю. 
І там вони закладають. Заклали всьо вже там, і туди 
ше зверхи того болота, як лишилося, накидают, зарів-
нюють там зверхи. Всьо, уже стеля. Вже мо’на навіть в 
хаті посидіти вже. Ну, вона щє тре’, шоб висохла. І тоді 
вже, тоді вже воно висихає, берут місят глину, кида-
ют глиною вперед, там підрівнюють всі стіни. А  по-
том висохло то – гайда щікатурити. Штукатурять уже 
такою хорошою глиною. Пощікатурили там, побіли-
ли, всьо, хата вже готова. Дах. В  нас колись робили 
[конструкцію даху] з дерева. Наймає плотніків, звіз 
там матерьял який, якийсь там матерьял звіз. Де він 
звіз? Вирубав в городі ясені, дуби, там шо було. На-
ймає плотніків і вони тешуть, зразу обтішують там 
всьо, підготовляють. Зв’язуют, пошті шо готове, ро-
блят верх такий, на гліну розкладжені кроква, балка, 
збили докупи, обтесали, збили всьо. Бо ж перше під 
солому робили всьо. Сніпками покривали, соломою. 
Оцими околотами. Це як є околіт цей – солома обмо-
лочєна торчіт. Воно високе таке. Роблять сніпки такії. 
Там стріху відбивають вперед. Потому уже там, на всю 
хату не хватає тих околотів, то вже таку солому збива-
ють у валочки, в’яжуть в’язочки і складає він [поши-
вайло даху] наверх, вже покриває соломою. Інтер’єр. 
[Підлога була дерев’яна в хаті?] Земля була, а  потом 
уже ж начали... [Просто земля була?] Нє, земля пере-
копана, перекопували, землю збивали даже з половою 
якоюсь, ну, не мокра, перекопували так, вбивали. Бо 
як мокра будем, то вона не висохне. А  се тре’, шоб 
вона була плотна і суха. А потому її мостили глиною, 
кажну суботу, бо ж ходиш. Рожжество, і це дуже таке, 
шо землю, треба змастити землю і околіт простелити. 
Солому ж простелити під ноги, шоби, як зараз всьо 
пов’яжеш теє, а тоді околот, так. Околіт, ну, як він, він 
все врем’я і не був, він на Святий вечір. Ніс дідо, тато 
околіт, долівку сипав тими горіхами, то він вже стояв, 
доки його не зітруть там, винесут або в грубі спалямт, 
бо палили в грубках. Система опалення. [У Вас гру-
би були чи печі?] Грубки. Печі – само собою, печі такі, 
шоб хліб пекти. У нас пекла. Тото є комин. Ну, а я вже 
сам зробив [димохід]. А то були такі комини. Ну, ко-
мин, комин, бовдур такий був. [Він у сіни виходив?] 
Ну, виходив в сіни, а  як нє, то зразу з того. В  давно 
времня, то виходив в сіни, дві дюрки виходе с цеї хати, 
бо хата надвоє розділена, якшо в цій живут і в цій. То 
і відти дві такі-во здорові дюри, їх затикали глянка-
ми, тряпками, шоб не виходив дух з хати, бо воно ж 
витягне туди всьо, з хати тепло витягує. То якшо ви-
палив у пьєцу чі там шо, якшо ти можеш сливовими 
дровами, і скоро заткав ту каглу, то ше гориш в хаті, 
згоряли люди на смерть. То воздух поганий од слив, 
сливова, дрова сливові були. То таке і скоро заткаєш. 
Можеш загоріти. А не заткаєш, вийде дух весь з хати. 
Іде, з грубки йде.

ЗАБУДОВА ДВОРУ [Інформація про розміри селян-
ських садиб за різного часу]. Я  три хаті побудував 
за свою жизнь. Я жив тут, таки на сім місті, це мого 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



791НОВОУШИЦЬКИЙ  РАЙОН

тата батьківщина. Там, за тою хатою, там була хата. 
Там вони виросли, тато построїв тут-о. Брат лишив-
ся там. А  другий брат, через межу, пішов у прийми, 
батьків брат. То вони, таке діло, був тут у його клин, 
три десятини. Це є клин, колись була дорога отут-во, 
на Хмельницьк сідати, колись. Тому пан прийшов, був 
пан, да, си за пана було, потому ту дорогу переробили, 
сюди-во, верхом. Там було виємок такий, то застряг 
пан. То, каже, вісімнадцять тон не могли витянути 
в болоті. І він зробив верхом. Таку зробили вони. Це 
ж так і треба, шоб верхом дорога, по рівнім йшла, а не 
той. Він зробив сю дорогу, а сей клин лишився, ніби як 
голий, так-о. То він подарував мому прадідові, мій пра-
дід служив в него, у того пана, я не знаю, який пан, як 
єго фамілія, то він служив в него. Як служив, був меха-
нізатором якимось, молотарка там була колись, шось 
крутила. Він в него служив, і  той пан подарував єму 
цей участок землі, три гіктари. Три десятини, трошки 
більше, як три гіктари. Цей мій прадід мав своїх ніби 
синів, це вже мої діди, мій дід і щє там. То вже отой мій 
[дід] розділив оцей клин на них трьох, на трьох братів, 
синів своїх. От цей кусок мому татові попав, другий ку-
сок від шляху дядькові другому тоже, а третій, там уже 
клином, тому віддав. Та й там мали два гіктара землі. 
Щітай, там була земля, але прийшла власть совєцка, 
відобрали, дали тільки по сємісят сотих. Це вже, щі-
тай, там пошти стіко відходить. По сємісят сотих дали. 
Потому в нас голова став, ше обрізав, по піісят [соток 
садиби] тіки дав. І вже лишилося, а то всьо там віді-
йшло там, построїлися люди. Я  б міг відвоювати єго 
тоже, це-во в розрусі, бо сказали, шо було воно колись 
батьківське, і  можна було б відвоювати, але де доку-
менти взяти, шо то воно моє. Де його взяти? В архівах? 
Я не хтів рипатися, і так, так воно пішло. Маю зара тіки 
сорок сотих, на мені щитаюця. По сорок, піісят сотих 
на доцці, а там сестра моя тоже построіла. Я построїв-
ся там, була така моя судьба, шо скитався по світі.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Ось та церква, шо в нас 
зараз є, її вже відновили, вона була гарна, велика. То 
мур стояв, мур з нею високий, мур широкий. То ходи-
ли по тім, я ше помню, шо я ше ходила по тім мурові, 
і все співали сиї гаївки. Розкидали в войну чі в рево-
люцію, не в войну. Як застала совєцка власть, тоди 
церкви розкидали, тут тоже. Вона була, наша церква, 
сама вища у районі, шось трицять два метри чі шо 
вона мала, колокольню. Звідти звона кинули, розмаха-
ли його і кинули, то сім фір соломи привезли. Нато-
мість соломи, тут кидати його, шоби так розбився він 
чі шо, то впав кантом, сім фір соломи, на ту солому, 
прорізав солому. Так а в’яз був, такий той хрест. Оце 
таке тіко помню.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як хату будували, можливо, вибира-
ли місце, де краще?] Ну, я тобі скажу, можна якогось 
знахаря привести. Чі тут буде везти, чі не буде... Як 
знахарь, шо він скаже правду, чі він знає... Закладини. 
[Можливо, хреста якогось закладали, коли почина-
ли будівництво?] Кидают, кидают на вугол, то рань-
ше було, та й зара, наверно, кидают, копійки, жито. 
Жито на вугли кладуть. Якшо стоїт так, як поставиш, 
то нічього, а  як воно розпорпане, то вроді зле. Таке 
було. [Як перший день фундамент будують, це нази-
вали «закладчина»?] Нє. Зведення даху. [Що робили 
після того, як майстри скріпили крокви даху ще на 

землі?] Всьо, завтра робим «зводи», каже до дядьки. 
Дядько зводе людей, бо треба піднімати. Це всьо ро-
биця з того, з  дерева. Воно зв’язане, така арка, такі 
слупи, єдно там з другим зв’язане, це сюди зводиш, 
то відти сюди зводиш. Закидають балки, балки уже 
задовбані, зв’язуют тоже уже вони, то ж тре’ людей. 
І тих людей там приходе, понімаєш, піісят душ буває. 
[Як це називається, що люди допомогти приходять?] 
«Зводини». [Не кажуть «на толоку йти»?] Толока – це 
робота. В нас такого названія не було. Толока – це ко-
лись сходилися кукурудзу лупити, убирати, чистити. 
А  це  – «зводини». Ті плотніки, значіть, там наверху, 
уже там всьо звели. Тіки шо звели, збили його, шоб 
воно не впало. А столи уже тут підготовляють, метрів 
зо дваціть, стіко людей, на стіко людей. І  всьо. І  тут 
пьют до вечіра. Плотнік якшо – він же не має як пити, 
бо йому треба ше кончати, ше латим [до крокв приби-
ти] треба. А як уже змурували хату, так, як «зводини» 
зробили, звели її, то кладут хрест і квітку роблят на-
горі. Хрест – то вже наверху. Вибір місця для криниці. 
Криницю як копают, то кладут, шото кладут, яйце чі 
шо кладут. Якшо вкриєця росою, то буде вода.

с. Капустяни
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  

у с. Капустяни Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ПАНСЬКА САДИБА Панський будинок початку ХХ  ст. 
розташований головним фасадом рівнобіжно до ву-
лиці на відстані близько 20 м вглиб ділянки. Будинок 
одноповерховий, з г-подібним планом, кам’яними сті-
нами завтовшки 90  см на кам’яному ж цоколі. Дах  – 
4-схилий, критий листовим залізом. Внутрішня плану-
вальна система – анфіладно-коридорна. Первісне ядро 
будинку  – прямокутна, симетрична в плані частина. 
До неї прибудовані пізніші частини  – в  поздовжньо-
му напрямку ліворуч та в поперечному, продовжуючи 
напрямок правого причілка, завдяки чому утворилася 
г-подібна структура і порушилась симетрія головного 
фасаду. Парадний вхід посередині «чола» підкреслено 
тамбуром з широким лучковим прорізом. Двері в пло-
щині стіни фланковані двома вузькими вертикальни-
ми вікнами. Вікна на всіх фасадах – однотипні, досить 
великі, з лучковими перемичками. На чільному фасаді 
вони об’єднані двома тягами: верхньою хвилястою, 
що відповідає малюнку завершення вікон, і нижньою 
горизонтальною на рівні «п’ят» перемичок. Поді-
бний принцип декору застосовано для акцентування 
вхідного прорізу тамбура. Решта фасадів – аскетично 
прос ті, без будь-яких прикрас.

Панський будинок. Початок ХХ ст. с. Капустяни 
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко
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с. Кружківці
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  
у с. Кружківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
Млин водяний 1846 року розташований біля річки в 
каньйоні. По той бік річки висока гора. Споруда скла-
дається з двох взаємоперпендикулярних монумен-
тальних корпусів. Стіни – кам’яні, з ракушняка. Пер-
ший корпус зовні тинькований. Він стоїть поперек 
потоку і забезпечує роботу механізмів власне млина. 
Це – 2-поверхова від берега та 3-поверхова від річки 
споруда на високому кам’яному підмурку. Другий 
корпус – склад у вигляді зали з двома рядами стовпів 
в інтер’єрі. Для міцності млина застосовані міжпо-
верхові металеві стяжки. Первісні 2-схилі дахи обох 
корпусів було покрито бляхою, яку пізніше замінили 
на шифер. Вікна – квадратні, на 16 шибок, з лучкови-
ми перемичками, – підкреслені «утопленими» обрам-
леннями світлішого за стіни відтінку. Торцеві фасади 
будівель посередині мають великі двопільні ворота. 
З південного заходу до млинового корпусу була долу-
чена одноповерхова прибудова.

с. Куча
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  

у с. Куча Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Надмогильні хрести. На околи-
цях с. Куча існують два кладовища. Одне з них, старі-
ше, належить до першої третини – середини ХІХ ст. На 
другому частина поховань датується початком ХХ ст., 
решта – пізніші. На старому кладовищі збереглася ве-
лика кількість надмогильних кам’яних хрестів різних 
форм і розмірів. Не всі написи, видовбані на хрестах, 
вдалося розібрати. Однак прочитуються такі  роки: 
1832, 1839, 1841, 1848, 1861. На одному з хрестів, за-
ввишки 165  см, зафіксовано напис: «Здесь покоится 
прах Василия Демьянова кузнеца». Під грушею біля 
зовнішньої огорожі вивищується 5-метровий хрест 
1839 р. над могилою попа. На жаль, текст з боку груші 
не підлягає прочитанню. За формою спостерігаються 
такі основні різновиди хрестів: 1) у вигляді двох вза-
ємоперехресних брусів з трьома кінцями однакової 
довжини і одним (опорним) – довшим; 2) за схемою 
мальтійського хреста, у  якого кінці розширюються 

від середини назовні. На новішому кладовищі чимало 
кам’яних хрестів, які є самобутнім проявом камено-
тесного промислу Поділля, багатого на камінь м’яких 
порід: вапняк, ракушняк, пісковик. На пошкодженому 
похованні старого кладовища добре видно конструк-
цію кріплення хреста до плити, у якій видовбано отвір 
за формою нижньої частини хреста, яка вставляється 
в цей отвір.

с. Рудківці
З польового щоденника О. Махлярчук,  

записано у с. Рудківці Новоушицького р-ну 
Хмельницької обл.  

від Паштеряна Івана Андрійовича, 1941 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 11. Спр. 8)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Поясність назву Вашого села]. Зараз село Рудків-
ці, а  раніше село мало назву Червоне Прикордоння 
Кам’янець-Подільського району. У селі в шахті добу-
вали руду – «галки». І жив у селі пан Рудко, він мав ма-
єток, часто відпочивав біля скали, яку пізніше назвали 
Панською. [Чи поділяється село на кутки?] Є Кут – це, 
де сходяться три області: Чернівецька, Хмельницька 
і Вінницька. Царина – початок села. Попівка – доли-
на до лісу, пасовище. [Чи були довкола хутори й інші 
поселення, яких тепер немає?] Село Гарчинці, Малий 
Берег, Великий Берег, місто [містечко] Калюс, їх зато-
пило в зоні Дністровської ГЕС [на початку 1980-х рр.]. 
[Чи мають назви пагорби у селі?] Щовб – турецький 
вал, де воювали турки з Руміном, був міст там через 
Дністер, служив переправою на Молдавію. [Чи є місця 
в селі, які вважались святими?] Каплиця є під скалою 
і досі, там знаходяться 2  кам’яні хрести, тече свята 
вода, під накриттям є ікони з вишитими рушниками. 
Біля каплиці і хрестів бабки-старожили відвертали 
хмари, навертали дощ.

с. Тимків
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  

у с. Тимків Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Іоанна Богослова 
1855 року стоїть в мальовничій долині старовинного 
села Тимків на просторому вигоні. Церква тридільна, 
з дзвіницею, кам’яна, з тинькованими стінами. Кубува-

Млин. 1846 р.  
с. Кружківці Новоушицького р-ну 

Хмельницької обл.  
1993 р. Світлина З. Гудченко

Хрести на кладовищі. Середина ХІХ ст. 
с. Куча Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко
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та нава набагато більша за висотою та шириною, ніж 
прилеглі зі сходу й заходу прямокутні в плані вівтар 
та бабинець, а квадратна в плані, стовпоподібна дзві-
ниця має таку ж висоту, як нава, але вужча за баби-
нець. Купольні, на низьких підбанниках завершення 
перекриття нави і дзвіниці  – пізнішого походження, 
ніж храм. Екстер’єр церкви прикрашають розвине-
ні вінцеві карнизи, пілястри, ніші на фасадах. Входи 
в наву з півдня й півночі акцентовані пілястрами і 
арочними вікнами над дверима з профільованими 
півкружжями, що створює подібність до урочистих 
порталів. Віконні прорізи дзвіниці та інших обсягів 
церкви – видовжені, з арковими перемичками. Вхід у 
дзвіницю підкреслено напівколонами.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Школа кінця ХІХ  ст. 
Поблизу церкви з південного заходу збереглася будів-
ля колишньої парафіяльної школи. У ній стіни – му-
ровані, 65 см завтовшки, дах – 2-схилий під бляхою. 
Вікна декоровані п-подібними сандриками.

с. Хребтіїв
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  
у с. Хребтіїв Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями  
та свідченнями респондентів

ПАНСЬКА САДИБА Панський будинок кінця ХІХ  ст. 
розташований на схилі місцевості, яка стрімко обри-
вається в бік каньйону. До забудови садиби належали 
ще дві господарські будівлі (не збереглися). Будинок 
п-подібний в плані, одноповерховий з півдня, двопо-
верховий з півночі, де прилеглий до каньйону. Стіни 
верхнього поверху дерев’яні, клинцьовані, зроблені з 
грубезних дощок, забраних «в шули», обмазані з обох 
боків сумішшю глини і подрібненого каменю. Ниж-
ній, цокольний поверх  – вимурований з місцевого 
каменю. Південний фасад, звернений у бік вулиці, на 
чималій відстані від неї, на час обстеження був зовсім 
невиразний. Одноманітна низка вертикальних вікон 
без будь-яких архітектурних акцентів не викликала 
ніяких естетичних вражень. Треба гадати, що пер-

вісно посередині чільного фасаду мав бути портик 
чи інший елемент, який би підкреслював головний 
вхід в будинок. Але треба зважати, що споруда, оче-
видячки, давно перебуває в занедбаному стані. Зна-
чно більша увага приділена архітектурному задуму 
північного фасаду, розкритому на чудову панораму. 
З  цього боку між двома компартиментами, що ви-
ступають вперед, по верхньому житловому поверху 
влаштована відкрита галерея з колонадою доричного 
ордеру. Крайні колони – окремі, проміжні – подвійні. 
Цокольний поверх призначений, здогадно, для збері-
гання продуктів. Його фасад вирішений у вигляді ма-
сивної аркади, за якою розміщені підвали під будин-
ком. В  інтер’єрі увагу приваблює оточений іонічною 
колонадою зал, розташований праворуч від вхідного 
вестибюля. У правому компартименті будівлі є сходи, 
що ведуть до підвалу, у якому був колодязь чи резер-
вуар для води. Стеля в будинку підвішена до міцних 
грубезних сволоків, клинцьованих з боку стелі. Дах – 
на кроквах ускладненої конфігурації, критий залізом. 
Димові канали, що відгалужуються від печей, мають 
форму могутньої арки, п’яти якої з’єднані з печами в 
різних приміщеннях, а верх дуги – з димовою трубою. 
За місцевими оповідками, хребтіївська садиба кінця 
ХІХ  ст. належала родині відомих інженерів Патонів. 
У ній нібито мешкали дід і дядько академіка Бориса 
Євгеновича Патона. Проте за радянських часів ніхто з 
родини сюди не з’являвся, і будинок використовували 
для громадських потреб.

с. Цівківці
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1993 р.  

у с. Цівківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями та свідченнями  

Бондарчук Галини Дем’янівни, 1926 р. н.

ПАНСЬКА САДИБА Панська садиба середини – другої 
половини ХІХ ст. розташована на схилі мальовничо-
го пагорба, що домінує над селом. Поряд був ставок 
і гребля. Забудова розкидана на середній терасі, що 
зміцнена у південному напрямку підмурівком. Склад 
забудови: панський будинок, флігель, покої, стайня, 
кухня, криниця, льох. Панський будинок  – з  півночі 
двоповерховий, з  півдня  – одноповерховий. Стіни  – 
кам’яні. Будинок  – прямокутний в плані, з  дворяд-
ним розташуванням кімнат і чотирма поперечними 

Церква Іоанна Богослова. 1855 р.  
с. Тимків Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко

Панський будинок. ХІХ ст. 
с. Цівківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко
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внутрішніми стінами. Капітальні стіни нижнього 
поверху мають продовження на верхньому. Посеред-
ині південно-західного фасаду вхід веде в невеликий 
передпокій, звідки праворуч влаштовано міжповер-
хові сходи. Приміщення мають переважно анфіладне 
сполучення. Парадний північно-західний фасад має 
симетричне рішення. Вхід в будівлю здійснюється че-
рез передпокій, винесений уперед тамбур, над яким 
на другому поверсі влаштовано відкритий балкон із 
чавунною орнаментованою огорожею. Зовнішній де-
кор будинку  – невибагливий. Це  – вінцевий карниз 
із «сухариками», рустовка нижньої частини стін, пі-
лястри на кутах і в проміжках стін. Вікна – по одно-
му вікну на приміщення, тільки в залі, що має вихід 
на балкон,  – два вікна з лучковими перемичками та 
з кольоровим склом. Вікна на південно-західному та 
обох торцевих фасадах завершені сандриками. У всіх 
приміщеннях кути заокруглені. В  залі був дубовий 
паркет – квадрати з викладеними квітами (за спогада-
ми свідків). Перед північно-західним фасадом росли 
великі дерева. Покої ХІХ  ст.  – будівля стоїть на зла-
мі рельєфу, тому з півдня вона одноповерхова, з пів-
ночі – двоповерхова. Початково тут жили, а пізніше 
розміщувалася коптильня. На верхньому поверсі був 
балкон, від якого не лишилося й сліду, але старожили 
пам’ятають консольні балки. Будинок  – майже ква-
дратний в плані. З півдня – вхід, фланкований двома 
вікнами, з півночі – три вікна на тому ж рівні. В до-
лині біля ставка була мурована кухня з високим дахом 

під ґонтом (покриття замінене), а поблизу – частково 
врізана в рельєф криниця 1858  року, накрита цилін-
дричним склепінням. Проти панського будинку, але 
значно північніше, розташована стайня – видовжена 
прямокутна споруда з кам’яними стінами і розвине-
ним підмурком. Під стайнею  – великі підвали. При-
міщення стайні освітлюються низкою вікон на довгих 
фасадах. На одному з торцевих фасадів (парадному) 
була дата будівництва (1875  р.) і герб з орлом. Над 
ґанком, де вхід, – балкон з орнаментованою чавунною 
огорожею складного малюнку. Дах стайні – 2-схилий 
з напівкруглими вікнами, був під ґонтом. Під горбом 
колись існував ліс, який вирубали німці під час Дру-
гої світової війни. На садибі частину території займав 
парк з кам’яними альтанками та лавами. Від парку 
збереглися частково великі ясені, сосни, ялини. Від 
в’їзду до садиби зі сходу у напрямку стайні вигинався 
дугою мур 120 см заввишки. Понад муром цвів бузок.

с. Щербівці
З польового щоденника І. Мазур,  

 записано у с. Щербівці Новоушицького р-ну 
Хмельницької обл. 

 від Ляховецької Марії Леонтіївни, 1946 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 11. Спр. 14)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Система забудови. Назва села походить від колиш-
нього власника  – пана Щерби. Тут було побудовано 
2  маєтки, в  одному з них була восьмирічна школа. 
У селі за парком маєтку є ліс – Довжок. Село поділене 
на дві частини: Слобідка і Щербівці. Слобідка – від-
далений куток від маєтку, потім воно злилось із селом. 
Якщо треба пояснити сьогодні місце проживання ко-
го-небудь, то так і говорять: «На Слобідці» або «На 
Щербівцях». Зі сходу існує пологий яр Кравцеве – там 
випасають худобу, а десь в [19]50-ті роки були башта-
ни. З заходу яр Помірки, сьогодні, внаслідок озеленен-
ня, він засаджений маленькими ялинками. На північ 
село Щербівці плавно переходить у село Заміхів. Далі 
від центру хати переважно густіше розміщені біля 
річки. Рідше – до границі іншого села.

СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН

с. Великий Скнит
Записав А. Зюбровський 12 липня 2007 р.  

у с. Великий Скнит Славутського р-ну 
Хмельницької обл. 

 від Тротюка Анатолія Федоровича, 1936 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. В  нас колись дубові підвали ста-
вили. А підвали дубові – вони крепші, не так гниють. 
Стіни. [Яке дерево йде на стіни хати?] Обично – со-
сна. [Чи було якесь дерево, шо його не можна було 
брати до будови?] А, ну, то є сосна «осотова»  – така 
всередині гнила. А є смолиста. Як зріжеш, то видно, 
шо вона гнила всередині. Тото називається «осотова». 
Доску вирізав – то вона легка. Я відбирав: тяжка до-
ска – на пол, легка – на інші нужди. Раньше даже луд-
ки [бокові частини віконних рам] «в замки» брали. То 
лудка на вікно – чотири дубових бруси. Інтер’єр. Пол 
сосновий, бо дуб, кажуть, тяжкий і холодний.

Панський льох. ХІХ ст. 
с. Цівківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко

Панська кухня. ХІХ ст. 
с. Цівківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  

1993 р. Світлина З. Гудченко
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи є такі місця, де недобре було хату бу-
дувати?] Ну, да. Та це взнають, як ґрунтові води. [Якщо 
вбили когось на тому місці, то можна там хату будува-
ти?] А канєшно, нє! Як воно шось закопане там, якась 
худобина, чи так шось. [Навіть коли худобина закопа-
на?] Ну, худобина, то ше не так, але де вже... Я таке чув, 
шо не можна. Але, фактично, може, воно і можна. Хто 
його знає? [Чому так казали, що не можна там будува-
тися?] Ну, вони мають в віду якісь духи, чи шо. Це так 
предвгадують. [Як місце можна було перевірити?] Ну, 
на щот плавуна, то можна перевірити. Беруть якось 
проволоку, і так як вона показує, туди-сюди, то, зна-
чить, під землею є хороша вода, джерельна. [Як пере-
вірити, чи на тому місці нема чогось закопаного?] А то 
так не провіриться. Отут, де магазин є, кажуть, шо 
там колись було кладбіще. Там зараз город. Все як має 
бути: ліс, сосни ростуть. А  хто його знає: було воно 
там, чи не було? Кажуть старі люди, шо було. І  жи-
вуть, і  здорові. Закладини. [У  який день ліпше було 
хату починати?] Це в роках яких. Є високосний. [У ви-
сокосний рік починати недобре?] Ну, да. [Що було б, 
якби хтось у високосний рік побудувався?] А  ду-
маю  – нічого. Ну, казали, у  високосний рік буде по-
гано. [Який день тижня для початку мав бути?] Шоб 
не в понеділок. Понеділок  – тяжкий день. Похмелля 
після неділі... [Які копійки закладали на початку бу-
дівництва?] Жовті, білі, які є. [Хто має їх кидати?] Ну, 
то вже хазяїн. Хто вже строїть, той кидає. [Навіщо ко-
пійки кидають?] Ну, шоб все добре було: гроші велись, 
і злагода була в хаті. [То на один якийсь кут кидають, 
чи на всі чотири?] На один. [На який?] Знаєте, кож-
ний по-разному. В  одному селі так, а  в другому так. 
А я строїв, то навіть не знаю: кидалися, не кидалися... 
Зведення стін, даху. [Як хату викінчують, можливо, 
на кроквах щось ставлять?] Ну, як зруба зводять, то 
«квітку» ставлять. Звели зруба, крокви  – і  «квітку» 
поставили. [Де «квітку» прилаштовують?] На крокву 
з причілка, скраю. Там ломачки якоїсь кусок прибив, 
і висить вона. [Які то квіти мали бути?] Я думаю, які 
є, такі й брали! Входини. [Коли зі старої хати у нову 
переходили, то як це називалося?] Новосєліє обично. 
[Не казали, шо треба домового з собою забрати?] Нє. 
Піп ходив і всьо хрестив. Ну, за домовика я чув, і по 
хатах чув, але в нашому селі того нема.

Записав А. Зюбровський 12 липня 2007 р.  
у с. Великий Скнит Славутського р-ну 

Хмельницької обл.  
від Нестерука Миколи Федоровича, 1941 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Яке дерево було найліпше брати до будо-
ви?] Сосну, осику, дуб – яке прийдеться. [Не казали, 
що хата з осики буде якась недобра?] Добра, як зро-
блять добре! Сухий матеріал, общикатурять, висохне, 
буде добре. А як з вільхи поставить, то вільха крутить. 
[Не казали, що не можна брати дерево, у  яке грім 
вдарив?] А, як грім вдарив, то нашо ж то дерево вже 
брати. Бо ше впаде [грім] туди на хату! Закладини. 
[Не казали, що є такі дні, коли не бажано починати 
будову?] В свято в нас не роблять. Понеділок тяжкий 
день. [У суботу можна було починати?] А чого ж нє?! 
То в нас тільки в свято не починали і не починають. 
[Чи клали копійки по кутах?] Клали копійки под угол 

той, на підмурівку клали. На любий угол. [Не казали, 
що то на східний кут треба?] Ні, я цього не знаю. [Які 
копійки мали бути?] Ну, обичні копійки, так і же за-
раз ложать. То вже так: на щастя, чи на здоров’я, чи 
як воно там. [Хто мав копійки положити?] Хазяїн. То 
чия хата, той ложить. Зведення даху. Кроква стоїть, 
і «квітку» чіпляли, зроблять квітку таку. Ну, кийочок, 
на кийочок і прибили, і всьо. [«Квітка» мала бути ви-
щою за крокву?] Ну, як хто поставить. Ну, шоб бачили, 
шо робота зроблена. Поставили «квітку», да й пішли 
у хату. [Хто при цьому був присутній?] Майстри, ха-
зяїн, хто помагав. [Скільки майстрів мало бути?] Ну, 
скільки збереш – п’ять, десять...

с. Ганнопіль
Записав А. Зюбровський 15 липня 2007 р.  

у с. Ганнопіль Славутського р-ну Хмельницької обл.  
від Власюк Ольги Улянівни, 1926 р. н.,  

родом із с. Соснівка Славутського р-ну

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи розповідали в селі про місця, де хату 
недобре ставити?] Нічого такого. Дали участки і по-
строїлись. За ту першу хату [на початку вулиці] шось 
балакають. Саму першу, шо построїлась не на доброму 
місці. А чого, шо?! [Що робилося у тій хаті, що балака-
ли?] Ну, шось це отам якось не ведеться часто. [Діти не 
ростуть?] Ну, да. То дочка померла, слаба була. Ну, та то 
такі жінки там всякі... Кажуть, шо таке місце недобре. 
Я не прислухаюсь. Закладини. [Коли починали зводи-
ти хату, то десь копійки у будову клали?] Ну, казали, шо 
треба покласти. В нас тут була тітка, може, вона ше й 
поклала шо. Майстри виклали з цегли зруб. Зведення 
даху. Знов найшли майстрів – зробили верх. [Як хату 
викінчують, то, може, там «квітку» якусь ставлять?] Ну, 
ставлять. Почеплять там шо-небудь: чи квітку якусь 
найдуть, чи якого зілля. «Давай, вже закінчили, давай 
могорич!». [Коли могорич пили, то, може, старшому 
майстрові щось дарували?] Ну, хліб давали. Я вже по-
мню, шо ше коли, може, де яку сорочку давали. Вхо-
дини. [Як перший раз до хати входять, на цю дію «но-
восєліє» кажуть?] Чом ні, кажуть. [Хто мав першим до 
хати входити?] Ну, хто зайде. [Не казали, шо добре кота 
поперед себе пускати?] Не чула я такого.

с. Довжки
Записав А. Зюбровський 14 липня 2007 р.  

у с. Довжки Славутського р-ну Хмельницької обл.  
від Шаха Петра Васильовича (Ш. П.), 1931 р. н., 

 Шах Лідії Афанасіївни (Ш. Л.), 1934 р. н.,  
та Бойко Валентини Петрівни (Б. В.), 1957 р. н. 

ЖИТЛО Стіни. [З  якого дерева ліпше було хату бу-
дувати?] [Ш.  П.] Сосна, піхта. [Дуба брали?] Обіза-
тєльно. Планування. [Як у Вас називали ту кімнату, 
де жили?] [Б. В.] Хата. [Комора у хаті була?] Да, була. 
[Ш. Л.] Заходимо з двору – це сіни. Далі або в цю сто-
рону [вправо] була комора, а як маленька, то прямо. 
А  сюди [наліво] заходили прямо в хату. А  там запік 
щитався. Інтер’єр. [Піч з якого боку ставили? Спра-
ва від входу?] Да. Кожда хата так строїлась, в яку не 
зайди, то вона [піч] коло порога. Ше за піччю робив-
ся полик такий дерев’яний, з дошок клався. А ліжків 
тоже колись хтось мало знав.
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ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Не казали, що є такі місця, де хату по-
ставити, то зле буде?] [Ш. П.] Є, є таке. Ну, я не знаю. 
Кажуть, шо десь таке зле є. [Як місце можна було пе-
ревірити: чи зле там буде, чи добре?] Це кажуть баби 
так, шо це хтось «піддєлав». Там вони якісь такі, як 
вєдьми... [Як можна було перевірити, що місце сухе, 
щоб мокроти в хаті не було?] Вода під земльою всю-
ди є. [Б.  В.] Місце, яке благословляють, [туди щось] 
можуть підсунути. Кажуть, шо навіть худоба в хліві 
може не вестися. [Що ж таке можуть підсувати?] От 
шось таке на зло робити людині. [Закопати шось?] Да. 
Закладини. [Як хату закладали, то копієчки якісь кла-
ли?] [Ш. П.] Клали. Отак видовбували [отвір] долотом, 
копійку (так, ну, не одну, а 10, 20 чи 30) ложили. [Треба 
ложити якісь жовті або червоні копійки?] Да-да. То я 
шось забувся. Копійки треба ложити або ті, або ті. [На 
всі чотири кути чи на один?] На всі чотири, по-моєму. 
На всі чотири вугли. [Хто їх ложив?] Майстер, шо 
хату ставить. [Він свої копійки давав?] Напевно, шо 
та. [Крім копієчок, коли хату закладали, може, якісь 
колоски ставили?] О! Да-да. [Які колоски мали бути?] 
Житні чи пшеничні. [Не казали, шо колоски треба з 
того снопа, що на Різдво робили?] [Ш. Л.] Колись цьо-
го не знали. Прамо брали жито. Є жито – чи воно з 
коляди, чи воно з снопа – клали. [Не казали, що ліпше 
було б з коляди?] Да, казали. [Чи не було такого, що 
коли заклали хату, то там хрестик якийсь закопували 
на місці, де мав бути стіл?] [Ш. П.] Да-да. Закопували. 
Ше навіть будують хату, начинають, то ставлять. Зве-
дення стін. [Б. В.] Ставили магазіна. То шо ж, ставили 
зразу зруба, ставили «квітку», бо це вже зруба зроби-
ли. Зведення стелі. [Зі слів П. Шаха, хрестики, які «на 
бальках» вирізали над місцем, де мав стояти стіл, не 
можна ні фотографувати, ні замальовувати, оскільки 
це є «нехарашо»]. Зведення даху. [Б. В.] Накрили вер-
ха – поставили «квітку». Бо це вже, кажуть, «квітка», 
бо конець. [Ш. П.] Це вже могорич треба пити. Це вже 
кончають роботу, кончили, то тоді та «квітка». Поста-
вили крокву, квітку прикріпили – «квітка». [Скільки 
тих квіток було?] Єдна квітка, а скільки там. Як крок-
ви кінчили. Як кончають останню крокву, то приби-
вають. [От поставили ту «квітку», то майстрові щось 
давали?] Чи рубашку, чи шось таке. [Хліб давали?] 
Обов’язково! Хліб і полотенце. [Може, той хліб у руш-
ник загортали?] Ну, канєшно, рушника на хлібину. [Це 
тільки старшому майстрові давали?] Це йому давали, 
да. Тільки йому. [Що потім із «квіткою» робили?] По-
ставили «квітку», бо це кончили строїть. Знімуть, да і 
всьо. [Її можна було викидати?] [Б. В.] А чо ж нє?! А де 
ж їх дівають?! Входини. [Як перший раз до хати вхо-
дили, як то називалося?] Новосєліє. Як святили хату. 
[Ш. Л.] Да, святиться хата. [Б. В.] То вже батюшка при-
ходить, святить. [Ш. Л.] А як нема, не було за шо, то 
перебиралися, ніхто не святить, тишком-нишком да й 
жили. [Не казали, що добре було б, якби кіт першим 
заночував у тій хаті?] Було, було таке. Вперед кота пус-
кали. [Який то кіт мав бути?] Ну, ж не чорний! [Чий 
кіт: сусідський чи свій?] Ну, свої. [Не казали, що буде, 
якщо той кіт десь пропаде?] Ну, це вже таке діло, не 
вгадаєш, чи він сам піде, чи там де його машина яка 
втрапить. [Не казали, що на того кота має все недо-
бре перейти?] Ну, як ніхто нічого поганого не думає 
при людині в хаті, то їй нічого не буде, і котові нічого 
не буде. А як якась відьмоха підсуне, то і котові буде, 

і  людям буде. Народні уявлення. [Чи брали у будо-
ву осику?] [Б. В.] Не брали, ні на шо осики не брали. 
[Ш.  Л.] Осика  – це недобре дерево, кажуть. [Чому?] 
Я таке чула од людей. Кажуть, шо осика, то недобре 
дерево  – вона сичить шодня. [Чому вона сичить?] 
Я там знаю, чо вона сичить?! Вона осика... [Чи можна 
було брати у будівництво дерево, у яке грім вдарив?] 
[Ш. П.] Ні. [На дрова його можна взяти?] Тоже ні, май-
буть. [Чому так?] Не знаю я. Знаю, шо не можна таке 
нікуди. І як вішелник повіситься, то тоже викопують 
[таке дерево] геть з корінням. Ніхто його не палить. 
Чи за село, чи на околіту, но його одвезуть. [Які дере-
ва не можна коло хати садити?] [Б. В.] Бузини близь-
ко не треба. Бо будеш її рубати і зчорнієш, як бузина. 
[Не кажуть, що під бузиною чорт сидить?] [Ш. Л.] Нє. 
Бузина, я колись ше таке чула, шо її не можна чіпати, 
як вона росте, то її не можна чіпати. [Не розказува-
ли такого, що коли відьма лежить в хаті, вмерти не 
може, то у хаті треба щось зробити, щоб полегшити її 
відхід?] [Б. В.] Ну, а це же Терешко як умірав, шо він 
не міг умерти, да стелю зривали. [Стелю де зривали?] 
[Ш. П.] У хаті над ліжком, де він лежить. А віз покой-
ніка, а  коні всі в милі. Я  питаю попа: «Від чого коні 
так тяжко йдуть?». А він: «Бо тяжкий покойнік». Він 
шось знав. Ті коні не можуть везти його. [Б. В.] Хтось 
шось знав. [Відьма може щось зле поробити, коли 
щось будується?] Як строять хліва, є  такі часто, шо 
підсунуть, і худоба не ведеться, шо мусять геть хліва 
переробляти. [Як худобу в хліві захистити від уроків?] 
Ну, то кажуть – у церкву іти. Святять там мак, обсипа-
ють маком кругом будинка. Свяченою водою кругом 
хати. Свяченою водою кругом хати. [Ш. Л.] Батюшка 
кожен день толкує, шо треба свяченою водою худобу 
обсвятити, шоб зле не приступало до неї. Не обикно-
венний мак святили, а такий – називається «видюк». 
Він сам сіється, сам вирощується, його святять, а тоді 
обсипають. Навіть як у хату перший раз як заходять, 
сиплють цей мак, шоб нічого зле не приходило. Бо, 
каже, поки мак пощитає, то півні заспівають. [Відьма 
мак розсипаний має порахувати?] Да. А хто ж мак по-
щитає?! Поки мак пощитає, то півні заспівають, а пів-
ні заспівають  – воно мусить іщезати. [Ніяких байок 
про домовиків не розповідали?] Домовиків отих по 
селі не чути.

Записав А. Зюбровський 14 липня 2007 р.  
у с. Довжки Славутського р-ну Хмельницької обл.  

від Опанасюк Лідії Пилипівни, 1926 р. н. 

ЖИТЛО Інтер’єр. [Чи маєте у хаті ікони?] Во, у мене є 
ікони дві, в Почаєві куплені, матері моїй було 17 років, 
а її вже 60 літ як нема. То вони раньше поновлювались: 
зробляться такі крепко ясні, аж сяють. То наш батюш-
ка каже, шо то од Бога. А з Рівків [сусіднього села] це 
раньше були такі спеціалісти, шо вони таке робили, 
шоб [ікони] поновлювались. І  зараз, каже, такого не 
роблять.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Не розказують про такі місця, де не мож-
на хату ставити, бо там щось недобре було?] В нас – нє. 
От, шо в Києві було те, шо провалилося. Шо така битва 
була, шо коням по черево крові було. І весь мір пошов 
туди, і  закляли ту долину, шоб не строітись. Книжка 
була в мене старовинна. То мій брат вивозив їх, чи 
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палив, чи шо, та й привіз ту книжку. Я читала, шо в 
тіїм Подолі заклялись не строїтись: ні хати, нічого. 
[Чи бачили, як майстри місце під хату шукали?] Було 
таке, шо ходили, вибірали. Але це не за моєї пам’яті. 
Закладини. [Коли хату закладають, то копієчки десь 
ложать?] Ложать. І  зараз. Ну, заложують, ставлять 
хрестика, де має стіл стояти. От, допустім, клали мені 
хату: тут буде стояти стіл, то ставлять тут хрестика, під 
хрестик кладуть гроші. [На кути хати?] Не знаю. [Той 
хрестик закопують в землю?] Закопують в землю хрес-
тика. Ставлять тут хрестика, а під нього гроші. Отут 
ставиться хата, то де має стояти стіл, то сюда роблять 
такого хрестика да й закопують там. [А хто робив того 
хрестика?] Майстер той, шо хату закладав. Ну, береть-
ся старший майстер. А з чого він робить – я не знаю. 
[Після закладин грошей у той день більше не робили?] 
Чом не робили? «Закладщину» робили. [Після «за-
кладщини» того ж дня роботи вже не було?] Чом не 
було: на другий день роблять. [А в той самий день?] Ну, 
як. Вечером побільше роблять «закладщину». День ро-
блять, увечері збирають своїх, збирають майстрів і ро-
блять «закладщину». Вечер  – роблять «закладщину», 
гуляють. Після роботи. [Як майстер хату заклав, то 
йому дають якийсь подарунок?] Дають подарок, да. Ру-
башку чи там, шось йому дають. Главному майстрові. 
Таке балакають, шо як не ведеться – це закладєна хата 
погано, шо майстрові не вгодили, чи шо. [Хату треба 
було на щось закладати?] Ну, да. Кажуть, шо майстер 
ходить, поки на шось закладе: чи на худобу якусь, шоб 
велася, чи на шось, шоб не велося. То це колись ста-
рі люди таке балакали, шось майстрові треба годити, 
шоб заклав хату на добре. Зведення стелі, даху. [У Ва-
шій хаті на бальку хрестик вирізаний над тим місцем, 
де закопаний той хрестик під час закладин?] Ні, ні. Це 
він на першому бальку. Оце закладали перший бальок, 
і тут робиться хрестик. Ну, от, як бальки кладуть, чи 
як крокви перші ставлять, то роблять букет. [Де той 
букет ставлять?] А  зверху на хаті. [На кроквах чи на 
зрубі?] А ставлять: дехто на зруб, дехто аж виносить на 
крокви. Дають могорич уже – значить, [будівництво] 
кончилось, чи як там. [Хто той букет ставив?] Не знаю: 
чи майстер, чи хто з майстрів заніс. Не знаю. [Що з тим 
букетом потім робили?] Нічого. Стоїть да зов’яне, да 
обсохне, да і всьо. [Ту квітку не викидали?] Ні! Вона 
собі стоїть да стоїть. Накривають [дах хати], да її там 
прикидають. Ну, цього я тоже добре не пам’ятаю. Вхо-
дини. Казали: «Вперед пусти кота, або курка хай пере-
ночує, а послі сам заходь».

с. Малий Скнит
Записав А. Зюбровський 15 липня 2007 р.  

у с. Малий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл.  
від Гриценюк Євдокії Пилипівни, 1931 р. н.,  

Янової Лідії Сергіївни, 1933 р. н.,  
Родюк Віри Савівни, 1937 р. н.,  

Мельник Ганни Савівни, 1942 р. н.,  
та Козійчук Ніни Семенівни, 1943 р. н.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Придорожні хрести. [Для чого 
тут на перехресті фігури ставлять?] Хрести? Це не фі-
гура, а хрест. Це церковний хрест з іконами, який обе-
рігає село. І ставиться так, це завжди було в старіну, на 
кінці вулиці або в началі вулиці. [Де дороги перехре-
щуються, такого хреста не ставили?] Ну, тут є хрест, 
тут є перехрестя. Захист села, шоб добро було. Отак.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Ну, хату не можна [ставити] на кладбіще 
десь, біля кладбіща. Ну, воно то кажуть, шо не можна 
на стежці хату ставити. Але це, як припадає у кого. На 
середохресній дорозі ніхто не ходить і ніхто не меш-
кає. Ну, не можна. [Чи можна було на згарищі старої 
хати нову будувати?] Чом не можна?! Ставили люди, 
як не було, не було де ставитися, то не дуже й в забо-
бони вірили. [Чи ставили хату на тому місці, де був 
скап стріхи старого житла?] Ну, то там хату ніхто не 
ставив. На межі ніхто не ставив, шоб межа не попада-
лася. [Не казали, що як на межі поставиш хату, то бу-
деш з сусідами сваритися?] Як з харошим сусідом, то 
будь-де можна поставити. Колись ділили поле. Ну, 
і один вже біжить до цього, шо міряє поле: «Дай мені 
хароше поле! Дай мені хароше поле!».  – «Ти проси 
Бога, шоб тобі Бог дав доброго сусіда». Закладини. 
[В  які дні ліпше було хату закладати?] Ну, п’ятниця. 
П’ятниця – шось воно ліпше. Ну, легкий день, да. Ну, 
в понеділок то не беруть, бо понеділок – тяжкий день. 
Субота – тоже ні. В суботу, кажуть, світ засновувався. 
І снувати не можна чогось в суботу. [У високосний рік 
можна було будувати хату?] Ніхто не жениться, ніхто 
нічого не будує. Ну, не починали строїть. Наприклад, 
начнуть в такий рік, да й вже кончають. А так – то не 
начинали. І жити не перебираються в той рік. [Не ка-
зали, що хату треба закладати на щось добре?] Це вже 
як од майстрів завісило і од хазяїна – якшо він добре 
кормить майстрів. То вже таке, мудрують. А  раньше 
були люди, то вони більше вірили в таке. От, і строять 
хату, каже: «На шо будемо закладати?». – «На чушку! 
На сім років на коросту!». Такі були люди ше! Такі 
були майстри. На вроки. В нас дід тоже ходив у май-
страх. Ну, і один другого знав. І  то зараз таких май-
стрів нема, як колись. Ну, і каже: «Ми там і там стави-
ли хату. І хазяїн був паршивий. І ми йому так зроби-
ли». Тоже ж нехарашо, правда? Закладайте хату 
по-Божому. [Щоб добре хату закласти, то на що слід 
було?] Ну, це на шось добре таке, шоб сем’я здорова 
була, шоб худоба велася. Були старі люди, то знали. 
Дивіться, кожна людина строїться  – вона закладає, 
і думка в неї на все хороше. Ніхто ж не закладає хати і 
думає, шоб було погано. Но на все хароше. Всі закла-
дають на хароше. Є такі майстри, шо покладуть хату 
на погане. Десь рука, рука погана у майстра. [Як за-
кладають хату, то, може, якісь копієчки кладуть?] Кла-
дуть. На підвали. На чотири угла. Колоски з жита ло-
жать, шоб жити було харашо. Так воно по-Божому все 
робилося, і так добрі люди робили. [Хто клав ті гро-
ші?] Ну, хто хоч. Хазяїн дому, муж. [Сусід міг прийти 
поставити?] Нє, сусід не має права. Сусід чого буде 
робив?! І хрестик вже потім ставиться, де стіл має сто-
яти. [Який той хрестик за розмірами?] Маленький, 
отак коло, во, [25–30×15 см] зроблять. [З якого дерева 
той хрестик?] З любого. В мене майстри ставили хату, 
і кажуть, шо треба поставити хрестика. [Той хрестик 
там постійно залишається?] Ну, да. Засипається. Як 
підмурівка робиться, то там же ж воно тако яма, ше й 
хрестик стояв, а потім насипали землю. Ну, підсипали. 
Та й так воно собі. Потім підлогу ложать чи паркет, да 
й так воно собі остається. [Як хату заснували, то май-
строві старшому, може, якийсь подарунок давали?] 
Робили. А як же, дарували. Буханка хліба, рушник чи 
там рубашка, там чи шо. Як хто, як в кого було. Но 
рубашка повинна йому бути. І хліб на рушничок. [Це 
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тільки старшому майстрові чи всім?] Ну, старшому 
майстрові давали. А вже потом, як строїлись, то дава-
ли всім, бо за ті гроші всім можна купити. Зведення 
стелі. [Чи вирізають у хаті на «бальку» хрестик?] Да, 
у  всіх є. Обично на середньому бальку і посередині 
комнати. Майстер видовбує цього хрестика на бальку. 
Витягують бальки. [Спочатку ще на землі видовбують 
хрестика, а потім «бальок» піднімають?] Ну, да. Тепер 
так не роблять. Зведення даху. В нас було так: звели 
крокви, і має бути «квітка»! А яка вона має бути, то 
вже нема різниці. Раз крокву поставлять і ставлять 
«квіточку» вже, з вулиці ставлять. [На першій крокві 
чи на останній?] Та нема разніци, яка вже разніца. Їх 
разом ставлять. [Як та «квітка» виглядала?] А  Боже, 
нарвали там якогось зілля, якихось квіток. Зілля яко-
гось пахущого. [Які туди квітки брали?] Любі. Ну, от, 
пом’яки, котики. В  який період вона ставиться, шо 
цвіте, які квітки. А часом буває, шо перецвіли, як під 
осінь ставлять, ну, то трава така шовкова була, рута, 
буряна навіть без квіток поcтавити. [Хто ті квіти зби-
рав?] Збирали майстри, бо це могорич їхній був. Це 
їхнє було. Вони самі робили. [«Квітку»] прибиває мас-
тєр просто вверху. Так, шоби [букет] тримався, при-
в’язують. Прив’язують або цвяшком прибили. Патика 
встромили да і всьо. [Хто ту «квітку» мав причепити?] 
Майстер, котрий високий і не боїться, да й візьме по-
ставить. Це любий, різниці не має. То вже ввечері мо-
горич пили. То вже «квітка» є, крокви поставили. [Що 
з тою «квіткою» потім робили?] Нічого. Вона собі ви-
сохла. Вже як лати підбивають, то її вже знімають. 
Вона там ненужна. Накрили там шифером, а ше рань-
ше  – снопками. [Що ставили на причілку хати?] Це 
«хлопчика» ставили. Оце верх оцього [коник]  – оця 
досочка прибита і оця досочка прибита, то так, шоб 
воно не розсихалося, то сюди прибивають цього 
«хлопчика». І він держить ці дві досочки. [«Сторож» 
на нього не казали?] Ні, так у нас не кажуть. Це він 
держав ці дві досочки. Ну, це «хлопчик». Воно зверху 
таке кругленьке. Як хто вмів, то таке ставив. Входини. 
[Як кажуть, коли перший раз до хати входять?] Ново-
сєліє. Колись казали, шо входини. Новосєліє є у нас. 
Це роблять новосєліє. Кота пускають перше. Кота пус-
кають вперед. Півня пускають, кота. [Той півень має в 
хаті переночувати?] Нє. От, пустять, він там трошки 
побуде, да й винесуть його. Да й заходять. З хлібом за-
ходять в хату. Як перший раз заходять в хату, то з хлі-
бом, посвятять свяченою водою, покроплять, шоб 
воно все було правільно. [Хто першим заходить – гос-
подар чи господиня?] Ну, хто є. Як є господар, то гос-
подар заходить, як нема... [Як у нову хату переходять, 
то треба зі старої щось забрати?] Кота, напевно, треба 
було взяти. [Може, ту лопату, що хліб у піч садили, 
треба було забрати?] Ну, а як же, треба було хліб пек-
ти! Лопату, кочергу обов’язково забрати. Народні уяв-
лення. [Які дерева та кущі не можна коло хати сади-
ти?] Бузини не можна садити. Не можна, каже, бузина 
шоб росла у дворі. [За осику нічого не кажуть?] Ну, 
осика, а нашо вона у дворі? Це на осиці Юда повісився. 
[Хати з осики будують?] Ні, бо воно не стоїть. Осоко-
ра – то дерево, не приналежне до будови. Воно навіть 
не горить, топити ним не приналежно. Вода з нього 
біжить. [Дерево, у яке грім вдарив, можна було брати 
до будови?] Ні, не брали. Як гримить, то де ж його бра-
ли, палили ним. От у Кілікієві, 12 кілометрів, село таке 
є Кілікіїв, Блага отой, же ш Валін батько, поставив 

хату, но хата та за селом, як то кажуть. Славна хата. 
Ну, і шо кажуть, шо в тій хаті жити не можна. Шось 
робиться таке: і свіще, і гуде, і туман робить у цій хаті. 
Не знають люди, шо воно таке. І він продає цю хату і 
купляє в Аннополі. Жінка з Клепачів купує ту хату. 
Хазяйство хароше, бо прорабом [перший власник 
хати] був у міжколхозстрої. Собі хату харошу поста-
вив. Купляє собі ту хату жінка. Ну, і таке саме робить-
ся. Шото вона хотіла переробити. Ну а він [попередній 
господар, що збудував цю хату], був чоловік скупий і 
вредний. От йому тії [майстри], шо хату мурували, шо 
робили «мулярку», йому там пляшок замурував у ко-
мині. Ну, вітер свище, вітер дме – і гуде. І він продав 
через те хату. Ну, кажуть... Це шось погане зробить, це 
треба вредних людей. Шоб були вредні люди, ше й 
знали. В нашому селі таких нема. В нас був Данилко, 
оцей високий такий, шо помер, так кажуть, хату верха 
зривали. Та такі люди не можуть вмерти. Но, кажуть, 
він не міг умерти. Кажуть, ті люди, шо знають шось 
погане, так вони не можуть померти, а треба обо в’яз-
ково в стрисі якусь діру зробити. А ні – то він повинен 
[ті «темні» знання] передать комусь. Когось взять за 
руку і оце все своє знання чи душу, чи шо там, переда-
ти. Мені розказували, шо одна бабка, шо знала. Ото 
чіпець відьми, знаєте? От, вона сиротою виросла [жін-
ка, яка розповіла історію], і в неї половина хати була – 
батько і мати жили, і вона. І от, коли та бабака з тої 
сторони жила, син її женився. І вона каже, шо захоті-
лося бабці її тої половини. І каже Соня, шо та бабака 
хотіла її вижити. То, кажуть, та бабка вийде надвір, 
і  візьме ножа, шось шепче-шепче, потім ножом ро-
бить хрест, поставить. І на тому місці б’ються і ножа-
ми, і чим хочуть, і кінчаються. Ну, і так вона їх звідти 
вижила. Ну, вже вони звідти перебралися до сестри 
своєї. Ну, і значить, забирали там все, скалки там, все 
теє, і  вона найшла там такий чепчик невеликий. Ну, 
і сестра його взяла і наділа на голову, там підтанцьову-
вала, а потом взяла і кинула в піч. Як почала гавкати, 
мекати, бекати... І кричить: «Горить в мене всередині, 
горить!». Так це був відьмівський, тої баби, чіпець. 
Потім ж вона, Соня, повела сестру до тієї бабки (вона 
ж хату забрала), і каже: «Зробіть шо-небудь!». Та каже: 
«Добре». Шось там шептала-шептала... Пішла, слава 
Богу, до хати, шось там викопала... [Не розказують та-
ких байок, що в хаті може домовик жити?] Ну, кажуть, 
шо може десь. Ну, але то в якихось таких відьом. А в 
таких хароших людей нема. В Ліди цеї Буркливої нема 
квартири, шукає. Ну, і  предложили їй одну хату. 
А вона каже: «Така гарна хата! Там ніхто не живе?». – 
«Там ніхто не тримається». Ну, а  Ліді вже край, вже 
вечоріє, а нема квартири. Ну, і пішла вона до теї баби. 
Дєвочку положила, сама спати не могла. Тільки две-
надцать часов, каже: «Паралізує повністю». Даже за 
столом сидить, учить, чи шо. Отакий, каже, появля-
ється: ноги, як в свині, обросшиє, тільки на двох ногах 
стоїть, копита. Чорт, натуральний, вот, рогатий чорт. 
Видно, старий, бо щетина така чорна-чорна. І зразу не 
вірила Ліда. Питає дівчину, дівчина каже, шо тоже ба-
чила. А полягають спати, то починає щипати. Ну, до 
болі щипає. Тільки починає півень співати – нема ні-
кого. А зранку думає, шо, може, це сниться. А все тіло 
в синяках. І стали бабі жаловаться. Баба каже: «Не бій-
теся, вони вам нічого не зроблять. Пощипають, та й 
підуть собі». [Як худобу в хліві захищають, щоб її не 
зурочили?] Кроплять свяченою водою. Підкову віша-
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ють. Над дверима, згори там, де кінь стоїть. Її [підко-
ву] знайти треба. [Як підкову прибивають – догори чи 
вниз зубами?] Ні, отак-о вниз зубами. [Що робили, 
щоб п’єц гарно пік?] Сипали сіль на черінь, шоби ха-
рашо пік. Мішка Макей розказував, шо, наверно в 
[Другу світову] войну, чи до войни, ну, і  була така 
баба. А були ше там жиди, там дуже багато жидів було. 
А тій бабі треба зробити «мулярку», піч треба зроби-
ти. Ну, каже, вже прийшов той жид робити «мулярку» 
до неї, до цеї баби. Ну, вже почав, вже буде черіна ло-
жити. Каже до неї: «Йдіте до схід сонця. Як буде схо-
дити сонце і будете молитися Богу, то буде світ такий, 
як сонце. І буде ця піч пекти, як сонце, хліб, як сонце». 
Ну, пішла баба, молиться. Він того черіна викладає. 
Поклав. Ну, сталася война, цього жида забили. Він не 
вернувся сюда. Каже, стояла та хата стара. Вже і діти в 
тої баби повиростали. Треба строїтися. Ну, каже, вони 
построїлися. Цю стару хату розкидали, а  піч стоїть. 
Ну, ше не дойшла черга до теї печі. Як вони, каже, по-
чали розбирати того черіна, а там встелений черін зо-
лотом. Замурував золото. Думав, шо він вернеться, шо 
він прийде, заплатить тій бабі. І так те золото попало 
хазяям. Вибір місця для криниці. [Як місце для крини-
ці шукали?] Це вже давніше. Зараз в нас ніхто не шу-
кає. Раніше казали: «Покласти яйце». Ну, і  шоб це 
яйце накрите полежало. Якшо на яйці є роса, там ко-
пай колодязь, а де сухе – там води нема. [Ви теж так 
робили?] Ні, ми без того яйця копали. Викопали, 
а води нема. Може, якби положили, то правильно ви-
копали б.

с. Нараївка
Записав А. Зюбровський 17 липня 2007 р.  

у с. Нараївка Славутського р-ну Хмельницької обл.  
від Васьковського Казимира Йосиповича, 1926 р. н.

ЖИТЛО Нас з хутора переселили, то батько мусів на ро-
боті бути – колеса до возів робити, колгосп будувати. 
В  нас скидались хутора. Батько в майстерні робить, 
а люди розкидають хату, бо не положено тоді було на 
хуторі жити. Це було в [тисяча дев’ятсот] тридцять 
восьмому році. І всьо, і стіну будують, чи ше там шось 
перестроювали, бо це туди переносилось. Викопали 
яму, на штири паля. А батько: «Колеса під неї, бо ше, 
може, треба буде десь переставлятись». І така стройка 
була. Це ж не то, шо люди з охотою строїлись. На хату 
я дядька попросив 10 сотих городу. Фундамент. Ну, 
як, я сам почав [на фундамент] копати канави, а потім 
підмуровувати. Ну, це як в старі хати, то під підвалу 
[копійки] клали, там дири ці були. Стіни. А  в мене 
хата кам’яна, то прийшли хлопці, да й почали мурува-
ти. Ну, от, в мене хата мурована. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Зведення 
стін. Змурували, ше бальків не клали, нічого – «квіт-
ка». Зведення даху. Поставили крокви  – «квітка». 
«Квітки» ставили. Бувало так, шо і за день ставили. 
Поставили крокви, прибили і скріпили, шоби стояли, 
тоді [«квітку»] на тичку. [Хто її ставив?] Майстер. Для 
чого «квітка»  – ну, шоб могорич давали. [Головному 
майстрові в кінці роботи щось дарували?] Ну, як. Як 
він главний мастєр, то вже якусь рубашку, чи шось. 
Народні уявлення. [З якого дерева не можна хату бу-
дувати?] Осика, тополя – це не будували з таких де-
рев. [Чи використовували дерево, у яке грім вдарив?] 

Ну, як вже бачать, шо його грім вдарив, то його вже 
не пускають. [Якби таке дерево взяли, то щоб у хаті 
сталося?] Ну, а хто його знає. Ну, навіть на цій вулиці 
була запалєна хата грімом. [Коли дуже грішна люди-
на чи відьма не може померти в хаті, що робили для 
полегшення її страждань?] Тоже таке балакали, шо як 
людина не може вмерти, то стелю десь зривали. Вибір 
місця для криниці. Як я колодязя копав, то кажуть, шо 
поклади вовну, де як буде роса на вовні, там копай і 
колодязь.

с. Понора
Записав А. Зюбровський 17 липня 2007 р.  

у с. Понора Славутського р-ну Хмельницької обл. 
 від Кондратюка Андрія Яковича, 1949 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Ну, то старінні люди вибирали таке [добре 
для хати] місце. То старі люди знали, де, як ставити. 
Там те місце святили, а потом ставили на тому місці. 
[Можливо, слід було на ніч щось залишити на тому 
місці?] Ну-ну, це баби знали, шо там вони робили. Самі 
ставили, самі це робили. [Як можна було перевірити, 
чи на тому місці буде волого, чи сухо?] Ну, тото вже 
мастєр сам там шось підложував, дивився, як там, шо і 
до чого. [Що він підкладав?] От, беруть там солі стопку 
ставлять: як сухая, то буде сухо, як мокра – буде мо-
крота в хаті. Закладини. [У який день найліпше було 
хату починати?] Ну, то вже мастєр сам руководив. Там, 
каже, в п’ятницю – то легкий день. В середу. В суботу, 
понеділок – то, кажуть, то є тяжкий день. [У високос-
ний рік можна ставити хату?] У високосний ніхто не 
ставив. Переносили вже на другий рік. Це їхні якісь 
такі забобонські звичаї, шо у високосний рік не можна 
ставити. Сім’я не буде водитися, в обшем, в хаті безпо-
раддя буде. Мастєр як уже ставить подвали, засновує, 
на подвалах там копійки ложаться. Під підвалу. [Під 
яку саме підвалу?] На вугла, під поздовжню. На самі 
вугла копійки ложаться. Да-да, під «замок» той. [Тіль-
ки копійки ложили?] Ну, а шо ж інше? Копійки ложи-
ли. [Може, колосочок якийсь?] Ну, там ше шось до-
бавляв. Но я не в курсі діла. Саме главне, шо копійки. 
[Які копійки – білі, жовті?] Це вже проблема його, які 
він там положив. [Хто ті копійки мав давати?] Хазяйка 
мала дати чи хазяїн. Да різниці нема, хто мав дати. [Не 
казали, що було б добре, якби сусід дав ті копійки?] 
Ні, од сусіда – ні. Всякі сусіди є. [Сусіди могли якось 
вплинути на будову?] Може бути й те. Сім’я не буде 
водитись, в  хаті буде безпораддя, сваритися, битися 
будуть, як би так робили. [Не розказують такого, що 
майстри могли щось поробити, якщо господарі їм не 
вгодили?] О, да-да. Є, підроблювали. Не вгодиш цьому 
майстрові – вже всьо, в цій хаті життя такого добро-
го немає. Шось вони знали, підроблювали. [Що в хаті 
буде, якщо майстри підроблять?] Не буде дітей. Тільки 
мерти будуть. Не дасть життя у хаті. [Чи міг майстер, 
який поробив, назад відробити?] О, то ету хату тре-
ба переносити і вже на другому місці ставити. Як він 
зробив, то він навічно вже зробив. Ну, як мастєр на 
добре зробить, то буде добре. А як зробить на зле, то, 
буде зле. [Як майстер засновує хату, то говорить, на що 
він закладає?] Да, канєшно, говорить. Стане там перед 
сім’єю всею, там жінка і чоловік, кроплять свяченою 
водою. Да й начинали. [Ту площу кропили, де має хата 
бути?] Да-да. [Чи ставили хлібини на місця, де мають 
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кути хати бути?] Ну, ложили хлібини. Сіль з хлібом, 
воду свячену – шоб добре жилося в хаті. Сам мастєр 
ложив. [На закладинах хати майстрові якийсь подару-
нок давали?] А як же, давали, давали подарки. Які ко-
лись були подарки – ну, от, може, якусь рубашку, мого-
рич добрий. Да й такі подарки! [Давали всім майстрам 
чи тільки старшому з них?] Хто там участував, строїв, 
то усім давали. [У той же день, як хату заснували, ще 
щось робили?] Пили могорич. І по хатах ішли. На дру-
гий день продолжали робити. [Скільки майстрів пови-
нно було бути на будівництві хати?] Скільки? Мастє-
ров з 5–6. Один старший, командував: «Отут, хлопці, 
забивайте і дилюйте тут, тут!». Командував. По кругу 
йшли, до самого верху. [Як хату заснували, одвірки од-
разу ж ставили?] А як же, одвірки ставляться на двері, 
всьо як має бути. [Ті одвірки ставлять по росту дере-
ва?] По росту, канєшно. Наоборот – то ж як воно? Так 
не ставили – наоборот. Ну, наоборот не можна. Казали 
ті ж самі майстри, шо не можна. Шось воно вліяє на 
стройку. Зведення стелі. То хрести вже на балькові 
мастєр видовбував, напротів стола десь, на самому 
балькові. [Майстер хрест видовбував, коли бальок ще 
на землі був?] Ну, на землі стоїть. З землі же то лучше 
видовбать, шоб тобі в очі не летіло. [Чи підкладали під 
бальки якісь копієчки або зілля?] Ні, під бальки нічо’ 
там не клали. Зведення даху. [Коли хату викінчували, 
то якусь «квітку» чіпляли?] Чіпляли «квітку». А  вже 
як при конці, накриють і «квітку» причепили – то вже 
кінець роботи. Ну, це такий обичай. Чіпляють «квіт-
ку», ставлять добрий могорич. Поспівали, там, в хаті. 
Цілий пучок [квітів] прибивають; нав’язують, там не 
приб’ють, на палочку. Пучок на палочку, і  палочку 
прибивають. Квіточки роблять  – шоб квіточки-діти 
були, як ті квіточки. Приспівували, приказували так. 
Ну, а це як молодиє строяться, то це їм так приказу-
вали. [Скільки разів під час будівництва «квітку» ста-
вили?] Один раз наверху і все. [Це старший майстер 
«квітку» ставив?] Ну, мастєр каже до свого підчиньон-
ного: «Лізь, прибий цю “квітку”!». Лізе молодий, бо 
мастєр вже старий, вже не полізе. Молодий то там і 
прибиває. [Після «квітки» майстрові знову щось дару-
вали?] А як же! Це вже за «квітку» все. Гроші за роботу. 
Все платили. [Як називають планочку, що прибиваєть-
ся на конику даху?] Ну, «сторож». Ну, «сторож» сторо-
жує хату, шоб нічого туда не зайшло. Я чув, майстер 
ше приказував: «Сторожуй, пока сім’я жива. Сторо-
жуй довго, шоб сюди нічого не заходило!». [То вирізав 
старший майстер того «сторожа»?] Да. [«Сторожа» чі-
пляли з одного боку хати чи з обох?] З одної сторони, 
як заходити. Входини. [Як переходили до нової хати?] 
Приводили попа. Значить, батюшка посвященіє робив 
в хаті. Потім сідали вже в хату. Піп посвятить, і тоді ха-
зяїва заходять. [Чи казали, що першим кіт має перено-
чувати?] Такого я тобі не скажу. Піп посвятив і сідали, 
жили собі. [Хто з сім’ї першим заходив – господар чи 
господиня?] Обоє разом заходять. [Щось несуть у ру-
ках?] А як же, хліб несуть. З хлібом заходять у хату. [Чи 
казали, що якщо в сім’ї є маленькі діти, то добре було 
б, щоб вони забігли у хату?] Ну, приказували так. Які 
є діти в кого, то тим і приказували. Ну, це старинний 
обичай, старинний. [Як перший раз до хати входили, 
як цю дію називали?] Це «новосєліє». Казали: «В нову 
хату входимо!». Ну, і  там вже новосєліє  – п’ють, ну, 
чаюють. Ну, це вже баби собі шось примовляли, шоб 
добре жилося, таке діло, діти шоб добрі, щасливі шоб 

були. І тії, коториє там гостювали, несуть то, шо вони 
мали, як новосєліє таке справляли, – хто посуду, хто 
таке, ну, все несли. [Кожен гість мав по хлібині прине-
сти?] По хлібині обізатєльно. Хлібину хусткою накри-
вають. [Застілля робили?] Ну, гості. Гості такі робили. 
[Можливо, якісь особливі страви на новосілля були?] 
Ну, шо хазяйка зробила, то і було. Народні уявлення. 
[Чи можна було будувати з дерева, що вітер з корінням 
вивернув або зламав?] Нє-є. З  такого не строїли. Це, 
каже, злий дух його положив, то його вже не можна 
трогати. Того ніхто не брав. Брали тільки палити! [Чи 
використовували дерево, у  яке грім вдарив?] Та його 
тільки палили, а на стройку він не йшов. [Чи говори-
ли, що коли грішна людина не може вмерти, то треба 
в хаті щось зробити, щоб їй то полегшити?] Це вже її 
мучили, її мучила сатана. Не може умерти. То шо даже 
беруть стелину продівають на конце і поднімають. [Де 
саме стелину піднімають?] Ну, де вона спить, де вона 
не може кончитися. Чи окно вийняли. І вона помре по-
тім. [Не казали, що треба ще й двері відкривати?] Ві-
кна, двері повідкривати. І тільки тоді вона кінчається. 
Злой дух забірає її. [Що робили у хліві, щоб захистити 
худобу від уроків?] Там тоже на одвірку мастєр шось 
підложував. На порозі, да. Шось він там підложував, 
шоб нічого зле не заходило.

Записав А. Зюбровський 17 липня 2007 р.  
у с. Понора Славутського р-ну Хмельницької обл.  

від Гнатюка Василя Опанасовича, 1931 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Ну, от, кажуть, шо там, де вода біжить, то 
не можна в тому місці будувати. Де зі стриха капала 
вода. Ну, [слід місце для хати] одсунути. [Чи будува-
ли там, де стежка ішла?] Ні, там не можна. [Як можна 
було перевірити обране місце?] А то ніхто не переві-
рить. [Як перевіряли, щоб не було мокро в хаті?] А, 
то там клали сіль і дивились, чи буде мокра. То така 
була забобона. Закладини. [В  який день ліпше було 
хату закладати?] В  який день? А  в любий день. А  в 
понеділок вообше, кажуть, шо тяжкий день. [Як хату 
засновували, якісь копієчки ложили в будову?] А ло-
жили. І тепер ложать. На вугло, на угла. На всі чотири 
[кути] клали. [Тільки копійки, чи ще щось?] Копій-
ки, гроші. [Хто давав ті гроші?] Хазяйка. Ну, заклали 
подвали, і могорич. Ну, п’ють могорич – «закладщи-
на». Ну, подарок це тому, шо закладав. Буханку хліба, 
вотаке-во – cтаршому то [майстрові]. [Який саме по-
дарунок для старшого майстра?] Ну, рушник буде, чи 
шо там. [Не казали, що хату треба закладати на щось 
добре, на дітей?] А це не казали. Таке є, шо казали, на 
шось закладає: на добре, на погане. Каже: «На погане 
заклав». Таке кажуть. Як закладає, то не каже, на шо. 
[Закладає на те, що думає?] Ну, да. [Як заклали під-
валини, то, можливо, одразу ж одвірки ставлять?] Ну, 
буває, ставлять і одвірки. [Ті одвірки ставлять по рос-
ту, чи проти росту дерева?] Вообше, все ставиться по 
росту. А це називається він догори ногами поставив, 
догори ногами. Ну, так воно росте, і так воно має рос-
ти далі. [Як заснували хату, то там ще й хрестика яко-
гось закопували?] Да. [Де саме?] А на покуті. В углі на 
покуті. [У тому місці, де мав бути потім стіл?] Да-да. 
[Як той хрестик виглядав?] Ну, от, просто дві палки. 
[Його просто на землю ложили чи в ямку вставля-
ли?] Ні, просто як хреста закопали, отак, шоб стояв. 
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Зведення стелі. [У старих хатах на бальках хрестики 
вирізали?] В мене на тій хаті навіть хрестики виріза-
ні. Ну, майстри були, вирізали. [Хрест на бальку ви-
різали, коли той ще був на землі?] Да. Зведення даху. 
[Коли вже хату викінчують, то якусь, може, «квітку» 
ставлять?] А, ну, канєшно, обізатєльно ставлять. Хату 
закінчили. Давали гроші. Поки ставили [хату], то ніх-
то нічого не давав. Поставили крокви, і питаю: «Шо 
ставити – “квітку” чи “теркача”?». Вона каже: «Ставте 
“квітку”. І ми поставили, і вона вже дала могорич. [На-
віщо ту «квітку» ставлять?] Ну, такий обичай. Ніхто 
нічого не казав. Такий обичай. На крокві прибили, да 
і всьо. Входини. А то вже як приходять в хату, то ка-
жуть: «З новосєлієм вас!». [Хто мав першим до нової 
хати увійти?] Ну, хазяїн, наверно. [Не казали, що кота 
пускали першим переночувати?] Ну, не знаю. [Гості 
щось несли з собою на новосілля?] Ну, а як же ж. Хліб 
беруть. Хто ше має принести якусь миску, якусь, шось 
там. [Майстрів теж просять на новосілля?] Ну, а  як 
же. [Майстри частуються між усіма, чи сидять якось 
окремо?] А там присідають, де є місце. Народні уяв-
лення. [З якого дерева не можна хату будувати?] Оси-
ку, казали, нехарашо. Ну, на нього кажуть «чортяче 
дерево». Так шось його називали. Воно всігда шелес-
тить. [Пошкоджене громом дерево брали до будови?] 
По-моєму, такого не брали. Тому, шо грім б’є. [Чи роз-
казують щось про домовика?] Ну, то казки. Кажуть, 
шо домовик там ше є десь. [Як він виглядає?] А ніяк, 
його ніхто не бачив. Домовик – то таке, як чорт. [Звід-
ки він у хаті брався? Його якось приманювали?] Ні, 
він сам по собі десь брався.

с. Рівки
Записав А. Зюбровський 12 липня 2007 р.  

у с. Рівки Славутського р-ну Хмельницької обл.  
від Кривошеї Миколи Івановича (К. М.), 1946 р. н.,  

та Марії Віталіївни (М. В.), 1934 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [К.  М.] Кидають на вугол хати [копійки], вже як 
фундамента зробили. На фундамент просто положи-
ли. А зверху вже пішли мурувати. Зведення стін. [Як 
закінчували стіни мурувати, можливо, якусь «квітку» 
ставили?] [К. М.] Ну, «квітку», «квітку» ставили! Ну, 
таке на патика. Таке, як кінець будівництва воно вихо-
дить. Цей старший [майстер ставить «квітку»], шо му-
рує. Ставиться «квітка», та й могорич п’ється. [Куди 
майстер її ставить?] На угол хати, вже на коробку. Зве-
дення стелі. Ну, то в хаті хрестика обично роблять, де 
стіл стоїть. [Як того хрестика роблять?] Ну, в бальку 
видовбують. [Над тим місцем, де стіл має стояти?] Ну, 
да. [Чому так?] Ну, там, видно, хазяї обідають, вече-
ряють. [Хто того хрестика видовбував?] Майстер цей 
самий старший. Зведення даху. [Може, до крокви теж 
«квітку» прибивають?] А то вже як верха ставлять, то 
тоже «квітка». [То вже інші майстри роблять?] Да. То 
каменщікі свою ставлять, а  плотнікі свою ставлять. 
Входини. [Як називають день, коли вперше до нової 
хати входять?] [М. В.] Тепер кажуть «новосєліє», а як 
колись казали  – то не знаю. [Можливо, у  той день 
щось зі старої хати в нову брали, коли переходили?] 
Нічого з старої не брали. Робили новосєліє, а тоді ме-
блі переносили. [Хто першим мав до хати зайти?] Я не 
знаю. Казали, шо кота треба вкинути в хату. [Чий той 
кіт мав бути: свій чи чужий?] Ну, свій, чого ж чужий!

Записав А. Зюбровський 13 липня 2007 р.  
у с. Рівки Славутського р-ну Хмельницької обл.  

від Оксенюка Степана Олександровича (О. С.), 1927 р. н.,  
та Оксенюка Петра Степановича (О. П.), 1961 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. [О. С.] Саме лучше дерево на під-
вали – дубове. Дуб є дуб. Брали дуба чим погрубшого, 
чим він старіший. А молоде [дерево] – воно не насто-
ялося. [На підвали кращі дуби із лісу чи з дерев, що 
окремо ростуть?] Ці, шо окремо, – вони крепші. Вони 
довше ростуть і вони крепші. То ця дубина, шо рос-
те окремо, то вона крепша. А де в гущавині, то вона 
не буйна. [Як з’єднували підвали між собою?] Ця під-
вала поздовжня, ця  – поперечна. Тут [у  поперечній 
підвалі] зарізали «замок», чи прямий, чи його наіс-
кось. Ну, робили наіскось: тут, в  поздовжній підва-
лині вирізається така «протавка», отак, «ласточкою», 
там довбеться маленький хрестик, в поперечній [під-
валі] у цю «правку» робиться така сама «ласточка», 
зубчик остається. От, і це називається «замок». Сті-
ни. [З якого дерева будували стіни хати?] А дильов-
ка вся – соснова. Ну, бували всякі случаї. Осика – це 
строітєльний матеріал. Вона в сухому місці буде сто-
яти. Ольха – її шашель точить на макуху. Це ше треба 
знати, коли рубати. Тоді, як сік вже пішов, тоді то де-
рево вже не потрібне. Зимою треба рубати те дерево. 
Зимове дерево  – його не так шашель їсть. Знаю, шо 
дерево на стройку треба рубати зимою, поки в його 
нема соку. Вже в його розвилося листя, вже воно не-
потрібне, вже його шашель буде точити. Вот я Вам 
скажу, шо були і такі случаї. От, погоріла хата, і є так, 
шо дерев’яна згоріла зі всім, мусів строїти – різати на-
весні чи літом. Но як воно получалося – не скажу. [Не 
казали, що дуже старі дерева не можна різати?] Ні, 
такого не казали. Наоборот: чим старіша, я маю у віду 
сосна, чим вона старіша, тим вона крепша. Є в неї жи-
виця та, є в неї все те, шо треба. А оце дерево, як за-
раз ріжуть – порізав, склав його, а воно синє. Воно на 
стройку не іде. Воно хутко гниє. Чим воно старіше, 
тим воно крепше. А молоду сосну – то вона така 30–
35 см [діаметром], порізав її на доски, а вона синіє, як 
полежить. [Хто заготовляв дерево для будівництва – 
майстер чи господар?] Ні, хазяїн собі шукав матеріал. 
Я приходив і дивився, шо мені ше сюди треба. Він під-
возив. [Коли Ви як майстер домовилися з господарем, 
чи можна було потім відмовитися?] Я сказав ціну, він 
согласний, і вйо. [Коли домовилися, то якось по руках 
били, чи могорич пили?] А як же. Це ж не так, як зара’. 
[Коли після закладення підвалів починають стіни бу-
дувати?] На другий день приходим і начинаєм: зніма-
єм одвірки, закладаєм платви, врубаєм бальки, роби-
мо всі арцаби. Є так, шо робиться арцаба на окно, а є 
так, шо в дилях роблять окно. Ну, як покаже матеріал. 
[Ті одвірки ставили за ростом дерева чи проти рос-
ту?] Одземок повинен бути вниз. Догори його ніхто 
не ставив. [Чому так?] Догори, ну, казали, так воно не 
потрібно. Як воно росло – так його і ставили. А чого, 
а шо – цього я не можу знати. Закладалися дилі, це в 
дерев’яній хаті, там вирубувалася така у стовпу «за-
лудня». Сюди заводили, а там через «залудню» кида-
ли. Кончив стіну, в цю «залудню», де вирубав, мусиш 
забити такого клинка, підрівняти. Двома цвяхами за-
бив, шоб диль не випав. А мурована хата – змурував 
(там «закладщини» нема), зробили фундамент. Бо так 
буває, шо фундамент зробили одні, зруба мурують 
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другі. Система опалення. [Печі робив якийсь окре-
мий майстер?] [О. С.] Канєшно, той, шо вміє. Я, на-
приклад, кілька їх зробив, тих печей. Не кидав я собі 
грошей. Чарів там нема ніяких. Там треба техніку. Піч 
треба робити, шоб вона була в конець чи туда ниж-
че, а звідти вище. А склепінь робиться, шоб туда було 
нижче, шоб туди було клинком, то полум’є буде іти 
прямо в комин. Якшо там буде нижче  – там будуть 
лежати сухі дрова і будуть чорні, вона [піч] горіти  
не буде.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Як майстри нову церк-
ву будували?] [О. П.] Ну, та з нуля до криши! [О. С.] 
Я  був із самої кропиви [тобто, спостерігав будівни-
цтво від фундаменту] аж до іконостасу, як зробили. 
[Як місце під нову церкву вибрали?] На тому самому 
місці. Тільки вона [стара церква] була дерев’яна, а ми 
її зробили з блоків, да й зробили поза тим фундамен-
том. То ми там нічого не хімічили, приїхав батюшка і 
святив місце, і там, де буде престол, він тоже святив. 
А ми вже в то не втручалися.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [О. С.] Клали вовну на ніч. Якшо на вовні 
появиться роса, то там не будувались. Там буде мо-
кро. Зранку буде роса – будівництву не підлягає, буде 
там мокрота! [Зверху ту вовну чимось накривали?] 
Просто на землі. Якшо роси там нема – там буде сухо. 
Розказували старі люди, шо якшо нема роси  – зна-
чить, воно підлягає строітєльству. [Чи були такі міс-
ця, де не можна хати будувати, бо там щось недобре 
сталося?] Ви знаєте, шо тоді про це мови не було, шо 
шось там, може, в землі був хтось... Но факт в тому, 
шо, канєшно, як люди знали, шо хтось там похоронє-
ний, то там не строять. Ше таке скажу. Були такі, як 
Вам сказати правильно, от вимерла сім’я, теї хати ніх-
то її не купить. А  як купить  – то тільки на розбор. 
А там жити ніхто не соглашався. [Коли стару хату ро-
зібрали, то на тому ж місці можна нове житло стави-
ти?] А це вже прошли годи, тії люди, шо не знали... Не 
було де построїтись, дали і построїлись. Закладини. 
[Казали, що у високосний рік починати будівництво 
хати не можна?] Да! У високосний рік не женились і 
не строїлись. Боже ізбав! Ну, а сьогодні... [У який день 
тижня ліпше було починати будову?] В понеділок не 
робили. Якшо строїть хату, в  понеділок не почина-
ють. Починають у вівторок. У суботу – мало. Начина-
ється в вівторок. Старіші люди за мене, вони тоже 
собі шось рішали, коли починати. У старінні місяця, 
в  молодому не робили. [«У  старінні місяця»  – це 
коли?] Послє підповні вже старіючий [місяць]. От, 
в  такі дні робили. [Коли будівництво починали, то, 
може, якісь копієчки клали?] Да, гроші клали. Мастєр 
клав. Кладем туда [у підвалини] гроші і забиваєм 
«замка», і всьо. [Тільки гроші клали чи ще щось?] Ко-
лоски клали. Два колоски. Можна зерно, якшо нема 
колосся. Обично, з коляди брали. Хто сохранив коля-
ду, значить, два колоски, скільки хазяїна копійок 
дав... [То колоски із снопа, що на коляду робили?] Да. 
Кропили свяченою водою кожне вугло. [Ті колоски і 
копійки теж на чотири кути клали?] В усі чотири ву-
гла. Покропив свяченою водою, закрив і всьо. [Наві-
що так робили?] А то вже не моє діло. Хазяї були ста-
ріші, вони знали, шо вони роблять. В  Бога вірили, 
і вірили в теє, шо свячена вода, зерно, гроші, значить, 
шоб все було харашо. Я їх не питався, і мене не ціка-

вило. А я робив коло старших майстрів. [Які копійки 
ложили  – жовті чи білі?] Які візьмете копійки, аби 
були дрібні гроші. Ну, золота туда ніхто не клав. Кла-
ли мідні гроші. Яка б не була власть, серебряних ніхто 
не давав. Давали мідяки: чи по п’ять, чи по дві, чи по 
три. Це щиталась «закладщина». Тоді, коли підвали 
заклали, все це зробили, тоді ше робили одвірки. За-
кладаєм підвали, ставим одвірки: надвір одні, а одні в 
хату (це в сіни, а це в хату). Вони знімаються потім. 
Закріпив і всьо  – «закладщина». Всьо. І  тоді вже 
п’ють-гуляють. Це дає мені воду хазяїн, я  перехрес-
тивсь, «Отче наш» помоливсь. Всі ці процедури пе-
рейшов, зробив і підвалу заклав на місце, і кончили, 
і одвірки поставили – і за стол. [У той самий день ще 
щось робили?] Ні, всьо. Чи воно в обіді, чи воно вве-
чері – того дня вже нічого не робиться. «Закладщи-
на» – заклали хату. [Тоді старшому майстру ще й хліб, 
рушник якийсь давали?] А як же, і зараз дається. Бу-
ханка хліба увечері, рушник – такий подарок. Не тіль-
ки для старшого [майстра], для всіх. А пізніше стали 
давати рубашку, ше й туда рушничка. А вже тоді тим 
подчіньонним майстрам  – рушничком хліба накрив 
да і всьо. [На що хату закладали?] Хату закладали, 
шоб було побільше дітей. Ну, я знаю, як Трутень ста-
рий, я ходив з Трутньом старим, то він на дітей закла-
дав. [Що він казав під час закладин?] А я вже і забув, 
як він то казав. [Чи закопують десь хрестика у день 
закладин?] А тоді, як «закладщина», то там, де, от, має 
стояти стіл, з вишні робиться хрестик і забивається. 
[Яких розмірів той хрестик?] Ну, такий маленький, 
з вишні. [О. П.] 10×15 см. [О. С.] Вишні кусок одру-
бав, цвяхом забив і там [закопав], де буде стіл. [Чому 
саме з вишні?] А то я не в курсі. До мене це робили, і я 
це робив. З вишні. Даже не різав його, а так, сокирою 
пикнув, з корою забив і всьо. Раньше хати такі були, 
шо раньше стола не будь-де поставиш. Зведення 
стін. [О. П.] Зруба зробили і мусите з усіма розраху-
ватись. На зруб ставиться [«квітка»] в банці з водою. 
Завжди воно ставилося так. Пішли наверх. [О.  C.] 
Змурував зруба, тоді, як Петро мій каже, поставив у 
слоїку води, поставив «квітку» і всьо. Зведення даху. 
[Як хату викінчували, то ще раз «квітку» чіпляли?] 
Да. Уставили крокву – і «квітка». Поставили послідню 
і всьо – кончено. Чи в обід її поставили, чи ввечері її 
поставили... [О. П.] Прибили до крокви і каже: «Хочу 
сто грам випити!». [Який та «квітка» мала вигляд?] 
[О. С.] Як виглядала!? Гарну робили «квітку», смотря, 
в яку пору року. Як робиться навесні, квіток багато, 
то гарна «квітка». А  як восени, то воно з реп’яха, 
шо-небудь. Шо-небудь, аби щиталась «квітка». [О. П.] 
На верха на палці вже прив’язується. [О. С.] На палці, 
шоб далеко видно. [Навіщо ту «квітку» ставили?] Це 
не за нас стало, і не за нас перестало. Ставили старі 
люди, ставимо і ми. А шо воно означає, які результа-
ти – я не можу сказати. [О. П.] Я можу сказати, шо це 
є результат закінчення праці. Чи це колгосп, чи ко-
нюшня  – всюди «квітку» ставили. «Все, хлопці?».  – 
«Все!». Так старший майстер. Зібрали там «квітку» 
або посилають старшого майстра, він зробить «квіт-
ку», сам вилазить туди. І він її чи прив’язує, чи при-
кручує, злазить. Кусок хліба, сто грам і пішли всі на 
банкет. [Після «квітки» майстер подарунок отриму-
вав?] Майстер отримував. Ну, як хто. [О. С.] На «за-
кладщині», на «закладщині» получають цей подарок, 
якщо в підвалах хата. А за «квітку» вже ніхто нічого 
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не давав іно’ – могорич. [Що потім з тою «квіткою» 
роблять?] От, я  десь скинув її, а  вона десь поділася. 
Я не в курсі дєла. Я де ходжу, то я одкинув її разом з 
тією тичкою, шоб вона мені не мішала ходити, і всьо. 
Входини. [Що робили, коли в нову хату переходили?] 
[О. П.] Ну, розумні люди кота пускали. [О. С.] Но ха-
зяїн, як кончив хату, він жив десь інакше, а  в хату 
буде переходити, він в хату зачиняє вперед кота, кіт 
переночує, тоді він перебирається. [Якої масті кіт мав 
бути, щоб не чорний?] Та нє, любий. [Курку не треба 
було лишати чи півня?] Чув я про курку, но в нас біль-
шинство зачиняли кота. Народні уявлення. [Яке де-
рево не можна було брати для будівництва хати?] 
[О. С.] Якшо вдарив грім – теє дерево не бралось. Ви-
вернув вітер – «виворотня» тоже не брали у стройку. 
Бо раз воно вивернене, значить, взяти його в хату – 
буде налітати буран і на хату. Як грім вдарив – тоже 
не брали. А от, як купляє готові бруси, готову дильов-
ку, він же не знає, звідки воно, те дерево. Може, там 
нарізали цього «виворотня», «громовою» нарізали, 
і він купив. [Чи можна було будувати хату із засохло-
го дерева?] [О.  П.] Ні, тому шо дерево, яке засохло, 
воно вже не придатне ні до чого. І ше громове дерево, 
якшо його десь в хату поставити, то грім вдарить. Або 
як буревій, дерево [пошкодив] буревій, – значить, бу-
ревій дах зірве. Не обізатєльно зразу. Може і [на] тре-
тє, і четверте коліно [покоління] перейти. [О. С.] А як 
хліви робив, то шоб худоба велася, то він [старий 
майстер Трутень] мені не показував, він ховався від 
мене, бо я б його не поняв. А вже робив з тим Гнатом 
Слісарчуком, то це старий був дід, то він від мене не 
ховався, і ніяких примох не знав. Сказав оно хазяйці: 
«Принеси свячену воду, принеси гроші, принеси як 
не жита, то колосків з жита». І всьо. І він заклав [хлів] 
і пішов уверх. [О. П.] Оце й, шо хату купили в Довж-
ках, то як та хата заложена на смерть в началі 
[19]70-х років. І не осталось нікого. Через рік купив 
другий хату – через 5 років і він помер. Купили треті 
хату, значить, і знову ж таки, пожили там 3–4 роки і 
виїхали. І все ж вони розійшлися [чоловік з дружи-
ною]. Купив я хату тую по сусідству, і  тоже пішов 
звідти. [О. С.] Ну, і шо їй треба було зробити? Розі-
брати і спалити! [О. П.] От, хазяї ці, шо продали мені 
вже її, то хліва вони вже розібрали. Ну, мені старі 
люди так вже і сказали, шо ця хата зроблена на смерть. 
От, через дорогу згоріла хата, і її ніхто не чіпає. Є таке, 
десь воно все крутиться. Люди знають. [О.  С.] Як я 
був, то такого вже нічого не робили. А були такі рос-
кази, були такі майстри. Моєї матері дядько, Григора 
Кіндрата син, і який в [сусідньому селі] Скниту був. 
І вони пішли робити хату. Він каже більше, а той [ха-
зяїн ціну] каже менше. І  вони не помирились. І  він 
цьому [господарю] шось зробив, шо той помішався. 
Таке ше було. Це не за нашої пам’яті. Були такі вол-
шебнікі. [Не чули такого, що як в хаті лежить дуже 
грішна людина, яка відьмувала, і не може померти, то 
щось треба в хаті зробити, щоб їй легше було віді-
йти?] [О.  П.] Я  чув, шо треба зривати потолок цей, 
стелю. [Усю стелю зривати чи тільки кілька дошок?] 
Ні, видно, там кілька досок. Це він повинен умерти. 
За це я чув, а  скільки досок – певно 3 або 4. [О. С.] 
Такі случаї були у нас, но дуже рєдкі. Така людина – 
вона вмерти не може. Ну, вона або шось нашкодила, 
або шо. В обшем, були такі люди. Зривали в хаті сте-
лину, шоб вмерла. Такі случаї були, но це одиниці 

були. [Де ту стелину зривали?] Над нею, де вона лежа-
ла в труні, там одривали стелину. То вона недобра лю-
дина, вона не може вмерти. Стелину зірвали, і  вона 
«дала дуба» і всьо. [О. П.] Теж, от, чув, не буду назива-
ти прізвища, шо, от, один син на тракторі розбився, 
другий теж загинув, бо їхній тато тим занімався. І та 
хата згоріла, де вони жили. [Чи є, кажуть, такі дерева, 
що їх не можна біля хати садити?] Певно, йолку – то 
не можна, казали. Як йолка росте, то на тому місці 
сім’я не буде рости, пока хто другий її не зріже. [За 
осику нічого такого не розказували?] Та це осиковий 
клин, значить. Ну, ше каштан. Якшо каштан росте – 
зрада в хаті. Я пішов [на другу хату], то посадив ка-
штан. Сказали: «Зрубай!». Зрубав. І всьо равно повер-
нувся сюди. Ну, то я таке чув. Я ше можу розказати за 
подкову. Дехто [прибиває її] при вході, дехто ззаду. 
[Як саме – догори чи вниз зубами?] Підкова – довер-
ху, а  оберіг  – донизу. Вибір місця для криниці. [Як 
шукали місце для колодязя, щоб плавуна не було?] 
[О. С.] Дві стальних дротини. В мене син копав отут 
колодязя і ходив по цілому подвір’ї. Він ходив і прий-
шов, і каже: «Отут вода є, де вони [дротини] зійшли-
ся». Отак слабо тримаєш в руках, і вони мають зійти-
ся – показують, шо тут є вода. І каже: «Вроді плавуна 
нема». І так є – в нас плавуна нема.

Записав А. Зюбровський 13 липня 2007 р.  
у с. Рівки Славутського р-ну Хмельницької обл.  

від Ненчук Степаниди Пилипівни (Н. С.) 
та Клімчук Катерини (К. К.)

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Чи казали у селі, що є недобрі місця для 
будівництва хати?] [Н. С.] Чого ж нє. Є й багато так. 
Хтось шось підсуне. От, ставили хату  – хтось шось 
зробить, підкинув, закопав шось. [Що могли закопа-
ти?] [К. К.] А шо хош! Є відьми, є чародєйниці. [Чи 
можна було якось перевірити, чи нічого в тому місці 
не закопано?] [Н.  С.] Якби то знав, шо в тому місці 
нічого не закопано. [Може, майстер міг перевірити?] 
Майстер як гроші вже взяв, то не стане провіряти. 
А як вже тая [недобра жінка] схотіла шо зробити, то 
вона зробила тайком, шоб ніхто не знав і не бачив. 
Закладини. [У який день ліпше було роботу почина-
ти?] В  любий день. [У  понеділок можна починати?] 
Начинається тиждень, начинається робота. [Понеді-
лок тяжким днем не вважають?] Хто каже, шо тяж-
кий день, а хто каже, шо світ начинався в понеділок. 
[Як називався день початку будівництва?] [К. К.] «За-
кладщина». [Казали, що хату на щось треба заклада-
ти?] На добро! Навіщо ж! [То майстер мав так сказа-
ти, як закладав?] Майстер, а хто ж мав сказати. «За-
кладаю хату на довгу жизнь!». На худобу, на хату. На 
всіх: на дітей, на хазяїна. На всіх. [Куди на закладиних 
копійки кидали?] Під підвали. [Хто мав покласти ті 
копієчки?] Хазяйка та, шо ставить хату. [Н. С.] Хазяїн 
чи хазяйка, яка різниця. [К. К.] Як є хазяїн – то хазяїн, 
як хазяйка  – то хазяйка ложить. [Ще щось заклада-
ють?] Ше й хліб. А як же, лубочок хліба і поклали під 
підвали. [Н.  С.] І  свячене зілля покладуть. Василь-
ки свячені, всяке є свячене зілля. [У який кут це все 
треба положити?] По всіх чотирох. Ну, як фундамент 
роблять, то зразу того хрестика з вишні закопують. 
[Закопували там, де потім стіл має стояти?] Да. [Як 
хату заклали, то ввечері могорич ставили?] [К. К.] Ну, 
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то певно, шо ставили. То тоді вже вечерают да і всьо, 
п’ють. Зведення стін. Наверху «квітка» на вугол ста-
виться, зруб як кончився. Зруб як є, то «квітка» єсть. 
[Н. С.] Поставили «квітку»: «Та й давай, бабо, мого-
рич!». Зведення стелі. [Хрестики на бальку хто ви-
різав?] [К. К.] Майстри. Ну, главний майстер робив. 
Як закладали бальки, то на бальку мав вирубати і 
хреста. То він долотом видовбав хреста. [Не казали 
такого, що по «бальках» не можна стукати, бо голова 
болітиме?] [Н. С.] Як же по бальках не буде стукати, 
як стелю б’є?! Зведення даху. [Коли завершили будів-
ництво, то майстрові подарунок давали?] [К.  К.] Як 
кончиш хату, то давали. [Н.  С.] А  рубашки давали, 
рушники давали, так-о накривається хліб. Вже гроші 
тоді даються. Людина платить йому [майстру] і уже 
подарка йому. [К. К.] То вже як повністю накрив хату. 
Вже все накрито, то допір гроші даєш, розщитуєш-
ся з ним. І  вже даєш чи сорочку, чи рушника. Вхо-
дини. [Н.  С.] Кота пускають перший раз у хату або 
курку, півня пускают. [К. К.] Шоб було шось живе в 
хаті. [Щось живе мало переночувати в хаті?] [Н. С.] 
Ну, а як же. Лишали, шоб переночувало саме в хаті. 
Такий обичай є, шо як сім’я буде жити, шоб всі живі 
були, то треба шось живе вкинути в хату, шоб було 
там. [Коли уже господарі входили, то хто робив це 
першим?] [К. К.] Ну, хто є. Як жінка без чоловіка, то 
жінка перша заходить до хати. З хлібом, з рушником 
чи з чим заходять до хати. [Робили якусь гостину чи 
банкет?] [Н.  С.] Да, випили могорич да й всьо! [За-
можніші господарі, може, ще й музики наймав?] 
[К. К.] Нє, музики – то не робили. А люди зійшлись, 
да поспівали, попили. Батюшка приходить, святить її 
вугла, кругом в хаті. Хрестики помалює, кругом хати 
обійде. [Скільки разів священник довкола хати об-
ходить?] Три. Бог-Троїця. А  хрестишся то три рази, 
хреста кладеш. Народні уявлення. [Не розказували 
історій про майстрів, які щось поробили в хаті, що 
в ній погано живеться?] [Н. С.] А чо не розказували? 
Розказували! І бувало так. В мене отут ставили хату. 
І до двох років робили загату отут. Я розкидала за-
гату і такий-во кус [8–10 см], чуприна, мужицька чу-
прина, хтось то її підсунув. І до року чоловік убився. 
[То і майстер міг так зробити?] І майстер може зро-
бити, а як же! Як він понімає, то зробить. Вони і зара’ 
є ті, шо понімают. [Не казали такого, що якщо хтось 
поранився на будівництві, майстер міг кров замови-
ти?] Ні, такі дядьки у нас були, шо замовляли кров. 
У нас по сусідству хату ставили, батько – синові. Та й 
розрубав крепко ногу. Ллється кров прямо над фун-
даментом. Всі кричать: «Давай його в’язати!». А май-
стер старий перехрестив, замовив – да й всьо, і кров 
не пішла. [Чи розказували якісь байки про домови-
ка?] [К. К.] Є-є. Було колись, але ми ше не бачили, то 
ми не знаєм. В нас тутечка був в одній хаті домовик. 
Вона полячка була. Ні, не була вона полячка, вони тії 
православні були. Вони передали хату, полячка купи-
ла, і  в неї був домовик в хаті. Ну, казали, був у хаті 
домовик. А  вона шо розказувала: «Лягаю спати, як 
почне бушувати, почне стукати-грюкати, не поймеш, 
шо робиться!». [Може, вона йому їсти щось давала?] 
Нічого! [Н.  С.] А  хто його бачить? Воно не показу-
ється, ви не побачите його. [Він господареві не може 
показатись?] [К. К.] Нікому не покажеться, ніхто не 
побачить. Вона ходила в монастир, в  той-во, в  кос-
тьол ходила і святила, і приїжджав ксьондз. І шо вона 

тільки не виробляла. Разів три вона її [хату], певно, 
святила, і допір перестало. І довго вона бідна не по-
жила і померла. [Чи розповідали про те, що якщо 
дуже грішна людина, яка відьмацтвом займалась, не 
може умерти, то в хаті треба щось зробити, щоб по-
легшити її відхід?] [Н. С.] Доски зривають. В любому 
місці. [Чому так роблять?] Бо легше буде вмерти.

с. Хоняків
Записав А. Зюбровський 18 липня 2007 р.  

у с. Хоняків Славутського р-ну  
Хмельницької обл.  

від Алексєєва Володимира Васильовича, 1956 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Як хату засновують, то, може, десь копієчки кида-
ють?] Колись, мо’, кидали, но зара’ я не знаю. Ну, десь 
ложили, десь в підвали, чи куда. Кажуть, шо заложу-
вали там шось, я там знаю... Зведення даху. [Для чого 
на крокву «квітку» чіпляють?] Ну, як для чого  – ну, 
кончили, верха звели. І ставлять. Ну, «квітка». Обик-
новенна «квітка». І положено [могорич] пити.

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Драчі
З польвого щоденника В. Фараонової,  

записано 2005 р. у с. Драчі  
Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.  

від Козловської Євгенії Іванівни, 1949 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 14. Спр. 3)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи поділялось село на окремі кутки, вулиці?] Рані-
ше вулиці мали назви від того, хто там жив. Видум-
ка – раніше там жили пани. Садиби – бо колись тут 
людям давали городи і садиби. Вулиця Зарічна – бо 
за річкою. Лящина – там жили пани, поляки. Вулиця 
«Село» зараз перейменована на вулицю Хмельниць-
кого. Біля вітряка – там пани мали свої вітряки. Було 
ше біля Гулія, Десятини, Орланів берег (хто там ходе 
грішний, то заблукає), Руда, Гнатків Лужок. Монахів 
берег – находиться у полі. Біля «трьох дерев» – рань-
ше їх було чотири, колись це було центром села. [Чи 
були навколо села хутори, присілки, яких зараз не-
має?] Колись біля села було поселення Чайка. Там 
були панські будинки, комуна, лікарі, озеро, де було 
багато риби, палац. У  війну його розграбували. [Чи 
мають назви поля?] Особливих назв немає, є  лиш 
одне поле «Калина». [Чи мають назви долини, пагор-
би?] Є балка, кажуть «Братська могила», там у війну 
поховано багато людей, і місцевий герой [похороне-
ний], коваль, який ремонтірував партизанам зброю, 
і був убитий. Є ше Криве дерево. Є така легенда, що 
там гойдались панські діти. Оповіді та легенди. [До 
яких криниць ходили, щоб, за віруваннями, викли-
кати дощ?] Є  криниця «Безодня». Колись була по-
суха, і чоловіки копали криницю і знайшли джерело, 
яке наповнило ставок. Потім, кажуть, там їхав пан з 
бричкою і втопився. Кажуть, що колись в селі була 
жінка, вона вміла викликати дощ, стелила чорне ряд-
но і молилась, і був дощ.
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с. Старий Остропіль

Записано у с. Старий Остропіль  
Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.  

від Силимухи Миколи Івановича, 1946 р. н.

ЖИТЛО [Прадід батька] до себе запросив. Каже: «Чо 
ти, Іван, там живеш, там тобі тісно, де мати тобі од-
ділила свого городу кусок. Іди сюди, до мене, ми тіки 
з бабой удвох. Нам городу вже не треба, а ти тут мене 
[доглянь], синку, і  будете собі далі там жити. О  той, 
хай собі той огород до баби йде, його розрізали по-
полам, то й один став у мене». Це прадід. І, значить, 
треба було строїти. Фундамент. Находили такі вели-
чезні-величезні камені. Там і кар’єр, і річка там така. 
[Це яке село?] Село [Старий] Остропіль. І  там дуже 
багато можна найти каменю, такого великого каміння 
просто на дні річечки. Де річка так тече, каміння це 
зверху: якийсь величезний, якийсь менший. Як скеля 
ціла, але менший. Ну розміри такі там: п’ять метрів 
на сім метрів – отакі [камені] випирають з землі десь. 
То єсть, каміння там достатньо. І  оце ставили таке 
каміння. Це не означало, шо фундамент не робився, 
само собою. Фундамент робився, але чогось якось 
так. Я не думаю, шо воно було важливо в такому, зна-
єте, плані, шо це справді вирішальну роль грало. Це 
якась ментальна убєждьонность, шо іменно камєні на 
углах зроблять хату кращою. [Тільки на углах стави-
ли?] На углах. А  далі там був фундамент. Це не так, 
як було отут, наприклад. То тут тільки було каміння 
в цій хаті, тільки під стовпи, а  фундаменту взагалі 
не було. І вона отак сідала, сідала. Вікна перекошені. 
Десь там ще єсть перекошені вікна, ще не повикида-
ли. І значить каміння на фундамент само собою було. 
А  фундамент такий  – заливали каміння, це вже той 
час, коли вже цементи були. Його будували, мені було 
десь років шість... Це десь піісят другий [1952 р.]. Це 
вже такі, знаєте. Це вже етап такий. Але ще все-таки 
будували трохи того, трохи нинішнього. Стіни. Зна-
чить, ставили стовпи, дубові старались найти. Я  не 
знаю, чи всі тоді дубові, але не находились всі дубові, 
то ставили через раз. Але на угли – то обов’язково ду-
бові. Видовблювались такі канавки в них, в цих стов-
пах, і  в ті канавки вставляли делюки. Потім робили 
толоку, де замішували землю, глину, солому. Старали-
ся туди якнайбільше позбирати, всім селом збирали, 
тоді так було. Все село приходило на тих два дні, коли 
сама хата ліпилася вже. І найбільше зібрати по всьо-
му селі, хоч в друге село їдь за кізяками кінськими, бо 
вони іменно спаюють [солом’яно-глиняний розчин] 
набагато сильніше. І взагалі, коли шось мурували, то 
завжди кінські кізяки старалися туди дати якнайбіль-
ше. Оце, значить, перед тою хатою, шо би мала бути, 
на вулиці оце було звезено прямо підводами: земля, 
глина, соломою посипалось, водою. Одні крутили, ви-
тягували [воду] з криниці, не було ж насосів, не було 
ще так поширено тоді це все. Другі виливали оце, ви-
ливали, виливали. Робили такий заміс великий. Потім 
коні ходять по кругу, отак один стоїть тримає, і отак 
кругом нього коні на віжках. Він, коротше, по корот-
шому кругу. І отак оце ходять, ходять. [А він стоїть як 
на острові?] Да, в  центрі. Він мав зміщатись, острів 
цей, центр, тоже треба було, шоб перетовкли... Ну, все 
це коні товкли-товкли, і побільше треба було соломи 
такої хорошої, крепкої, гарної соломи. Не перетрух-

лої, ніякої, а  соломи. І  полову кидали туди, бо була, 
то вона там, казали, вона не мішає. Вона там не так, 
як солома, але теж має свої скріплюючі властивості і 
однорідність.

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РАЙОН

с. Адампіль
Записала О. Барало 2007 р. у с. Адампіль 

 Старосинявського р-ну Хмельницької обл.  
від Войтко Любові, 1950 р. н.  

(ПАВК. Ф. 22. Оп. 15. Cпр. 21)

ЖИТЛО Стеля. [Якою була стеля в хаті?] Дилі ставили 
двома видами: кручена (коли дилі обмотували соло-
мою з глиною) і валькована  – місили глину з соло-
мою, і  кіньми місили, на дилі розкладали, на балки, 
і складали замішану глину. [Коли з’явилася штукату-
рена стеля?] Штукатуряна – це десь у [19]70-х роках. 
Інтер’єр. [Які меблі були в хаті?] Стіл, лава, мисник, 
піл, кутничок, табуретка, скриня. Стіл – біля чільного 
вікна, лава – вздовж наріжної стіни, скриня – в кутку, 
мисник – біля дверей, піл – біля печі, кутничок – між 
піччю і дверима. [Чи була колиска в хаті?] До стелі крі-
пилась шнуром за гак, вбитий у сволок.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва?] 
Щоб були гарні сусіди, щоб було видно, як сходить 
сонце. [Яке місце вважали добрим для будівництва?] 
Якщо двір (город) виходить до берега до берега річки 
(ставу, озера). [Як могли перевірити, чи є сприятли-
вим це місце?] Клали спеціально випечену житню пе-
репічку. Якщо за ніч вона зникала (хтось її з’їв), мож-
на будувати хату. Перед початком роботи господиня 
стелила скатерть на місці покуті, розкладала страви. 
Господар наливав келишок горілки, який обходив 
усіх, починаючи зі сходу сонця. Закладини. [Чи клали 
щось під кути майбутнього житла?] Під перший на-
ріжний ставнець (камінь) клали два житні колоски, 
складені навхрест, а під інші – монети. Зведення даху. 
[Опишіть, як відбувалось завершення будівництва. 
Чи ставили квітки зверху?] З  рук до рук передавали 
гілку, прикрашену квітами (живими). Вона доходила 
до майстра, який прикріплював її на східному причіл-
кові. Коли завершували майструвати дах, то на край-
ній східній крокві прибивали збитий з планок хрест. 
Входини. [Хто першим мав зайти в хату?] Першим 
пускали в хату кота. Через поріг переступали правою 
ногою.

с. Заставці
Записала І. Стасюк 2011 р. у с. Заставці  

Старосинявського р-ну Хмельницької обл.  
від Стасюк Ольги, 1957 р. н.,  

та Одарчиної Меланії, 1933 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 15. Спр. 21)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Поясніть походження назви Ва-
шого населеного пункту]. Спочатку наше село нази-
вали «поселення за ставом». Колись татари напали на 
територію нашого району. Люди переселилися вище 
по річці. Потім, коли вернутися було безопасно, люди 

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ  РАЙОН
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перейшли на старе місце. Згодом населення ставало 
все більше, а землі не хватало, і люди почали заселяти 
землі за ставом, який був кордоном їх села. З тих пір 
на жителів нового поселення почали казати, що вони 
з-за ставу, «заставці». [Які є народні назви кутків, ву-
лиць, присілків села?] В  нас таких назв аж нема. От 
вулиця до цвинтара – так і кажут: «вулиця до цвин-
тара». «Дорога на кінець» – як почало село застрою-
ватися, то там був кінець села. Так і прозвали. Зараз 
село розстроєне, і то вже не кінець, але назва так і за-
лишилась. Садиби – в нас село через річку від району, 
багато людей з сіл працює в районі. Колись люди по-
чали переїздити в наше село з дальших сіл. Землі села 
зайняли всі, і  районна рада рішила відділити землі 
Старої Синяви під застройку людям. З того часу по-
чали казати «Садиби». Землі вже давно забудовані, 
але назва осталась. Посьолок – за селом люди почали 
будувати будинки. Це поселення не ввійшло до складу 
нашого села. Воно вважалося завжди окремим. І його 
почали називати Посьолок, скорочено від «поза се-
лом». Красносілка  – за селом Щербані люди почали 
будуватися. Поселення розширювалося в роки СРСР. 
Від цього початок «Красно-», а  «-сілка»  – село, нове 
поселення. Христосів  – колись священик біля річки 
святив воду. Там була дуже добра вода і багато сква-
жин, їх считали цілющими. З того часу і на річку, і на 
саме поселення почали казати «Христосів». Шо каса-
єця річки  – то її вважають проклятою. Щороку там 
вмирають люди. Колись одна гадалка сказала, шо там 
має вмерти або 13  чоловіків або 30  (вмирають лише 
молоді чоловіки). Уже померло (втопилися) більше 20. 
Лисогора  – недалеко від села був дуже високий гор-
бок. Він розмірами був схожий на гору. Там не рос-
ли дерева. Здалека він казався зовсім лисим. Згодом 
люди почали його заселяти і там з’явились і будівлі, 
і дерева, але назва так і осталась – Лисогора. [Як на-
зиваються довколишні ліси і дороги?] «Глібоками» 
в нас в селі називають невеличку посадку майже на 
кінці села. Раніше, коли люди селились, там вони бра-
ли глину і пісок. Потім село розрослося так, шо біля 
тої ями почали селитися люди. Їм не нравилося жити 
так – яма виглядала пустирем, поруч не було ні лісу, ні 
посадки. Вони вирішили засадити те місце. І зараз там 
досить гарна посадка, де люди відпочивають у свята і 
на вихідні. Навроцький лісок – колись дід посадив ліс, 
в  нього було прізвище Навроцький. Циганський бе-
ріг – біля мого дому є берег. Там є поляна дуже гарна. 
На неї кажуть «Циганський берег». Мама розказува-
ла, шо в нас в селі колись жили цигани. Вони стояли 
табором дуже довго в нас на березі. І місце, де був їх 
табір, з тих пір зветься «Циганський берег». Жмуро-
вий лісок – за селом є ліс, який належить сільському 
колгоспу. Багато років за ним доглядав один чоловік. 
Його прізвище було Жмур. З того часу ліс звуть його 
іменем. [Чи називають криниці в селі?] Кам’янкою на-
зивають криницю. Колись у селі жив дід. Він строїв 
хати з камінців. Він рішив на свому кутку викопати 
криницю, бо їм було далеко ходити по воду. В серед-
ині він власноруч обклав її каменем. Відтоді її почали 
називати Кам’янкою. Польовка – за селом, в полі люди 
тримают городи. Там ніде не було води. І от люди зі-
брались і рішили викопати криницю. Вона стоїть там 
багато років, але вода там досі дуже добра. Люди час-
то ходять з дому туди по воду, хоча криниця знахо-
диться далеко за межами села. [Як називають ставки 

в Вашому населеному пункті?] В нашому селі ставки 
називають «сажавки». Колись наша річка Іква була 
дуже велика. Її рибгосп спустив і вирішив поробити 
штучні водойми для розводу риби. В нас таких сажа-
вок близько дев’яти. Землю під штучні водойми роз-
поділяли по сажнях. Звідси і пішла назва «сажавка». 
[Чи мають особові назви поля у Вашому населеному 
пункті?] В нас кажуть на поля «Валки, Коханів, Ваку-
рин». Я тільки знаю, шо Коханів, бо колись тими зем-
лями володів пан Коханів. [Чи мають назви пагорби 
та долини у селі?] В нас кажуть «Леськові долини». То 
тими долинами колись володів пан Леськов. Зараз так 
і осталась назва. [Чи є у Вашому населеному пункті 
або навколо нього святі криниці (джерела) або інші 
місця, які вважаються священними?] В нас в селі є дві 
криниці, які вважаються святими. Одна криниця  – 
Кам’янка – я не знаю, чого її називають святою, про-
сто там дуже добра [вода], і кажуть, шо вона цілюща. 
А друга криниця в нас при в’їзді в село. Вона була ви-
копана, коли строїлась церква. З тих пір воду святять 
біля цеї криниці, весь район бере воду там. [Чи могли 
«викликати» дощ біля криниць?] В  нас таких місць 
нема. Колись я від свої матері чула, шо в нас викли-
кають дощ. Це відбувається в суботу перед Зеленими 
святками, у  Зелену суботу. Кажуть, шо збираються 
вдови усі з села і чистять криниці. Казали, шо таким 
способом вони викликають дощ.

ЖИТЛО Фундамент. Сам перед – розмірали розбивку, 
метраж на хату. Потім виривали рівчак – фундамент. 
Його засипали грузом, жерствою, піском, щебенем, 
висипали слоями, поливали водою і втрамбовували. 
Засипали так, шоб сантиметрів 15–20 не доставало до 
землі. А  потом начинали мурувати фундамент з си-
нього каменю. Розтвор робили з піску, замішаного з 
цементом і водою. Як вимурували фундамент, треба 
було, шоб воно постояло 2–3  тижні, шоб підсохло, 
дало осадку. Потім на нього стелили толь. А потім на-
чинали кладку дерева. Підвалини. А в старих хатах, то 
фундаменту не було, то робили дерев’яні стовпи, 
зв’язували їх докупи і між ними клали глину, то був 
такий пол. Стовпи у хаті задовбуют в підвалини, там є 
камні, шо на них і ставлят стовпи. На кутах в хаті ста-
вили грубі стовпи. Вони були з цільного дерева. Воно 
було обстругане під квадрат і мало виямки під закла-
дання дилів. Стіни. [Які матеріали використовували 
для будівництва стін?] В  нас стіни були вальковані, 
а  ше раньше робили з лимпачів. Лимпачі похожі на 
кірпічі, но більші. Робилися з глини з соломою і вису-
шувалися на сонці. Вальки викладалися навскіс «в йо-
лочку». Стіни були биті з глиносоломи. На таку хату 
казали глиняна. Цегляні хати появилися набагато піз-
ніше. Потом ше появилися шлакові, з перепалу вугля. 
Як робили шлакові, то туди закладали ляди, розчин 
робився з вапна змішаного з водою і шлаком, робився 
такий грас. Ставили ляди, туди заливали розчин, вода 
стікала і воно підсихало. Треба було, шоб ляди стояли 
хоть сутки. Потом ляди знімали, і воно сушилося. Ко-
жен шар сох тиждень-два. В хаті було по 50-55 санти-
метрів [ширини стін], то це десь по 5 шарів. В першо-
му шарові робили виямки на вікна, а потім заливали 
ше. Хату обкидають глиною снаружі і всередині. Об-
кидають глиною, замішаною з соломою і з водою. Бі-
лили хати тоже з обох боків. І  кірпічами, і  шлаком 
хати в нас обкладали, но пізніше, десь в [19]60–
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70-ті  роки, коли були глиняні хати, то обкладали і з 
верху підмуровували кірпічом. Шлаком не обмурову-
вали, а вже робили шлакові хати. Якшо хата не глиня-
на, то її знадвору штукатурат розчином піску і цемен-
ту. [Яку висоту стін планували в хаті?] Хати тепер 
строять вище 1,80 [м], а раньше – то були менші, бо їх 
треба отоплювати. То як вона нижча, то легше нагрі-
вається. [Чи мали назви стіни в хаті?] На стіни в нас 
кажут торцьова і причілкова. Стеля. [Чи могли бути 
хати без стелі?] Хати без стелі в нас не строїли, бо тут 
холода. І  стелі тіки пласкі, вигнутих не було. [Якою 
була конструкція стелі?] Сволок – це центральний ба-
лок через всю хату. Вже як хата вимурувана, то його 
викладали наверх. Він мав тримати всю стелю. А вже 
на той сволок викладали балки поперечні, а між ними 
дилі, шоб вкручувати стелю. Сволок оздоблювали  – 
вирізали хрестика на ньому. Сволок клався поздовж, 
а балки на нього впоперек. Від балка до балка клалися 
дилі, які обмотувалися глиною замішаною з довгою 
соломою. А потім міс скидали зверху глиною і зсере-
дини. Балки між собою тоже перепліталися глиною з 
довгою соломою, шоб трималися купи і не сипалося. 
Підшивні стелі [окрім глиняних] в нас були – це стеля 
підбита досками. Дах. [Чим покривали хати?] Зараз 
криші покривают шіфером, а  раньше покривали со-
ломою. Очеретом в нас дуже рідко покривали, трохи 
покривали черепицею. З соломи в’язалися снопки і до 
латів ці снопки прив’язувалися. На один рад наклада-
ли другий і тоже в’язали. Робилися вони так, шоб по 
них добре вода стікала. Починали в’язати зверху, 
а коли зробили всю кришу, то робили гребінь. Низ со-
ломи викладали і прив’язували до кроквів. Висота 
того гребеня була не велика 7–10 сантиметрів. Раньше 
було покриття з соломи, трохи з очерету, потом поя-
вилася черепиця, а зараз вже шіфер. Планування. [Чи 
були якісь прибудови до власне споруди хати?] При-
стройка в нас називалася «шалаш». А комору – то дав-
но почали в сінях робити. Нашій хаті вже більше ста 
років, то там комора в сінях. Комора робилася так 
само [з глиновальків], тіки стіни трохи тонші були. 
Система опалення. [Чи бачили Ви, як будували ко-
лись піч?] Піч робили з вогнетривкої цегли або муру-
вали з білих камінців. Всі димарі виводилися на верх 
криші. Почті в кожній хаті є груба. Вона стоїт окремо 
від печі. Димар робився широкий, з дерев’яних балок, 
які перепліталися глиною з соломою, шоб не зайняло-
ся. Низ димара був прямокутником, а  вже до верху 
йшов конусом. Вже тепер по хатах є газове опалення. 
То як хата велика, то пускают парове опалення, кида-
ют по газі труби і батареї, шоб було тепліше по комна-
тах. Інтер’єр. [Яка була підлога в хаті?] Пол раньше 
був земляний, а тепер дощаний. Навіть не земляний, 
а  глиняний. І  кожен раз підмащували рудою або аж 
такою червоною глиною. [Які меблі були в хаті?] Осно-
вне, – це були лавки, лежанки, стіл, скриня. Як була 
здорова сім’я, то ставили дерев’яний піл в хаті, засти-
ляли його і там діти сиділи. Піл робився таких розмі-
рів, шоб на ньому можна було лягти і десь до 2 метрів 
в довжину. Робилося з дошок якого-небудь дерева. 
Спеціально дерево не вибирали, яке було, то з того і 
робили. Ставили його на підпори, кілки. Дошки на-
стилялися поздовж. [Чи завжли були ліжка в хаті?] 
Ліжка тоже давно є, но спочатку вони були дерев’яні. 
В них спинки були дерев’яні і вирізані гарно. Ножки 
були грубі, но тоже гарно обтесані. [Що таке жердка, 

де вона була в хаті?] Жердка – це така палиця, яка була 
замість теперішньої вешалки, на ню вішали одежу. Це 
була обична палиця, яку закладали за цвяхи і вішали 
десь в запічку. Вона нічим не прикрашалась. Ще в 
кожні хаті були лави, десь метра 2–3, шоб влазили в 
комнату. Вони були славно обробляні, оббиті планоч-
ками. Спинки була в лавці. Доска на лавці була груба, 
хотя б 5 сантиметрів, а на спинку трошки тонша. Нож-
ки тоже грубі робили і з суцільної доски. [Чи могли 
фарбувати лави?] Красят лавки в коричневий або ви-
шневий кольори, дуже рідко в синій і зелений. [Стіл 
який був у хаті?] Столи були з шухлядами, но були і 
без. Столи не широкі, продовгуваті і була одна шухля-
да. Ножки були квадратні. І  кріпилися десь за 15–
20 сантиметрів до краю кришки столу. Табуретки були 
квадратні на суцільній ножці. [Чи пам’ятаєте скриню 
в хаті? Які її розміри?] Скриня прямокутна, продовгу-
вата. Розмір десь 120  на 60–70  сантиметрів. Висота 
скрині десь 1,30 [м]. Були скрині на ножках, а можна 
було робити і на колесиках. Колись були розписані, 
а потом почали красити в один колір. Хто вмів по де-
реву робити, то сам собі робив, а хто не вмів, то на ба-
зарі скрині купували. Мисники в нас були простень-
кі  – це полочки, де ставилася посуда. Різьбою в нас 
колись прикрашали мисники, полки під посуду. Вє-
шалки пізніше робили дерев’яні, то на них зверху ро-
били рогачі, шоб чіпляти шапки. [Який був посуд у 
хаті?] На миснику стояли всі потрібні гончарні виро-
би – миски великі, малі. Були макітри, гладущики на 
молоко, горнятка (їсти варити), двойнятка. Горшки 
були окремо на борщ, на кашу: і більші, і менші. Круш-
ки тоже були випаляні. Фаянсові миски появилися 
пізніше. Ці миски вже фабричні, люди їх купували в 
магазинах. Чайників не було воду заварували в горня-
ті. [Чи були ікони в хаті?] Ікони вішалися над ліжком, 
у кутку, і чіплялися зверху вишиті рушники. Дзеркала 
в нас висіли на гвіздочку, в стіну не вмащували. [Чим 
освітлювали хату?] Спочатку освічували свічками, 
потом появилися каганці, а ше пізніше гасові лампи. 
Іх чіпляли на цвяшку, який був спеціально вбитий в 
сволок. [Чи були килими в хаті? Де їх виготовляли?] 
Килимів в селі не робили, то спочатку їх і не було, це 
вже пізніше люди їх на базарах почали купувати. Чі-
пляли їх на стіну коло ліжка, а пізніше, як появилися 
кращі, то ці знімали і кидали під ноги. Вони були вер-
тикальні і впоперек були якісь геометричні фігури. 
Вони були чорні і фігури червоні, сині, жовті, зелені. 
[Чим застеляли підлогу?] Пол був глиняний і спочатку 
на ньому нічого не було, а  потом почали застеляти 
якимись радюшками, мішками рваними. Лавки не за-
стелялися, а залавників в нас ніколи не було, бо лавки 
всі з спинками. [Які були колись подушки?] Подушки 
були великі і квадратні. Їх робили 85×85, 80×85 [сан-
тиметрів], десь такі. Спочатку вони були з сіном, а по-
том почали робити пір’яні. На кожному ліжку було по 
2 подушки. На напірники ткань купували. Вона така 
тверда прамо, як брезентова. Наволочки були вишиті 
зверху. А подушки складалися одна на одну. [Чи при-
крашають внутрішній простір хати настінним розпи-
сом?] Стіни ніяк не прикрашают, тіки білили щороку 
вапном підсиненим трошки синькою, шоб цвєт не ви-
горав. [Чим мастили хату ззовні?] Хати мастили вап-
ном і зсередини, і  знадвору. Вапно випалювалося на 
цукровому заводі, то ми його ніби купували – випису-
вали. Глина для обмазки бралася з родніків, викопува-
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лася. Підмазка була з жовтої глини, а була і з червоної. 
Хлів, курник тоже мастили зсередини і знадвору вап-
ном, ніби білили.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хату строїли з одного 
боку садиби. Не посередині, а з краю, а з другого краю 
строїли хлів. Відступали десь 2–3 метри від межі і від 
дороги трохи, і починали строїти. Вікна і двері пови-
нні виходити на східну і південну сторону. [Яким чи-
ном розплановували простір двору?] В нас двори, хто 
як хтів, то так і строївся. Оце тіки то, шо хату строїли 
по одну сторону садиби, а по другу хлів, лєтню кухню, 
комору. Як строїли хату, то відступали зо два метри 
від межі і певне метрів зо 5–10 від дороги. Обично, пе-
ред хатою в нас роблять садок з квітками, бо фрукто-
вий садят за хатою. Хату ставлят не впоперек, а в до-
вжину обійстя. Господарські будівлі. [Чи була клуня у 
дворі?] Як молотили, то вдома, перед хатою, були такі 
токи спеціальні. А пізніше стали їздити машини і мо-
лотили в полі. В кожній клуні сушили снопи, але окре-
мо снопосушилки не було. Клуні були чотирикутні. 
Стіни були дерев’яні. Тепер в нас не лишилось ні одної 
клуні. Для сіна клуні не було, а був поднавєс. Це – зби-
та з дошок споруда, яка не мала криші, а просто була 
покрита толлю. Там цілу зиму зберігали сіно. Дверей 
там не було і стін тоже, воно було як коробка, просто 
тримало форму. [Опишіть детально комору]. Комора 
в нас була разом з хатою. Тепер на комору кажут «кла-
довка». Строїлася вона разом з хатою, то стіни були 
такі самі, як і в хаті, а  робилося під одною кришою. 
Стеля тоже була як в хаті, прама, горизонтальна. [Як 
будували льох?] Льох строїли десь збоку садиби. Вко-
пувався глибоко в землю, будувався з каменю. Зверху 
робили продих, шоб теплий воздух виходив. Льох був 
квадратний. До нього спускалися сходами. Над схода-
ми була полукругла криша або ше кажут «шия». В се-
редині в льосі були пороблені засіки під бараболю на-
сіньову, дрібну і цю, шо їсти. Дерев’яні стелажі збиті, 
шоб ставити закрутки. [Опишіть, де були хліви у дво-
рі? Чи могли їх будувати разом із хатою?] Були хати, 
де хату строїли під одною кришою з хлівом, шалашом, 
коморою. Якшо окремо, то хлів строїться навпротів 
хати. В хліві гак само глинобитні стіни, є стеля прама. 
[Чи ставили курники у селі?] Курника окремо в нас не 
роблять. В хліві є сідало для курей. А так, то десь за-
городят і сеткою накриют, шоб на літо було їм місце. 
[Для чого будували шалаші?] В шалаші в нас ховают 
все, шо треба по дому, – лопати, граблі, сапи, сокири, 
пилки.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Будівництво хати починали навесні. Як тіки місяць 
молодий, починают закладини. Під вугли клали ко-
пійки. Колись клали мідні, шоб водилися гроші в го-
бісті. Перед тим, як починати будівництво, святили це 
місце свяченою водою. Зведення стін. В  нас як кін-
чили мурувати [стіни], то ставлят букета на стройці, 
а хазяїв піднімают на «Ура». Входини. [Як святкували 
новосілля? Хто мав першим увійти в хату?] В  закін-
чену хату, вже як вона побіляна всьо, перебиралася 
сім’я. Для того, шоб перейти в нову хату, треба завес-
ти кота. Кажут, шо ше заводят півня, но його не мона, 
бо він значит «пожар» у хаті. Як запустили кота, то 
слідом заходе хазяїн, а потім жінка. Народні уявлен-
ня. [Чи робили якісь обереги в хаті?] В нас оберегами 
були вирізані хрестики на сволоці і над дверима.

с. Мисюрівка
Записала О. Теплуха 1 травня 2011 р.  

у с. Мисюрівка Старосинявського р-ну 
Хмельницької обл.  

від Сопруна Петра Олександровича, 1932 р. н.  
(ПАВК. Ф. 22. Оп. 15. Спр. 23)

ЖИТЛО Стіни. Раніше хати робили з глини. Насампе-
ред робили дерев’яні ляди. Тоді місили заміс кіньми. 
Брали пару коней або дві. Заміс цей був з глини та 
житньої соломи, все це перемішували, поливали во-
дою і місили кіньми. Коли заміс був готовий, то стави-
ли ляди і забивали їх глиною. Хату робили [толокою] 
кілька днів. Робили перший день, то ляди не знімали – 
чекали два-три дні, щоб трохи стужавіло, підсохло. 
І так другий, і третій дні. А якщо була дощова пого-
да, то цей процес міг проходити дві-три неділі, а  то 
й більше. І  так за весну і літо одними лядами могли 
зробити п’ять хат. Потім викидали в хаті верх. А вже 
після того, як покрили хату, то знову збирають толо-
ку, щоб робити внутрішні роботи. Знов місять заміс 
з глини та пшеничної полови. Цим замісом рівняли 
стіни зсередини і чекали, поки трохи підсохне. А тоді 
вже через десь приблизно, через дві неділі знову зби-
рають толоку для того, щоб гладити стіни і ще краще 
їх вирівняти.

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Гальчинці
Записали Т. Тернущак та В. Паламарчук у 2008, 2010 рр.  

у с. Гальчинці Теофіпольського р-ну Хмельницької обл.  
від Антонюк Євгенії Олександрівни, 1942 р. н.,  
та Блажка Володимира Петровича, 1950 р. н.  

(ПАВК. Ф. 22. Оп. 16. Спр. 24, 27)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чи існують присілки в селі, кутки?] Є присілок При-
чипилівка  – так називається, бо пізніше, коли село 
вже було, до нього «причипили» декілька вулиць. 
Куток Молодіжний  – там побудовані нові дома, там 
жили молоді сім’ї і багато дітей. Колись ше було село 
Войків  – десь після війни почало вимирати, а  люди 
переселились у Гальчинці. Є  ще куток Рухаївка, Со-
баччина. Ше на вулицю кажуть Садиба, бо біля неї 
поле було поділене на городи. [Які ще є назви вулиць?] 
Є ще Зарічна – тут колись була річка, але пересихає. 
Млинова  – на її початку млин. [Які є назви лісів?] 
Є Медисовецький, Базалійський, Свиновецький – як 
села навколо називаються. [Які є назви ставків?] Піс-
ки, бо там кар’єр піску, брали на будівництво. Ставок 
Цегельний, бо коло цегельного заводу. [Чи є в селі міс-
ця, які шанують усі жителі?] В нас росте дерево – Баю-
кова груша. Її посадив чоловік Баюк. Кажуть люди, шо 
коли має бути дощ, то на листках груші видно росу. 
[Чи існують підземні ходи?] На захід від села є «кат-
лаван» – підземний хід, його построїли в роки війни 
жителі, десь 2 км, є він і сьогодні.

ЖИТЛО Фундамент. [Чи був фундамент у хатах?] Ко-
лись хати робили без фундаменту. Стіни викладали 
просто на землю. Глиняні хати на фундаменті почали 
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строїти в [19]60-х  роках. Спочатку робили фунда-
мент з камінців на розчині глини, піску і води, а  з 
[19]70-х років почали робити фундамент на розчині 
цементу, піску і води. Стіни. [Чи був у селі звичай 
безкоштовної взаємодопомоги при будівництві стін 
хати?] Був звичай безкоштовної взаємодопомоги, але 
це було давно, десь до [19]70-х років. Це називалось 
толокою, а ше по-нашому кажуть «глина». Нову хату 
мурували всім селом, вальками обкладали за один 
день. Перед початком «глини» хазяїв обмазували гли-
ною. Спочатку закладали великий заміс – там глина, 
солома і вода. Потім місили глину ногами. Коли цей 
заміс був готовий, кликали господарів і тоді їх омазу-
вали глиною  – це означає, шо буде у хаті достаток. 
Зара в селі мурують тільки цегляні хати, але обмазу-
вати глиною лишилось. Замість глини вапно і пісок 
беруть. Хата, стіни, якої викладені з глиняних вальок, 
без стовпів називають «глиняна чамура». Їх клали на-
вскіс як ялинку, так і зветься вальки «в ялинку». [Чи 
будували з природного каменю?] Хата, стіни якої ви-
кладено з природного каменю, називалась кам’яна, 
а якшо хата з саману – та саманна. Були хати знизу 
кам’яні, зверху саманні, знизу цегляні, а зверху гли-
няні. Ше є хати глинобитні. Між дерев’яними стовпа-
ми каркасу у вибрані рівчаки, їх називають «пази», 
кладуть горизонтально колені дерев’яні дилі, риглі. 
Відстань між риглями заповнюється виготовленими 
з глини і соломи «боханцями». Їх втрамбовують, вби-
вають наступним дилем. Краї боханців, які виступи-
ли з обох боків стіни, розгладжують як обмазку сті-
ни. В нас в більшості хатів стіни викладені із глиня-
них вальок. До [19]60-х років хати в них будувались 
на стовпах, а проміжки між стовпами закладали гли-
няними вальками. Пізніше вкладали стіни з самих 
вальок, без стовпів. Під будівництво таких хатів за-
кладався обов’язково камінний фундамент, а  потім 
викладались стіни. Викладали 70–80 см і робили пе-
рерву на висихання вальок 10–15  днів, і  так багато 
разів. Потім стіни рівняли, обстругували, обмащува-
ли знадвору і зсередини глиною. Такі хати називають 
«глиняні чамури». Зустрічались дильовані хати, зни-
зу викладені камінцями, зверху саманом, стіни знизу 
до вікон цегляні, потом глиняні вальки. Зара всі став-
лять цегляні хати. Ше виводились стіни із шлакобе-
тону. Поширення такого способу було десь у [19]60–
70-х роках. [Чи мали назви стіни в хаті?] Окремі стіни 
хати колись називались: причілкова, чільна, тильна і 
фасадна. Зара так і називаються. В  нас білять хати. 
Але є й покрашені в синій, оранжевий, світло-зеле-
ний колір. Недавно почали обкладати плиткою. На-
брискують цементним розчином, світлими тонами. 
Стеля. [Чи пам’ятаєте Ви хати без стелі?] Хати без 
стелі строїлися колись. [Чи була вигнута стеля у хаті?] 
Хатів з вигнутою доверху стелею в нас не було. На ко-
морі була вигнута стеля, її називали лісною, бо виплі-
талася з лози. [Як розміщені сволоки на стелі?] Сво-
локи розміщені поперек, в  більшості їх до 10. Кіль-
кість залежить від довжини житла. Розмішують сво-
локи на відстані 1 метр один від одного, витісували з 
дуба. Вони були прямокутної форми 30×20  см, або 
квадратної 30 ×30 см. Поверх сволока укладались до-
шки (або риглі), обаполи, на них накладали шар гли-
ни із соломою. Потім вирівнювали і загладжували. 
Конструкція стелі як у нас, що трималася поперечни-
ми балками, появилась в [19]70-х роках. [Чи підши-

вали стелю?] Підшивна стеля в нас появилась в 
[19]70-х роках. Знизу від хати по дошках прибивали 
дранку і накидали глиною. [Чи штукатурили стелю?] 
Штукатурна стеля появилась в [19]80-х  роках. Дах. 
До [19]60-х  років криші покривали соломою. На 
солом’яній криші бувають уступи – їх роблять при-
шивання китиць, які утворюють сходинки. [Чи роби-
ли гребінь на даху?] Гребінь на хаті викладався неве-
ликими намоченими в розчині глини куликами, роз-
чепленими так, шо одна частина опускається по од-
ному схилі даху, а друга по другому, а гузир був звер-
ху. [Як зараз покривають хати?] Хати накривають че-
репицею, шифером, залізом – їх почали використову-
вати у [19]60-х роках. Ше на хаті робили виносні по-
здовжні платви – такий піддашок називався «підсо-
бійка». Планування. [Чи прибудовували окремі при-
міщення до власне споруди хати?] Прибудована до 
хати комора називалась ше шпіхлір або просто комо-
ра. [Чи будували веранди?] В [19]60-х роках в нас не 
було масового поширення стройки віранди. Їх строї-
ли з фасадної сторони хати. До [19]60-х років віранд 
не було. Система опалення. [З яких матеріалів роби-
ли піч?] Колись п’єц робили з глини, а  потом вже з 
цегли. [Куди виходив дим?] Дим проходив через 
дзюрку в стіні, міг вільно підніматися і виходити че-
рез дзюри в криші. Були такі хати, в яких димар до-
ходив тільки догори. [Чи є в хаті груба?] В хаті є гру-
ба. Вона могла стояти окремо, або причепляна до 
п’єцу. Якшо в припічку була груба, то припічок нази-
вався «лежанка». В ньому почали строїти плиту. [Яка 
конструкція димаря?] Димар робили з цегли, він був 
чотирикутної форми, яка до верха звужувалась, на 
верху виливали на криші з цементу. Димарі ставили 
на землі в сінях. Пізніше появився газ, і печі почали 
розбирати. Почали строїти літні [печі] надворі, окре-
мо від хати. Сучасні хати в селі повністю обладнують-
ся газовими плитками. Для обігріву проводять паро-
ве і газове опалення. Інтер’єр. [Яка була раніше під-
лога в хатах?] В хатах була земляна підлога, яка змазу-
валась кожного тижня розчином глини, а зверху по-
сипалась піском. Підлога з досок була аж в [19]60-х ро-
ках. Зара вся підлога з досок, або з цементу, но накри-
та ліноліумом. [Розкажіть про внутрішню обстановку 
в хаті]. Біля входу в хату з сіней по один бік у кутку 
робили п’єц, по другий – мисник. Між п’єцом і при-
чілковою стіною стояв дерев’яний настил з дощок 
для спання. У кутку по діагоналі від печі на покутті 
вішались образи. Ставили лави. Перед лавкою стави-
ли довгий стіл, а між столом і постелею ставили скри-
ню. Ставили ше ослона, коло п’єцу коцюбу, рогачі, 
кочергу, відро з водою. Нерухомі лави робили з ши-
роких 50–60  см дубових дошок, які викладалися на 
закопані в землю дерев’яні стовпчики. Стіл робили з 
простої тесаної дошки, яка чіплялася до ніжок. [Чи 
пам’ятаєте Ви піл у хатах?] Піл робили з дубових до-
шок, довжина його 2,5 м, ширина 2 м. Піл спирався на 
дерев’яний привалок. Настелявся повздовж з 4  до-
шок шириною 50 см. В голові кінчалося поперечкою. 
[Чи були ще ліжка?] В селі є постелі. А ніжки в них 
були точені. [Чи була жердка в хаті?] Жердку робили 
з 2–3  дерев’яних рейок, разом причіплених наглухо 
до сволока або балок. Опорні бруси і сама планка 
жердки прикрашалась різьбою. Вона завжди кріпи-
лась над пілом. В багатих були софи і дивани з різь-
бленими спинками і підлокотниками. Типовим сто-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



810 ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ

лом був стіл, в  якого стільниця сильно видовжена. 
Ножки були точені, в нижній частині попарно по ши-
рині чіплялися дерев’яними брусками, по довжині – 
одним бруском. [Чи були шухляди у столі?] Шухляди 
в столі розміщувались під стільницею, їх було або дві, 
або одна. [Опишіть детально скриню]. Скриня була 
дуже велика. Довжина 1,5 м, ширина 1 м, прямокут-
ної форми. Скрині були з плоским і опуклим віком. 
Вони прикрашались металом. Їх робили столярі, 
вони куплялись на базарі. [Які були ікони?] В давни-
ну ікони розташовували в кутку на трикутних палич-
ках, як божники. [Опишіть меблі, за якими обідали-
вечеряли?] В  хаті були маленькі столики для обіду 
родини. Вони були менших розмірів, ніж стіл, їх при-
ставляли до лавок. Стільчики, табуретки, ослони 
були різної форми, вони стояли біля стола. А ще ко-
лись в будні дні, замість стола, була лавка, до якої 
приставляли стільці. Стіл був почесним місцем, за 
яким тільки в свято споживали їжу. Тоді й стіл і в бу-
день, і в свято був застелений скатіркою, на ньому за-
вжди лежав хліб і сіль. [Чи була колиска в хаті?] Ко-
лиска була, робилась з лози, вона була овальної фор-
ми. Її ставили над подом або ліжком, чіплялась до 
стелі, в якій був забитий металевий гак. І полиці в сі-
нях і коморі кріпилися на стінах металевими стерж-
нями. [Як освітлювали житло?] Колись світильники 
були. Особливо поширеними був каганець і свічка, 
пізніше гасова лампа. Каганець часто ставили на ви-
ступі п’єцу. Свічку ставили в якусь посудину, яка 
була заповнена зерном. Гасову лампу розташовували 
на спеціальній підставці, яка чіплялася на стіні. [Чи 
були килими в хаті?] В нас були килими. Килим в хаті 
вішався на стіну над полом, чи застелявся на ньому 
чи на лаві. У свято килим вішався на жердку. Ще були 
рядна – ними застеляли лави. [З якого матеріалу вони 
були?] Рядна виготовляли з вовняної пряжі. Вони 
були різного кольору, їх ткали різними смугами. Ряд-
нами застеляли постіль. Лавки вдома застеляли наво-
лочками, їх виготовляли з 1 полотнища, ткались різ-
ними смугами з вовняної або конопляної пражі. [Чи 
були в хаті рушники?] Рушники в хаті вішалися на 
іконах, картинах, прикріплювалися до стіни малень-
кими дерев’яними кілочками. І вішались над дверима 
або вікнами, вишивались чорними і червоними нит-
ками. [Що таке кілкові рушники?] Кілкові рушники-
утиральники не вишивалися, внизу таких рушників 
просто робилися китиці. Були для витирання лиця, 
посуди. [Який посуд був у хаті?] В селі користувалися 
гончарною посудою: полумиски, миски, мисочки, 
глечики, кухлики, макітри, друшляки, горшки, гор-
нятка, баньки. Для вживання їжі використовувались 
глиняні миски. Пили з глиняних кухликів чи горня-
ток. Молоко цідили в глиняні глечики, їсти варили в 
печі в глиняних горшках. Вся посуда була на полиці 
або в миснику. Шоб мити руки, брали велику глиняну 
полив’яну миску. Колись вся сім’я їла з одної великої 
миски. Але кожен мав свою ложку. Вона завжди стоя-
ла на ослоні. [Що таке баньки?] Баньки були без по-
ливи, з поливою, з носиком, з вушком. В них тримали 
воду, кваси, молоко, вино, самогонку. Кухлики, шоб 
пити, були поливані або без поливи, з  носиком і з 
вушком і без них тоже. Зара мало можна побачити ке-
рамічну посуду. [Як поновлювали зовнішній вигляд 
хати всередині, знадвору?] Колись хати білились 
крейдою зсередини і знадвору, потім почали білити 

вапном. [Де брали матеріал для побілки?] Матеріал 
брали в кар’єрах з крейди, а вапно купляли на базарі. 
[Чи змащували долівку в хаті?] Долівка у хаті і сінях 
змазувалась глиною, зверху сипали піском. Припічок 
змащували крейдою, запічок тоже мастили крейдою.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були відкри-
ті токи для обмолоту зерна, ставили перед клунею. 
А  були клуні, де можна було сушити снопи. Тік на-
зивали «битовисько». Клуня була як на дві сторони, 
з засторонками по один бік току. Багаті строїли клуні 
на стовпах в закутку, бідніші люди виплітали з лози. 
Багатші строїли окремі клуні, шоб зберігати зерно. 
[Чи пам’ятаєте комори у дворі?] Багаті строїли комо-
ри в зруб і піднімали їх над землею. Бідніші – стіни 
викладали з вальок, які клались просто на землю. 
Були комори, стіни яких виплітались із лози і обма-
зувались з обох боків глиною. Комору ще називали 
«шпіхлір». [Якою була конструкція комори?] Стіни у 
коморі були зрубні, виложені з вальок, а були і лісні. 
Глиняні і лісні обмазували з обох боків і білили. [Чи 
була стеля в коморі?] В  більшості стелі в коморі не 
було зовсім, але зустрічалось і виплетена з лози, була 
вигнута вгору. Її називали «горбата» [стеля]. [Чи були 
кошиці в селі?] Кошиці були, їх піднімали на 30-40 см 
над землею і ставили на каміння або на колоди. «Сті-
ни» їх виплітали з лози. Кришу накривали соломою. 
[Для чого були кошиці?] В кошицях зберігали куку-
рудзу в качанах. [Чи пам’ятаєте льох у дворі?] Колись 
льох робили на городі в доброму місці. Вони закопа-
ні в землю. Над ними робили покрівлю і накривали 
сніпками з соломи. Зараз погріб мурують з каменю і 
бетонним перекриттям і виводять на верх землі. І над 
погребом часто строїли літню кухню. Літня кухня. 
[Опишіть літню кухню]. Це хатинка у дворі, в якому 
разом з п’єцом була газова плита, обідній стіл, холо-
дильник. Огорожа. [Які були огорожі колись, а які за-
раз?] Колись плетені огорожі називали тином. Вони 
були горизонтально сплетені, дошок не мали. Ого-
рож [таких] зара немає. Поширені такі ворота: воро-
та до половини металічні з узорами, ворота повністю 
дощані. Були огорожі без воріт.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. [Чи 
були у вашому селі водяний млин, кузня?] В нашому 
селі не було водяних млинів. Є млин на електриці в 
кінці села. Біля млина робе олійня, крупорушка, вони 
в прибудові до млина. Але ставили вітряки, як на 
горбку. Це прямокутна споруда, 2,5 м висотою і 2,5 м 
шириною, оббита дошками. Вітряк мав чотири крила. 
Вітряки належали колгоспу. Кузня. А кузня стоїть в 
кінці села. В  кузні є горно, кувадло, точило, корито 
з водою. Коваль мав кліщі, молоти, молотки, зубила, 
пробої, гайкові ключі, шило, ножовки, розточки, ле-
щата, ножиці для металу. Ковалі робили ободи для 
дерев’яних коліс, сапи, ножі, сокири, лопати, полоззя 
для саней, клепки, скоби, цвяхи, стремена, уздечки. 
[Чи пам’ятаєте ковалів, які там працювали?] Зна-
чить, Рудківський Терен Семенович робив ковалем з 
1930  р. по 1972  рік. І  Блажко Володимир Петрович, 
1950 року народження, – робе ковалем з 1972 року по 
теперішній час.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце для будування 
хати?] Вибирали, щоб місце для хати було на цілині, 
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на горбку, де немає вологи, де ранком не буває роси, 
де ростуть дерева, де колись водилась худоба, де є 
вихід на дорогу, добрий заїзд. Двері до хати з півден-
ного чи східного боку, так, за сонцем. Ну, так, шоб 
сонце у вікно світило. [Яке місце вважалося добрим, 
а яке поганим?] Не можна, щоб нова хата за розмі-
рами була менша від старої. Там де були п’яниці, чи 
були мерці, де часто слабували, де було поховання, 
де раніше була церква чи цвинтар, де колись моло-
тили; на вигонах, пустирях, мочарах, на роздоріжжі, 
перехресті доріг, на межі, де хата розділяла землю на 
дві частини і багато різного такого. [Як перевіряли 
правильність обраного місця?] Під кожним рогом 
хати, яка мала строїтися, забивали дерев’яні кілки 
чи камінці, потім насипали зерно, на стільці, засті-
ляному рушником, клали хреста, хліб, сіль і шось з 
водою. Якшо зранку на другий день всьо так само, то 
добре для хати. Закладини. [Який вибирали час для 
закладин житла?] Починали строїти хату під новий 
місяць, погано, коли високосний рік, понеділок, се-
реда, свято. Коли заклад хати вже зробили, тоді мож-
на [стіни будувати] всі дні, крім неділі, свят і постів. 
[Як відбувалися закладини житла?] Закладини хати 
починалися зранку. Молилиси до Бога, шоб в легкий 
час почати і добрий кінчити. [Що закладали під кути 
майбутнього житла?] Під кут закладали перший ка-
мінь, ше закладали дрібні гроші, зерно, хліб, сіль, 
вино, трави, квітки, зілля, часник, овечу вовну, ікон-
ки, ладан, проскурку, свячену воду. Зведення стелі. 
[Як відбувалося закладання сволока?] Під голову 
(від сходу сонця) закладали різні предмети, посвя-
чені в церкві: ладан, кусок хліба, сіль, гроші, вовну. 
Коли закладали новий сволок, не можна було грюка-
ти, бо буде чадіти в новій хаті. Коли зробили хату, на 
коньку хати ставили хрест, колоски зерна і букет кві-
ток. [Як відбувалося завершення будівництва?] Коли 
кінчали будівництво, то робочі лишали частину не-
покритого даху. Цілий рік не можна було білити всю 
хату, а  лишати трохи непомащеним так, шоб другі 
люди не бачили. Входини. [Як відбувалося новосіл-
ля?] За день до новосілля в хаті лишають кота чи пів-
ня. Старший член сім’ї бере ікону, рушник, хліб-сіль, 
жито, пшеницю, гроші, горілку і благословлює всю 
хату, потім йде благословляти родину. Вони беруть 
за рушника і старший чоловік заводить їх до хати. 
Тоді ж приходив священик і освячував нову хату, об-
курював ладаном. Народні уявлення. [Чи знаєте Ви 
обереги, які були в хаті?] Оберегом були намальова-
ні на дверах і вікнах хрестики свяченою свічкою чи 
крейдою. Оберегом ше був рушник біля вікон і две-
рей. Часник і підкова – оберега від всього злого. Під-
кову прибивали біля порогу, часник і полин вішали 
біля вікон і дверей. Календарна та родинна обрядо-
вість. [Чи прикрашають хату до Зелених свят?] Хату 
прикрашают до Трійці десь в п’ятницю. В нас є таке 
татарське зілля, росте. Йдут діти, татарське зілля 
рвут, ясенка гілки, клена гілки, квіток тих, кручані 
паничі, чіпляють і при вході в хату, і на воротях, при-
крашають, а зіллям посипають землю. [Чи вставляли 
зелень у стріху?] Колись то в стріху тикали, бо були 
солом’яні стріхи, а  тепер  – то на землю посипають. 
[Що роблять із зеленню після закінчення свят?] Із зе-
ленню, шо ще може зісти корова, дають корові, а нє, 
то потім вариться пійло її чи шось свиняче, бо воно в 
той день свячене, дають.

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Боднарівка
Записав А. Брояк 2014 р. у с. Боднарівка  

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  
від Камінського Бориса Макаровича, 1940 р. н.,  

Брояка Леоніда Станіславовича, 1964 р. н.,  
та Брояк Євдокії Вікторівни, 1942 р. н.  

(ПАВК. Ф. 22. Оп. 1. Спр. 4)

ЖИТЛО Планування. Були такі хати, вот в мене, де жив 
дід з бабкою, то дві кімнатки, кухня і кімната велика, 
а тоди коридорчик і дальше знов йшов один будинок 
цей самий посередині чи поздовж. Через всьо була 
його майстерня там і всьой інструмент, верстат, шо він 
на ньому робив, а дальше був хлів – то на двір ніхто 
не виходив. [Тобто за плануванням житлова частина, 
майстерня і господарське приміщення знаходилися 
під одним дахом]. А зразу в одному цему, одному бу-
динку і так поворот був, то так був, а один так – там 
січку різали. Бо тримали люди коні, худобу. Ото було 
одно [прибудоване] приміщення. [Як називали прибу-
дови до хати?] Пречепа. [З якого матеріалу будувалася 
причепа?] Ну, так само з вальків робили цево, фунда-
мент робили з каменю, а то робили вальки так само, 
як хата будувалася. Стеля. [Сволоки були в хаті?] 
Були. [Скільки їх було?] Один посередині. Це тепер, як 
зара в мене капітальна стіна, і вже всі балки лягли на 
капітальну стіну. А в хаті, то звідти був сволок. Якшо 
не було цілого [балка], то такий замок деревяний ро-
били, скручували [з двох частин]. Витісували з дере-
ва, заходило єдно в друге, потом болтом скручували. 
Він тримав всі поперечки через всю хату. Там, на тім 
сволокові, був хрест, помню ше старі хати, вирубаний 
там. З того сволока були забиті такі круки, шо колиску, 
люльку [чіпляти]. Чіпляли, так підвішували і так кача-
ли. Система опалення. [Як був влаштований димохід 
у хаті?] В нас було, я повню, то був комін, о, не в хаті 
так, як зара, коміни роблять, лежухи там всьо, а просто 
в сінях відгороджено, і такий знизу аж до самого верху. 
Стелі [в сінях] не було. О, а  тут вже підведений [ди-
мохід] від кухні, від п’єца. Бо ж п’єци були, люди хліб 
пекли. Бо ж перше в п’єцу варили всьо їсти, бо ніхто 
не знав, шо таке кухня. Потом вже пішли тії кухні, а то 
чи борщ, чи кашу – розпалив в п’єцу, засунув горщик, 
баняк зварив. І  вже мали, коли там кіпить, то рогачі 
мали, щоб тако запихали і витягували. [З чого раніше 
будувався комин?] Ну, я  знаю, ми розбирали тоже в 
Крикові хату, то були просто, ну, як сказати, такі жирд-
ки, ну, десь такої товщини-от. Це зложений як комін, 
і обліплені [ті жердки] звідти і звідти глиною вже на 
верху. В кого було наверху, а в кого були знизу, прямо 
від стіни. Але дим той йшов вище, бо лежухи робили 
вище до того коміну. [У димарі, може, коптили їжу?] 
Коптили. Коптили ковбаси, коптили сало, коптили 
м’ясо тоже. Вже перед святами переважно різали сви-
ні і підвішували [у димарі коптитися]. Інтер’єр. [Шо 
в середині хати було?] Групка була, кухня, де і групка. 
Старалися так, шо вона обігрівала дві кімнати: туда 
кухня, а  туда групка, вже там, де жиле приміщення 
йде. То будем казати, типу спальні, але там всьо було: 
і спальня, і  обідали. Ну, п’єц був обов’язково, пекли, 
жорна ше стояли, шо мололи зерно. Но жорна вже пе-
реважно в кладовці, «коморі» казали. Така невеличка 
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кімната. Там жорна, там зерно зберігали, хто яке мав, 
мука, крупа, отаке. А переважно хати були, а я знаю, 
майже в кожного жили дві сім’ї або два брати рідних, 
або дві систрі, половина тих, половина тих. Половина 
хати тих, половина тих. П’єци були великі. Я вже по-
вню пацаном, то на п’єцу спав. Бо дідо в мене такий 
був, прожив 95 років, то ми з дідом, наше місце було 
на п’єцу, а бабка вже, там лежанка така була, то вона 
на тій лежанці. Ну, а мама вже на ліжку. Ліжка дере-
вяні були. Ну, шо ше в хаті було? Скриня була. І вона 
в мене ше в старі хаті, до цеї пори вона є. З якого вона 
матеріалу  – не знаю. З  грушки, може. Но воно таке 
тверде [дерево]. Відполірована, гладка. Ну, та й біль-
ше такого нічо й не було. [Сімейні фотографії в рамках 
висіли?] Були, були фотографії. Були такі, ну, рамки з 
фанери. Ножик кривий, ручка крива, а там лезо, і так 
малювали [вирізьблювали з фанери]. Клали листочок і 
так його [вирізали], тепер випалюють. А тоді – то ви-
різав просто з фанери. Великий листок фанери вирі-
же – там квітка, там листочок кругом цього. [...] [Які 
меблі були?] Залізні постелі, хто мав матраси. А скри-
ня... була софа, як кажуть. Софа – це замість шкафів, 
бо там всьо збиралося шматя. Скриня була, стіл був, 
постіль. А може, в людей ше шось було. Бо в нас матрас 
з соломи – набивали, на постіль клали, щоб була вища 
[Чи були маленькі столики для буденного обіду?] Хто 
їх там мав?! Був один стіл. [Якої форми були стільчики, 
табуретки, ослони?] Ослони – це трохи більші стільчи-
ки, такі великі. Форми квадратної були. [Якої форми 
була вішалка для одягу, головних уборів?] Може, була 
якась вішалка. Шо, хтось мав стільки того одягу?! Ві-
шали на цвяшки якісь. [Якими були світильники, кага-
нець, гасова лампа?] Лампи такі були гасові. Де-небудь 
клали на стіл. [Чим білили всередині стіни?] Вапном. 
[Так і всередині, і так знадвору?] Так і звідти. Добавля-
ли трохи синки, звичайне вапно купляли. [У хаті були 
килими якісь?] Нє, глином помащено, поліплено два 
рази на рік, все перед святами.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. 
[Кузні були у селі?] Кузня находилася на території 
колгоспу, де зберігали машини, с/г техніку, таке всьо. 
Ну, і зданія там було. Було зданія приблизно десь 5 на 
4 [метри], таке, може, 6 на 4 [метри], стояло 2 горна. 
Насипається вугіль, знаєш, ставиться зверху залізо, 
потом підпалюється тото всьо  – і  воздухом, воздух 
нагріває. Тото залізо накалюється до високої темпе-
ратури, робиться червоне. І  тоди ти робиш там, шо 
хочеш: клепаєш, куєш, свердлиш і тому подібне, бо 
ж гаряче залізо. Приказка така є: «Куй железо, пока 
воно горячо». А коваль був в нас в селі такий Йосип, 
то він дуже файно кував. Він вже помер, дєд. Та я його 
ше пам’ятаю добре, бо я ше ходив до нього, дешо ро-
бив там в него. [Підкови робили?] Як коні тримали, 
то підкови тіки так робили. І підкови робили, і коней 
підковували, бо всьо ж коні були. А потом, як вже ко-
ней менше стало, то вже виконували такі роботи, які 
треба по ремонту сільськогосподарської техніки.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце для хати? Там, де 
цвинтар колись був, не можна будуватись?] Це само 
собою. Але навіть на обісцю, на своїм хазяйстві, де 
живеш, як хочеш побудувати, то не на тім самім місці, 
де була стара хата. То можна посунути сюда трошки 
або туда, но не по тім фундаменті. Календарна та 

родинна обрядовість. [Перед якими святами понов-
лювали долівку хати?] Перед Пасхою, помню, ліпили 
тую підлогу глином. То вже чикаєш, поки не висохне 
до того часу. Ну, а то на Новий рік дідух, соломи нано-
сили. О, на Різдво, на Святий вечор вірніше, стелили, 
розстелювали, по всій хаті розкидали. А  більше там 
ніхто нічо. Босий бігав по тій глині, і в ноги не зимно.

с. Мар’янівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1992 р. у с. Мар’янівка  
Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Різдва Христова 
1886 року розташована в центральній частині села на 
рівній ділянці, що має ледь помітне зниження. Вхід на 
подвір’я з південного боку від майданчика, утворено-
го в місці перетину трьох вулиць. Церква дерев’яна на 
мурованих підвалинах, одноверха, тризрубна, чоти-
ридільна. Стіни рублені, зовні вертикально ошальо-
вані дошками. Усі частини церкви прямокутні в плані, 
нава і вівтар близькі до квадратів, бабинець – разом 
з притвором складають загальний обсяг видовжених 
пропорцій, який за шириною майже такий, як вівтар, 
в той час як нава ширша, за рахунок чого її обсяг ви-
ступає з півдня і півночі. Зруби усіх приміщень од-
накової висоти. Наву перекриває усічений шатровий 
дах, в який врубаний 8-гранний підбанник, заверше-
ний 8-гранною ж банею. Вівтарна частина перекрита 
трисхилим дахом, західна – двосхилим. Покрівельний 
матеріал – бляха. Підбанник має невисокий цоколь, ві-
кна по напрямам світу. В наві – по одному вікну з пів-
дня й півночі, у вівтарі – 3 вікна, в бабинці і притворі – 
по одному вікну з півдня й півночі. Двері фільончасті. 
Кути, карнизи, віконні шалівки підкреслені синім ко-
льором, стіни білі. Церква Різдва Христова побудова-
на в традиціях українського культового будівництва. 
Такий тип здавна побутував по всій Україні. 

Церква Різдва Христового. 1886 р.  
с. Мар’янівка Чемеровецького р-ну 

Хмельницької обл. 1992 р. Світлина З. Гудченко

План церкви
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с. Слобідка-Смотрицька
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1992 р. у с. Слобідка-Смотрицька  
Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-

будови. Село має мальовничий ландшафт, безсистем-
но-вуличне планування. У найстарішому кутку Сло-
бідки Смотрицької збереглися деякі будівлі початку 
ХІХ  – початку ХХ  ст., а  саме: мурована триконхова 
церква 1810 року, будинок попа кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., парафіяльна школа кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
селянське подвір’я початку ХХ ст. Усі ці споруди пла-
нувально пов’язані між собою.

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ ст. Маслянки Ка-
терини Федорівни. За типом плану – «хата + сіни + ха-
тина» з відгородженою в сінях комірчиною. Стіни. 
Стіни з вальків, на слупах. Стеля. Стеля в хаті спира-
ється на поздовжній сволок. На сволоці вирізьблений 
хрест і час будівництва (1904). Дах. Дах крокв’яної 
конструкції високий, під соломою. Інтер’єр. Долівка 
глиняна. Вікна – з лучковими перемичками. В «хаті» 
їх четверо, в «хатині» – троє.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба початку 
ХХ  ст. Маслянки Катерини Федорівни розташована 
на рівній ділянці біля перехрестя двох вулиць. Скла-
дається з хати й повітки. В’їзд до садиби – під кутом 
до вулиці. Хата стоїть причілком до вулиці на відстані 
кількох метрів від огорожі, а повітка чолом до вулиці, 

під прямим кутом до хати, в глибині двору. Господар-
ські будівлі. Повітка в конструктивному відношенні 
подібна до хати – каркас з валькованим заповненням.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Парафіяльна школа 
розташована чолом до провулку, який веде до церкви. 
Стоїть на високому підмурку, що спричинило проти 
дверей влаштування ґаночку на двох стовпчиках зі 
сходинками. Будівля тридільна за типом традицій-
ної хати «хата + сіни + хатина». «Хатина», можливо, 
пізніша, як показує стан затильної стіни. Вона мала 
окремий вихід, про що свідчать другі (затильні) двері. 
Цілком імовірно, що при школі жив учитель, займаю-
чи «хатину», а в «хаті» проводилося навчання. Стіни 
вальковані, побілені. Дах 4-схилий, нині під шифе-
ром. На північний схід від парафіяльної школи, за 
свідченнями селян, була хата дяка (не збереглася). На 
схід від подвір’я церкви розташована попівська сади-
ба з будинком кінця ХІХ – початку ХХ ст. Будинок од-
ноповерховий з мурованими, зовні потинькованими 
стінами. В  основі планувальної схеми  – традиційна 
хата на дві половини, але більших розмірів і з дворя-
довим розташуванням кімнат. Симетричний чільний 
фасад (північний) має посередині головний вхід че-
рез ґаночок і по два вікна з обох боків. На західному 
причілку – троє вікон, а на південному фасаді – п’ять 
вікон. Зі східного боку влаштовано додатковий вхід. 
Дах 2-схилий з трикутними фронтонами, зашитими 
вертикально дошками. Покриття даху – бляха. Вікна, 
кути і фриз будинку підкреслені білим кольором і не-
глибокими відносно поля стін виступами. Будинок 
використовується під дитячий дошкільний заклад.

Схематичний  
план садиби 
К. Маслянки.  

Початок ХХ ст. 
с. Слобідка-

Смотрицька  
Чемеровець-

кого р-ну 
Хмельниць кої обл.  

1992 р.  
Рисунок  

З. Гудченко

Схема забудови старого кутка села. 
с. Слобідка-Смотрицька  

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план парафіяльної школи.  
ХІХ – початок ХХ ст. с. Слобідка-Смотрицька  

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати К. Маслянки. Початок ХХ ст. 
с. Слобідка-Смотрицька  

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко
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с. Степанівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1992 р.  

у с. Степанівка Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1906  року. Пенжуляк  Ф.  І. 
стоїть в глибині двору, рівнобіжно до його довгої 
сторони, чолом до сонця. Перед хатою  – викладе-
ний з кам’яних пластин майданчик, що часто зустрі-
чається на Поділлі. За типом плану це  – тридільна 
«хата  +  сіни  +  хатина», але з вигороженою в сінях 
комірчиною. Стіни. Стіни – на кам’яному підмурку, 
складені з глиновальків, обмазані й побілені, знизу 
оточені призьбою. Загальні зовнішні розміри будів-
лі – 515×1147 см, товщина стін – 40 см. Вікна мають 
характерні на Поділлі для початку ХХ  ст. лучкові 
перемички, що відбиває вплив міської стильової ар-
хітектури. На чолі в «хаті» два вікна, зближені між 
собою, що є натяком на подвійні вікна, особливо по-
ширені в цей період на Буковині і Наддністрянському 
Поділлі. На причілку «хати» – одне вікно, на чолі й за-
чілку «хатини» – по одному вікну. Дах. Дах 4-схилий, 
на кроквах, під соломою, з гребенем.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір початку ХХ ст. 
Пенжуляк  Ф.  І. розташовано біля короткого про-
вулку, що відгалужується від головної вулиці села. 
Вхід  – спільний для двох господарів, утворений 
шляхом поділу колишньої великої садиби. Двір Пен-
жуляк Ф. І. має вузьку видовжену форму, внаслідок 
чого забудова його розташована послідовно зі змі-
щенням кожної споруди відносно іншої. Зразу біля 
входу ліворуч стоїть хлівець, далі праворуч – льох, за 
льохом – хата, а за нею – яма на картоплю. Господар-
ські будівлі. Хлівець початку ХХ ст. – невелика будів-
ля для птиці та дрібної худоби. Стоїть на кам’яному 
підмурку, стіни – з глиновальків, обмазані й побіле-
ні, дах 4-схилий, під соломою, з  гребенем. Будівля, 
крім дверей, що відчиняються всередину, має хвірт-
ку. З  двох боків чільної стіни майже під стріхою є 
маленькі квадратні віконця для птиці з поличками і 
дверцятами.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1992 р. у с. Степанівка  

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Ксьоншкевич М. С.

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ  ст. 
Ксьоншкевич  М.  С. розташована затиллям до вули-
ці, чолом на південь. За свідченням власниці, хата 
збудована близько 130 років тому. За типом плану це 
«хата  +  сіни  +  комора» з вигородженою в сінях ко-
мірчиною. Внутрішні розміри «хати»  – 434×418  см, 
«комори» – 434×205 см. Ширина сіней – 209 см. Тоб-
то план в цілому вміщує майже 2  квадрати. Стіни. 
Стіни, складені з вальків, між сохами, поставлені на 
кам’яний підмурок, зверху покладені ощепини, у які 
врубані крокви 4-схилого даху, вкритого соломою. За-
лишки ощепин на кутах виступають назовні. «Хату» 
освітлюють подвійне вікно на «чолі» і звичайне на 
причілку. Подвійні вікна – характерні для Середньої 
Наддністрянщини. Стеля. Стеля спирається в «хаті» 
на поздовжній сволок. Дах. Останнім часом поверх 
солом’яної покрівлі поклали толь, що змінило вигляд 
будівлі.

Схематичний план 
забудови двору 

Ф. Пенжуляк. 
с. Степанівка 

Чемеровецького р-ну 
Хмельницької обл. 

1992 р. Рисунок 
З. Гудченко

План хати М. Ксьоншкевич. Друга половина ХІХ ст.  
с. Степанівка Чемеровецького р-ну 

Хмельницької обл. 1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати Ф. Пенжуляк. 1906 р.  
с. Степанівка Чемеровецького р-ну 

Хмельницької обл. 1992 р. Рисунок З. ГудченкоIM
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смт Гриців
З польового щоденника Ю. Вяхк, записано 2005 р.  

у смт Гриців Шепетівського р-ну Хмельницької обл.  
від Яцько Лідії Іванівни, 1947 р. н.  

(ПАВК. Ф. 22. Оп. 19. Спр. 4)

ЖИТЛО Інтер’єр. [Які були меблі в хатах?] Скриня, 
стіл, лава, піл, жердка була. [Опишіть лаву. Які її роз-
міри?] Виготовляли з ялинка та дубу. Розміри лави за-
лежали від довжини хати. [Чи були ікони в хаті?] Спе-
ціальні полички були зліва від печі, на них ставили 
ікони. [Що було з посуду?] Миски, горшки, макітри, 
гладущики, баньки. Миски були у миснику, а глеки на 
подвір’ї, на кілках.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце для будівництва?] Ви-
бирали місце, щоб не було ско́тів [тобто похилої по-
верхні], щоб не сходилась межа з межею. [Яке місце 
вважали добрим для будівництва хати?] Добре було 
на горбку, щоб не попадала вода від повені. [Чи мо-
гли якось перевірити, чи добре місце?] Сипали жито 
по кутках. Закладини. [Коли розпочинали закладини 
хати?] Розпочинали весною, у  п’ятницю. Під чотири 
кутки кидали гроші і святили кутки свяченою водою. 
На кожному сволокові вирубували потім хрест. Вхо-
дини. [Кого першого пускали зайти в хату?] Запускали 
у хату кота, і де він ляже, там ставили ліжко.

с. Ленківці
З польового щоденника Ю. Мазанюк, записано 2010 р.  

у с. Ленківці Шепетівського р-ну Хмельницької обл.  
від Купець Степаниди Прокопівни, 1939 р. н.,  

та Мазанюк Ганни, 1961 р. н. (ПАВК. Ф. 22. Оп. 9. Спр. 10)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Село наше називається тому, шо тута був такий ста-
вок, і ловили рибу. А риба називалась лени. І через ті 
лени назвали село Ленківці. Вулиця Коськовецька на-
зивається тому, що тут недалеко село Коськів. В нас є 
друга Вербовецька [вулиця] – від села Вербівець. От 
Проща – то в нас святе місце, був такий случай, там на 
Великдень святили воду. От в Чистий четвер вмива-
тися йдуть, там вода свячена, і тоді люди вмиваються. 
Приходять вдосвіта в 3  часа ранку, цю воду прино-
сять додому. А один дуже хитрий хотів піти раньше, 
всіх опередити, водило-водило, аж на кінці вже люди 
йдуть вже з Прощи, вже посвятили воду, а він топіро 
на Прощу йде, аж розвиднилося. Водило так його. Там, 
в общем, таке місце. Там на Прощі було таке, там по-
ставили, ну, там вода свячена, і поставили три хрести. 
І всі люди йдуть. І там помолились Богу, і там оставляє 
шось, чи рушничка, чи там дитинка заслабне, то там 
чи рубашечку з дитинки вішають на той рушник. Пе-
рехрестились, поцілували цього хреста. А один в нас 
такий хитрий голова був, Ковальчук, голова колгоспу, 
сказав до цього свого, тракторістом він робив, був та-
кий... А він до нього сказав, щоб він вигорав ці хрес-
ти. Щоб вигорав звідти, і не було там криниці. В об-
щем, він не горав, а сказав до нього [голови колгоспу]: 
«Якшо хоч, то йди сам його [руйнуй]!» Відказався. То 
цьой сам голова вже колгоспу і цим трактором дого-
рує ці хрести... То як заслаб, то там слабим був, доки не 

помер. [Які є ще народні назви вулиць?] Гулівщина – 
бо там колись ліщина росла. Ну, гущавина, ліщина 
тако – через те Гудівщина назвали. Там, в Лозовій ву-
лиці, колись росли лози. Як я ходила в школу колись, 
ходили через городи навпрошки, по болоті, мили 
чоботи біля школи. А потом стали строїти там хати, 
все там. Построїлись вулиці і в честь Юрія Гагаріна. 
Оповіді та легенди. [Чи чули Ви перекази про скарби 
на території села?] На Попівщині говорили, шо там на 
углі є в горщику золото. І вже мій свекор пішов шука-
ти цього горщика. Копали вони, копали, йде дід і каже: 
«Діти, шо копаєте?». – «Криницю!». – То копайте собі 
криницю!». Копали вони, достали, вже побачили вони 
горщик. Тільки достати  – а  він дальше. Ну, вже ніч. 
Вони: «Ну лягаєм спати!» Як вони полягали, а ранком 
встають, а  води повно-повнісінько. Якби тому діду 
сказали, шо золото, то, може б, було б золото. [Чому 
називається Попівщина?] А там раньше була церква, 
і  там були попи. Потім ця церква провалилась крізь 
землю, і навіть зараз, якшо притулити вухо до землі, 
то чутно, як дзвонять дзвони.

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Сутківці
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  
у с. Сутківці Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Формуван-
ня поселення за історичними відомостями]. Село 
Сутківці розташоване в глибокій долині р.  Ушиці. 
Місцевість  – пересічена, мальовнича. Панують над 
навколишнім середовищем два великі пагорби. На 
одному з пагорбів, відокремленому від іншого доли-
ною потічка, в  середині XIVст. було мисове городи-
ще, укріплене з північно-західного боку мурованою 
оборонною стіною. У  другій половині XV  ст. з пів-
нічного заходу від нього розпочалося будівництво 

Панорама з історичними об’єктами.  
с. Сутківці Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ  РАЙОН
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регулярного вежового замку. Замок являв собою пря-
мокутний двір (66×60 м), оточений стінами, з чотирма 
п’ятигранними кутовими вежами і надбрамною ква-
дратною в плані вежею посередині північно-західної 
стіни, звідки був в’їзд до замку. Чотириярусні вежі 
з’єднувалися з надвірного боку галереями вздовж 
оборонних стін. З  південного сходу і північного за-
ходу були рови завширшки 16  м. У  1567  році замок 
зруйнували, пізніше стіни понизили, а  деякі стріль-
ниці розтесали під вікна. З кінця XVІІ ст. замок втра-
тив оборонне значення. На XIV ст. припадає і будів-
ництво оборонної споруди на іншому пагорбі, яка 
в 1476  році перебудована під церкву, відому як По-
кровська церква-замок XIV–XV  ст., XVІІІ  ст. Спосіб 
мурування обох цих споруд – однаковий. Взаємороз-
ташування церкви і замку відносно долини струмка і 
невелика відстань між ними (близько 400 м), а також 
аналіз іконографічного матеріалу, проведений дослід-
никами, свідчить про те, що обидві споруди в давни-
ну являли собою єдиний оборонний комплекс, який 
захищав невелике поселення, сформоване вздовж 
струмка. У XVІІІ – на початку ХІХ ст., коли межі по-
селення розширилися, і село вийшло з низини на схи-
ли мису, обидві споруди почали відігравати важливу 
композиційну роль в забудові Сутківців. [Літ.: Памят-
ники градостроительства и архитектуры Украинской 
ССР. Т. 4. Киев, 1980. С. 232–234; Гульдман В. К. Па-
мятники старины в Подолии. Каменец-Подольский, 
1901. С. 356–350; Логвин Г. Н. По Україні. Київ, 1963. 
С. 277–283; Сецинский Е. Древнейшие церкви в Подо-
лии. І. Церковь-замок в Сутковцах Летичевского уез-
да. Подольские епархиальные ведомости, 1889. №2–3; 
Историко-архитектурные предпроектные исследова-
ния с.  Сутковцы Ярмолинецкого района Хмельниц-
кой области. КиевНИИТИ. Инв. № 1659/І, № 1659/V. 
О. А. Пламеницкая. Т. I, V. С. 5–6, 9–11, 47–48, 66–69.] 
Система забудови. Планувальна структура Сутківців 
сформувалася як нерегулярна, підпорядкована пере-
січеному ландшафту місцевості. Домінуюче положен-
ня в архітектурному просторі відіграють руїни замку 
та Покровська церква-замок на горбах. Сільська за-
будова вільно розкидана вздовж хвилястих вулиць. 
Акцентним об’єктом сільської забудови є мурований 
млин ХІХ ст. біля греблі.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Покровська церква-за-
мок – оборонно-культова споруда з центральним об-
сягом (10×11  м) і чотирма прилеглими до нього на-
півкруглими конхами. Стіни  – завтовшки 1,5–1,6  м. 
Склепіння в середній частині спираються на чотири 
арки, що з’єднують її з бічними приміщеннями, та на 
масивний стовп у центрі нави. Бічні приміщення пе-
рекриті готичними зірчастими склепіннями. Хід на 
другий ярус розташований у товщі західної стіни. На 
другому поверсі плоскі дерев’яні стелі. По периметру 
будівлі розташовані стрільниці, а на рогах нави – ма-
ленькі вежки. У  третьому ярусі  – машикулі на кон-
солях. Замуровані бійниці виявлені дослідниками і в 
першому ярусі. Завдяки вдалим пропорціям невелика 
церква-замок справляє монументальне враження і є 
шедевром архітектури України XV ст., незважаючи на 
зведення дерев’яної двоярусної дзвіниці в другій поло-
вині XVІІІ ст. та деякі перебудови наприкінці ХІХ ст.

ОБОРОННІ СПОРУДИ Замок. Наразі замковий двір 
являє собою рівний майдан, обмежений з північного 

Покровська церква-замок. XIV–XV ст., 
перебудований у XVIII ст. Північний фасад.  

с. Сутківці Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  
1990 р. Світлина З. Гудченко

Млин водяний. 
с. Сутківці Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко

Руїни замку.  
с. Сутківці Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  

1990 р. Світлина З. Гудченко
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сходу і південного заходу схилами пагорба. З північ-
ного заходу і південного сходу збереглися залишки 
оборонних ровів та фрагменти мостових опор в’їзду в 
замок. Фрагментарно простежуються сліди стін замку. 
З п’яти веж тільки одна (східна) вціліла разом з фраг-
ментом прилеглої стіни. Від північної вежі збереглася 
частина напільної стіни. Східна вежа  – п’ятикутна в 
плані, повернена меншою стіною у бік двору. З  чо-
тирьох ярусів існують неповні три. Стіни завтовшки 
близько 3 м складені з вапняка із забутовкою всере-
дині. Замок належить до раннього регулярного типу.

с. Шарівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1990 р.  
у с. Шарівка Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  

за натурними дослідженнями  
та літературними джерелами

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Інформація 
про поселення за історичними відомостями]. Шарівка 
належить до старовинних поселень Поділля, які мали 
замок і відігравали певну роль у захисті південних 
околиць Поділля від загарбників. На теренах Шарів-
ки знайдено археологічні об’єкти: залишки поселен-
ня трипільської доби та давньоруського городища. 
Заснування Шарівки датується XIV  ст. У  1433  році 
король Ягайло дав замок і містечко Бернарду Пре-
твичу. В люстрації за 1570 рік засвідчено, що в містеч-
ку, зруйнованому татарами 1567 року, на новій осаді 
було 114 будинків. На 1776 рік у Шарівці налічувало-
ся 250 будинків. [Літ.: Історія міст і сіл УРСР. Хмель-
ницька обл. Київ, 1973. С. 673–674; Памятники градо-
строительства и архитектуры Украинской ССР. Т.  4. 
Киев, 1986. С. 234–235]. Система забудови. Шарівка 
розташована біля ставу, утвореного р. Ушкою, на ви-
сокому пагорбі. Місцевість пересічена, дуже мальов-
нича. Під скелею витікають 15  джерел найчистішої 
води. За особливостями ландшафту й планувальної 
структури поселення можна поділити на три частини: 
напівострівна; на схилах; на рівному плато. Найдав-
ніша за часом заселення та найколоритніша за есте-
тичними рисами частина села долучається з півдня до 
ставка, а з півночі обмежується струмком. Утворений 
півострів має два колись укріплені миси, один з яких 
займав монастир, а другий – замок (пізніше панська 
садиба). Від монастиря лишився тільки храм, а від са-
диби окремі посадки парку: чудові взірці ясенів, ялин, 
лип та інших дерев. На розгалуженні доріг до монас-
тиря і панської садиби розташовано костел 1861  р. 
На північ від струмка – стрімкі скелі, що переходять 
у плато. Найменше упорядкованою у планувальному 
сенсі є найстаріша (напівострівна) частина села. Схи-
ли забудовані вільно розкиданими селянськими сади-
бами, до яких ведуть криві короткі вулички. Плато, 
заселене пізніше, має регулярну систему забудови. Її 
основу складають дві майже рівнобіжні вулиці, спря-

мовані з північного заходу на південний схід. Допо-
внюють вуличну мережу нечисленні поперечні рівні 
вулиці. Чудова панорама розкривається з північно-за-
хідної частини плато, звідки видно Покровську церк-
ву на мисі в оточенні річки, на другому плані – парк 
і мальовничу, розкидану по схилах сільську забудову. 
У глибині півострова ховається костел.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Покровська церква-за-
мок XIV–XVI ст., XVIII ст. належить до рідкісного для 
теренів України типу споруд, що виконували оборон-
не й культове призначення. Первісно в XIV  ст. була 
збудована башта. До неї в 1430 році, зі сходу доєдна-
ли муровану церкву. Башту ж адаптували до функцій 
дзвіниці. Перший ярус послуговує притвором церкви, 
другий – хоромами, третій – власне дзвіницею. [Літ.: 
Труды Подольского Епархиального Историко-Стати-
стического комитета. Вып.  IX. Каменец-Подольский, 
1901. С.  856–857]. Покровська церква  – це трикон-
ховий храм, перекритий напівциркульними конхо-
вими склепіннями з розпалубками над вікнами та 
підпружними арками. Центральна частина церкви 
розкрита у бік апсиди та бічних рамен трьома широ-
кими отворами зі стрільчастими арками. На початку 
XVIII  ст. церква була частково зруйнована, а  в кінці 
цього ж століття відновлена з деякими змінами висо-
ти стін, перекриття тощо. Наприкінці ХІХ ст. заклали 
готичні прорізи, дорощені стіни бічних рамен, спору-
дили по центру храму дерев’яний підбанник з наме-
том. В башті надбудували два яруси з наметовим за-
вершенням. Стіни першого мурованого ярусу мають 
товщину 1,7 м. Верхні 2 яруси складені з цегли. Давні 
двері – з трицентровими перемичками, вікна – стріль-
часті з білокам’яними обрамленнями. Костел. Костел 
1861 року – однонавна мурована споруда зі склепін-
частими перекриттями, арковими вікнами, зі спроще-
ним оформленням фасадів.

Покровська церква-замок. XIV–XVI ст., 
перебудований у XVIII ст.  

с. Шарівка Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  
1990 р. Світлина З. Гудченко
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смт Вільшана
Записав Ю. Бідношия 6 липня 2013 р.  

в смт Вільшана Городищенського р-ну Черкаської обл.  
від Кіндратенко Віри Марківни, 1935 р. н. 

ЖИТЛО Землянка. Німці заїхали, о, то таких, як я, дітей 
вигонили на поле... Война почалася, то ми вже, бідні, 
де ми тіки не були: і на буряках, і скрізь вигонили нас, 
бо треба було робить. Дівчата, сестри... позабірали 
вони в Германію моїх сестер. Батька убило на фронті, 
батько не вернувся. Хата згоріла, нема де жить. Роби-
ли землянки після війни люди, жили в землянках, о... 
Німці витягували з погребів, розстрілювали. Ми... 
п’ятеро нас у погребі... батько наче сусідній... Бо як 
почалась війна, то де ж діцця. Та ми в один льох уско-
чили, а там багато людей. То шо ж – пригорнули його 
картопльою. Вони шукали, шоб убить. То вийшли та 
сусіда вбили і корову вбили, німці. Бо це ж думали, шо 
партизани ж переховуюця. А їх п’ятеро дітей на йому 
сиділо. То це він остався, той. То він довго й не пожив. 
Десь до Білозір’я гнали ж німців, і він, бідний, там за-
гинув, цей же ж, де п’ятеро дітей у нього. О... А уже 
ми, шо ж ми? Після тих німців голі-босі. І щитайте... 
голодовка сорок сьомий год. Толока. Ну, то ми вже 
там... зліпили з вальків люди. В нас люди дружні, я вам 
скажу. Оце як роблять саман, то йдуть усі люди, сусіди 
там. Ну, тако, як дві вулиці, так усі помагали один од-
ному, о. А вже шо ж, уже наче трошки нам було полег-
шало, а тоді ж оце голодовку перенесли. Сильна голо-
довка була, сорок сьомий год. Трудно було виживать. 
Не було город чим засадить.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

с. Будище
Записала Л. Боса 3 липня 2013 р.  

у с. Будище Звенигородського р-ну Черкаської обл.  
від Трохименка Івана Олександровича, 1929 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Народився я в Будищах. Мої бать-
ки і дід, і  прадіди жили тільки не тут, а  там дальше 
наше старе дворище. Дід мали коні, скотину, мали три 
гектари землі (мало це, але ж що). Так вони помалу 
трудилися, і  так собі жили. То це тоді, до революції. 
Будище таке... Ну, різні розмови. Тут колись-колись 
ліси були. Сійчас трохи менше їх, хотя то й сійчас чи-
мало. А тоді це лісне, лісне місце було таке. От, і вроді 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

шо будували буди. І отако будували ці буди – пішли 
Будище. Друге, говорять так, шо вони займалися, ви-
палювали вугіль, ну, вугілля дерев’яне. Бо лісу багато 
було. Трохи людей, небагато було. А їх питали: «А чо’ 
вас так мало?» Кажуть, що будуть ще – та так і полу-
чилося «Будище». Ну, це не точно. Ніхто не знає цьо-
го, так просто не знає. Бо Будищ таких у нас тільки 
тут, у  Черкаській області, троє: Лисянські Будища, і 
Черкаські Будища, і наші Будища. Оце так. [Які кутки 
у вашому селі були?] Ну, Півнівський куток, Козлів-
ський куток. Люди такі жили там. А так дражнилися 
з них. А Півнівський – бо там Півень жив. Там після 
[Першої світової] війни, після революції, та одділи-
ли. Планували і там, там десь хат з п’ятдесят, а, може, 
й немає – Новоселиця. «Новоселиця», – ми називали. 
Там будували хати, там хат п’ятдесят побудували. Бо 
там Лейба жив, корчмар. Дід мій, я не знаю, як воно, 
ну, так воно було побудовано в цьому селі, ну, жили 
тут Задорожні – вони там, на тій стороні яру. От, чу-
макували вони. Вони чумаки були. Вродє хтось, дід чи 
прадід з наших тоже їздив із ними. То оце таке. Оці 
Задорожні хвактично заснували село. Ну, це не роди-
чі, це чумаки ті. Хвактично, тут була «чумачка». Чим 
вона була? Тим, шо тут ліси кругом, і поля були, було 
де випасать воли. Оце ж і Гупалівщина по Шевченку 
«Гайдамаки»... То це ж тут Гупалівщина в нас, біля 
озера (правда, вже озеро висохло). Тож зробили так 
його: загатили так, шо вода взагалі втікла. Ну, діло не 
в том. Діло в том, шо там, на тому місці, був ліс. Той 
ліс пізніше був вирубаний, а тоді колгосп посадив там 
садок  – там вишневий садок був. Гарний садок був. 
І  там таке місце  – ми називаємо Гупалеве його. Так 
воно єсть – Гупалеве. І там открився льох, провалив-
ся – з тих льохів, про які пише Шевченко, шо скарби 
були там. Ну, десь там проходять два яри близько, ну, 
метрів сто чи ближче, і вони між оцими ярами про-
копали. Ну, вродє, він там не один [льох] був, декілька 
було. Ну, одкрився один. Ну, там трохи подивились, 
походили хлопці, десь метрів піїсят – залазили туди. 
Але ж воно вже пообвалювалося, то опасно туди ліз-
ти. А  так ніякої не було в нас експедиції, шоб шось 
дивиться. Знаєте, воно нікому не було потрібно, це 
діло. І так воно його засипало, і це так осталося. Був 
я там, ну, там тоже лазив у той льох, ну, я тіки в пер-
шім був, а  там він викопаний, таки видно, шо копа-
лося ше дерев’яними лопатами, заступи такі були, шо 
на дерев’яній лопаті металічна була напайка, вроді. 
[Мешканці знають про той льох?] Ви знаєте, ніхто й не 
знав про той льох. Вобще-то знали, шо льох, потому 
шо Шевченко написав, але ніхто не знав, шо він є. Аж 
коли провалився, то взнали. А  він провалився десь 
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оце, ну, років двадцять-тридцать тому, недавно, ше 
при радянській владі. Але ж тоді воно так, це діло не... 
З  Шевченком так пов’язане це діло. Ну, Шевченкове 
(Керелівка) – те село старіше, і більше воно, велике й 
Моринці. А Будище – воно менше село було. Але воно 
так, на окраїні, жили і в лісах, і такі ліси, поляни – ну, 
красиве дуже мєсто! Ви шоб весною приїхали, поди-
вилися  – воно все біле, в  цвіту... Садки, дуже гарні 
садки тут, дуже гарно цвіте. Приказка така у нас в селі 
ходить: «Спасибі діду Тарасу за шифер і трасу». Це ко-
лись склали, ще коли відзначали ювілей йому перший 
і ремонти робили у цих селах. [Скільки жителів зараз 
в селі?] Якщо триста є, то й добре. Сійчас ніхто нічо-
го не робить. А Ви ж подивіться, в Шевченковому й у 
Моринцях, та і в Будищах [порівняйте благоустрій]. 
Шевченкове й Моринці – відбудовано як! Це ж буду-
валося при радянській владі. От останній час, це вже 
при мені, бо то раніше побудовано було, а останній, це 
до стоп’ятдесятиріччя [від дня народження Т. Г. Шев-
ченка] виділили шість мільйонів рублів, карбованців, 
отут навести порядок. Приїжжали ці, шо робили. Бо 
в Шевченковому і будинки робили, і в Моринцях ро-
били тоже ж таке, колгоспу помагали. І в нас тут дещо 
робилося. [Моринцям більше грошей виділяли?] Та в 
Моринцях школу харашо одремонтували. А потім же 
ж дали гроші на будівництво нової школи. А проект 
якийсь трьохкорпусний, [на] три корпуси в селі шко-
лу... Та шось вони робили-робили, а  тоді розваляли 
все. Ну, не получилося, в общем. Можна сказать, шо 
раніше хоть і то, а Шевченко, Шевченка краще шану-
вали, як ми сійчас. Шевченкове таки претендує на те, 
шо Шевченкове – таки є Шевченкове. Моряни [жителі 
с. Моринці] – у морянів же була секретар ЦК ця Оль-
га Іллінічна, як же ж її, Іващенкова, любимая подруга 
цього Хрущова. То все хотіли зробить у Шевченко-
вім... Шевченкове хотіли зробить таким селом, як тоді 
були гроші, і шось там приїжджали туди, архітектори 
туди дивилися. Але ж Ольга Іллінічна це все діло по-
вернула – та зробили у Моринцях. А вона моринська. 
На Моринці все перевели. Там зробили Будинок куль-
тури і в Шевченковому Будинок культури зробили. 
В общем, допомогли морянам добре. У Шевченковому 
була ветлікарня, у Шевченковому була лікарня, у Шев-
ченковому була школа-інтернат. У Шевченковому був 
технікум сільськогосподарський, середня і початкова 
школа. Це мало? Багато! Ну, і в нас назви залишили-
ся – Енгельгардове приміщення, парк... І практично, 
і Шевченкове, і Моринці до нас їздять у парк... Ну, ха-
рашо. Ми нічого не претендуємо, ми тільки кажемо: 
«Ну шо, давайте робіть: робіть і в Моринцях, робіть і 
в Шевченковому, і в Будищах зробіть хоть шо...».

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. В мене сусід, та він ста-
ростою в церкві. В Будищах така церква є в хаті, а він 
там... Ну, така квартирка невеличка, купили її, та там 
жінка та оддала під церкву. Бо в хаті тій, де церква, 
уже не можна – тече вода і все таке... То сусід цей та 
старостою в цій церкві. Та він майстер, та він ремонт 
робить, хотять ремонт робить. Та батюшка шевчен-
ківський до нас приїжжає, і  видно, толковий такий 
чоловік, красивий, гарний дядько такий, ну, молодий 
ше... Але, ну, я чогось на нього дивлюся, мені приємно 
дивиться – хороша людина. Вони вирішили зробити 
тут хату – церкву. То хай би лучче церква була, хай би 
молодь пішла в церкву, ніж вона іде в ті чайні...

ПАНСЬКА САДИБА Як Енгельгарду була наділена ця 
територія, то Енгельгард поїздив, подивився і поба-
чив, шо тут гарне місце. От Ви як їхали, бачили парк? 
Ото парк і будинок – то все Енгельгарда. Там ше Ен-
гельгардівський будинок залишився, він був згорів, 
але його після революції відбудували, і була там агро-
школа. А  потом технікум агрономічний побудували, 
і  там вони були. А тут було гарне господарство. Ен-
гельгард сюди приїжджав. Ну, Енгельгард мало при-
їжджав. Бо Енгельгард  – сам же він був у Вільнюсі, 
Вільно, був генералом, а син його був воєнним, був у 
Харкові. Але він дуже рано вмер – епілепсія в нього, 
отаке. А жінка в нього була із Терещенків (сестра чи 
шо тих Терещенків). І в їх був учитель Масаков. Вродє 
руський, ну, звали його Масаковський (тоді ж усіх на 
польський такий манер). Масаков  – він учителював 
тут, учив дітей, їх було син і дві дочки. От, і  як цей 
Енгельгард умер, то він женився на Енгельгардші, став 
хазяїном, да, Масаковський. Ну, кажуть так  – Маса-
ков. То так і залишився оце тут хазяйнувать. Ну, спра-
ва в тому, шо він тоже, ну, я  знаю, як воно од жиру 
люди казяться... Ця Енгельгардша була стара вже, 
а дочка підросла, стало їй вже років шістнадцять, чи 
шо, і він її забрав, і поїхали вони за границю, утекли. 
Приїхали вже через два роки з дитинкою. І він сюди 
приїхав, і  та стара була тут. Бо тут була жінка [роз-
повідала], вже її немає, ну, вона довгенько, їй більше 
дев’яносто років було. Її немає, вона була горничною у 
Енгельгардші. То вони гарно ставилися до людей. Оце 
така історія з оцими Енгельгардами. А про Шевченка 
я розкажу Вам дальше. Значить, Шевченко був хлоп-
чик, і такий розумненький хлопчик, а мати його роби-
ла тут, в Енгельгардта. І той побачив, шо хлопчик та-
кий толковий, і він його взяв собі – козачок такий. Він 
там йому помогав, ходив, все робив. І  малював. Він 
дуже любив малювать. От, там дуби стояли, він там у 
дубі... Там був дуб такий, шо у дубі дупло таке, і стояв 
столик і три стільчики. Там є два дуби, три дуби – але 
то не ті, то молодші. То старий дуб був. Це, от, як алєя 
йде, то ізлєва цей дуб стоїть, а  ісправа, то там кусок 
пенька був. В  той дуб попала блискавка, і  загорівся, 
й згорів, і тільки кусок пенька осталося. То це, казали, 
шо це старий. А дід мій казав, бо він робив там, там 
садовники були, а він садовником був, так собі трош-
ки вчився, то казав, шо вони сиділи там, у тому дуплі 
видовбано так, вирубано так вхід. І там, каже, столик, 
і три стільчики було в самому дуплі – такий великий 
дуб був. Ну, він, щитають, десь шістсот-п’ятсот років. 
А скільки там було – хто його знає... Оце така справа 
із цим, да. От він узяв його, цього Шевченка собі у ко-
зачки. Ну, він способний хлопчик був, і так він у його 
весь час крутився. А коли помагав йому, усе таке. Ну, 
там описується все про Шевченка, шо там він [пан] 
нічого, він дуже гарно ставився. Він, ну, як сказать, 
ну, вони були розумні, культурні люди, вони глупості 
не робили. От, ну, шо такий лад був. Така влада була... 
Значить, люди наші, будищани робили тут у Масаков-
ського і в Енгельгарда. Тут же і конюшні були – і воєн-
ні коні, виїзні. Конюшня була для воєнних коней там, 
де оце алєя йде од одного дуба до другого, двоповер-
хова: внизу коні, а вверху кладова, шоб так, і дверці. 
Потягне за шворку, і ті дверці одкривались. Там зерно 
знаходилось. Спеціально головки були і трубопрово-
ди дерев’яні у жолоб, і  зерно сипалося коням у жо-
лоб. Така була... Воловня була – воли. Конюшня була, 
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майстерні дуже хороші. Все робили, робили меблі 
тут. Ну, все шо потрібне, то тут було, тут робилося. 
Хазяйство було дуже хороше, і як би сказать, потужне 
хазяйство. То шо характерно, шо всі ті, хто постійно 
працював у їх, і гарно працював. А тоді не можна було 
погано працювати, бо виженуть. Всім побудував хати 
зі свого матеріалу і желізом покрив, шоб не спалили. 
Чоловік, мабуть, з десять, десять хат було побудовано. 
Вже й Масаковський, і Енгельгардт будував оце цим 
людям. Ну, і шо... Ну, і користувалися. Каждому дава-
ли гектар землі, панської землі, кромє того, що в його 
було, у кого там робив, а то ше гектар давав. Такі ше 
анекдоти ходять, один я розкажу. Значить, вони гарно 
так... Може, й  не треба дуже хвалить, але я шо хочу 
сказать. Я хочу сказать, шо це були культурні грамотні 
люди, вони робили своє діло. У них, хвактично, влада 
була, у їхніх руках усе. І вони розпоряжалися своїми 
грошима чи доходом своїм, як вони хотіли, так вони 
і робили. Ну, з Масаковським. Був тут у нас Мусій – 
помощнік садовніка. А садовником був Волкодав. Хо-
роший садовник. Сади тут хароші були, і в лісі сади 
були, і там аж у цьому... Двадцять три сади були, і там 
же ж воно поопадало, тепер же воно старе. І  він же 
мав тоже десятину землі. Тут оця, як ми їдемо, як ми 
їдемо, то од поля, од дороги була оце людям земля. 
Був тут різник, робив тут у цему, у майстерні, у пана. 
Ну, а він жив тут біля дороги за ставком там. Узяв до-
шку та й несе. А пан їде якраз із Шевченкового, став: 
«Шо ти, Сємєн, вот ето, воруєш доскі?». – «Та прошу 
пана, у  мене, ето, дітки, та я хочу зробить стільчика 
дітям».  – «Ну, хорошо, бєрі, только дєлай стільчика. 
От, і я провєрю». І вже таке. Він зробив стільця – де 
діться. Та й поставив на дорозі, шоб пан їхав, побачив: 
«Ну, Сємєн, відєл, молодєц. Пусть дєткі садятся». Ота-
ке... Єму просто інтересно. Люди роблять – він прихо-
дить. Молотять там, він приходе, сідає, там із людьми 
говорить тако. Не такі... Ото говорять, розказують. 
Були, конєшно, й такі, особливо, в Росії, там поміщи-
ки були грубі. А це були люди зовсім інші... То школі 
тоді ж дали, я добудував школу, перекрив школу, ре-
монт зробив, от те мало. І кришу – криша там стара 
ше була, панська (залізо, то воно старе вже було, то 
перекрили). Я, правда, там і полаявся, але не хотіли ж 
давати. Виділили, виділили дві тони цинкового залі-
за, а його [старе залізо] забрали десь. [Кажуть, школу 
в Будищах можуть закрити...] Нема школи – це нема 
села. Село хвактично вимирає.

с. Моринці
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р.  

у с. Моринці Звенигородського р-ну Черкаської обл. 
 за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата близько 1870  року Тютюн-
ника Н. являє собою первісно дводільний тип житла 
«хата + сіни». За рахунок сіней була відгороджена ко-
мірчина, але невідомо коли. Стіни. Стіни – дерев’яні, 
в  стовпи. Заміт щільний, з  широких плах. Поверх 
стовпів покладено поперечну і дві поздовжні платви. 
На випуски поздовжніх платв і сволоку на причілку 
покладена друга поперечна платва, в яку врубані на-
ріжні крокви. На довгих фасадах крокви врубані у 
верхні поздовжні платви. Зовні і зсередини стіни об-
мазані й побілені. Стеля. В усіх приміщеннях є доща-
на стеля, яка спирається на поздовжній сволок «хати» 

і сіней. Початково в сінях стелі не було. Інтер’єр. Ві-
кон в хаті троє, всі вони 4-шибкові. В  інтер’єрі хати 
зберігається стара піч, митий сволок, лави, жердка, 
мальована квітками скриня. Житлове приміщення 
відрізняється малою площею (16,5 м2). Це могло бути 
бідняцьке житло, хоча й зроблене з якісних матеріа-
лів. Це пояснюється тим, що в даному локальному ре-
гіоні було багато лісів, а, отже, й деревини.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1975 р.  
у с. Моринці Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Громадський центр. Громад-
ський центр села Моринці – батьківщини Тараса Шев-
ченка – був споруджений протягом 1963–1964 років. 
Центр розташовано на рівному плато, що підвищуєть-
ся відносно балки, на схилах якої в середині XVII ст. 
вже існувало поселення. Центр займає один з відрогів 
балки. Проте автори не скористалися можливістю па-
норамного розкриття забудови на краєвид з гребля-
ми, ставками, вербами, мальовничими схилами. Ком-
позиційна ідея була іншою – простою, економічно об-
ґрунтованою, реалістичною – це ідея затишного, дещо 
ізольованого від прилеглих вулиць куточка. Цей до-
свід виявився вдалим. За масштабністю забудови гро-
мадського призначення, благоустроєм, озелененням, 
мистецькими засобами покращення архітектурного 
середовища центр села Моринці було визнано одним 
з кращих. Майдан у формі трапеції площею 0,8 га об-
лямовують двоповерхові житлові будинки. Майже 
половину цього терену у вужчій частині засаджено 

Фрагмент піддашка хати  
Н. Тютюнника. 1870-ті рр.  

с. Моринці Звенигородського р-ну 
Черкаської обл. 1973 р.  

Світлина З. Гудченко

Громадський центр.  
с. Моринці Звенигородського р-ну Черкаської обл. 

1975 р. Світлина З. Гудченко
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партерними рослинами. Розширена частина майда-
ну біля будинку культури, адміністративно-готельної 
споруди та магазину має офіційно-урочисте призна-
чення. За будинком культури через своєрідний прохід 
насаджено парк. Доповнює архітектурний образ цен-
тру Моринців керамічне панно на тему «Дерево жит-
тя» біля проходу в парк, а також скульптура «Кобзар» 
(скульптор Рапай М. І.).

Записав Ю. Бідношия 5 липня 2013 р.  
в с. Моринці Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

від Поліжая Миколи Яковича, 1932 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Ну, а  іс-
торія села, шо ж... От Тараса Шевченка отам Бузина 
така паскудить, обробляє його. Ну то ж неправда, то 
ж брехня... І його садибу... Собствино говоря, він то 
в Моринцях мало жив. Тут його батьки були, то він 
родився тут, а  потом переїхали вони в Шевченко-
ве. То, по деяких данних... ну, я  стариків знаю, тих, 
шо... І мені баби – одна прожила сто два роки, а одна 
прожила дев’яносто вісім років, о... і дід Давид, тоже 
дев’яносто с чимсь років прожив... та й стариків ба-
гато... Я вже так, з якими працював, то вони розказу-
вали, шо садиба не коло школи, як тепер установили, 
шо вона вроді там, Тарасова садиба, батьківщина... Ви 
самі вдумайтесь, він писав:

Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила,
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину...

А край села – оцього ніхто й не знає і не інтересуїця... 
Край села в нас... То, де садиба, де школа, де той – то цен-
тер села був. Село кінчалося осьо, де обелісок. Якшо ви 
їхали оттуда, бачили ж, де обелісок? І отак сюди трошки 
поїхать – там живе щас на тому подвір’ї Сорока Василь. 
А колись там баба Дживілиха, казали на неї, о, а внизу 
ставочок – і ото там був край села. І старі люди доказу-
ють, що там була Григорова хата, о. Але чоось... І череп-
ки шукали якісь, і то... Й кажуть, шо коло школи там Та-
расова хата... То хтоїзна. Ну, люди доказують той... І тут 
був край села і ставок, унизу ставочок, ставочок... Там 
він був гарний, а тепер уже... У нас ставки були, у нас 
ставки, у нас рибництва було отакого! Ой! «А не нада!..» 
Все запало, занепало, заросло, затой... І тепер нема де 
гачка закинуть, щоб рибки вловить. Усе позаростало. 
О... То село наше ж, канешно, здорове, Було колись у 
нас у селі п’ять тисяч з лишнім населення, більше двох 
тисяч дворів було. А щас, я знаю, осталося десь тищу – 
тищу двісті  – тищу триста, може, дворів. Але багато 
пустих є, де не живе ніхто. Отак село зменшилось. А во 
врем’я, як було празнуваня стоп’ядисятиріччя Тараса, 
то в нас тоді ж центер побудували, магазіни там були 
гарни, дом культури, все... І готель була, й сільська рада, 
і аптеку, і магазіни... Зробили дуже культурно. Стадіон 
у нас, правда, був. Ще до войни тут стадіон у нас гарний 
був, о. То сюди, як було празнованя стоп’ядисятиріччя, 
то сюди було приїжжяли із ста трицяти восьми країн 
люде. Я тоді був уже дружинником, був механізатором 
передовим, то ми були в оцепленії... Ну, тут вони ходили 
собі тут в основному, а обід їм давали у Будищах, коло 
дуба. Ви були там? [Був.] Були? Ото там коло дуба. Там 
поробили їм столи, там те... Сюди звезли з усеї Украї-

ни поварів. [Усміхається.] Знаєте, яких? І були страви... 
і була посуда... ну казали так, шо навроді ті делегати так 
хотіли... була посуда від череп’яної миски і дерев’яної 
ложки – до сучасного. А страви там були, які хочте. О... 
Ну, й вони там... там їх угощали, там вони той... А ми 
собі ходили, в основном, наблюдали, о. А кругом село 
всіравно солдатами було оцеплене. [Усміхається.] Кру-
гом. Тіки їх ніхто не бачив. Вони стояли собі... Бо в нас 
кругом села ліс, майже кругом села. То один японець 
тоді напився, і  його не забачили... Там од дуба отуди 
єсь у яр, там ставок гарний і такий лісок той. І він пі-
шов туди, заліз під лісковий кущ, заснув собі. Ну, їх, 
очивидно, перещитують, бо як уже виїжжяли, то вони 
туди у яр з Будищ опустились, де млин стоїть на горі... 
Може, ви бачили, ше він стоїть, кажиця... [Стоїть.] Бо 
я вже давно там був... Як виявили, шо нема японця – 
який шарварок, шоб ви побачили! Ох!.. Шукають того 
японця. [Усміхається.] Ніхто н... Ті стоять там, міліція 
вся пиридіта, не було у пагонах. Шукаєм той... Знайшли 
його! Під кущем. Будимо: вставай! Ну, я ж не знаю по-
його, то я по-своєму: «Вставай, – кажу, – тебе ж там...» 
А він: «Мнє здесь карашо», – каже. [Сміється.] Але то 
отпразнували, все... Ну, була й показуха. В магазіни на-
везли товару такого, шо його не було тоді. Кажуть, за-
стій був, не було товару. Да! Не хватало... Чому? Бо в 
людей уже була купівельна спроможность. Каждий хо-
тів уже куплять, а його не хватало в державі. А сюди на-
везли. І пришлють цих корів, і те, ох! Чого тіки, всього! 
Горілка самого вищого качества була сємдисят копійок, 
ну тіки її ніхто із наших не взяв. Це вона була для тих. 
Там ходили люди. Бо я хоть і був у дружинниках, а ков-
ра хотів купить персіцького, та й стою, в порядке очи-
ріді. Людей же тут! Та щоб ви... Всі райони з’їхались, о, 
бо це ж на тих іноземців інтересно подивиця. Каждий 
шось хоче купить... Ну, вже як доходила моя очирідь, 
почитай, мене раз отак хтось [робить рух плечем]. Ну, 
думаю, це хтось... Подививсь – наче нема нічого. Посу-
вають дальші. Мене ше раз торкнуло, лучче. Не поняв! 
А третій раз штовхнув і показує отако... [Очима?] Да. 
Вийшов. «Тобі тут не місто, то не для нас, ти ж...» А бабу 
якусь то прямо за спідничку витягли. [Посміхається.] 
Да! То показуха була. Скотину... Мабуть, з  усеї Украї-
ни звозили корів. [Сміється.] Да-да-да. Це наших корів, 
хоч вони й були гарни, ну не такі... Їх загнали туди в 
яр... у нас кажуть: «Бабин яр»... а сюди навезли корів, 
шоб одінакови роги стояли, шоб одінакови дойки тиж 
були, все однакової масці. Але вони, ніхто із цих делега-
тів, ніхто на колгосп не ходив. Вони собі там походили, 
а потом пішли туди по той. А потом тих забрали корів, 
а своїх поставили. Тоді така була... Показуха така була. 
Да, це було. [...] Врем’я йде, о... Та й дуб уже цей усихає. 
Той молоччий, то той ше живе добре, а цей старий уже 
геть... А  то ж він там ховавсь, малював  – то який же 
цей дуб був тоді, га?! Представите?.. Талант! В чолові-
ка талант... Німці як були, то, не дай Бог, якогось там 
чи Сталіна, чи Леніна портрет чи ше той так – ти шо! 
Росстрілювали. А Тараса не займали. Заходять – Тарас 
висить. «Гут! Гут! Харош...». Тараса, його весь світ по-
німає, бо він... він пророк! А не якийсь там однобокий 
писатель. Він пророк. Почитать його – те, шо він писав, 
то воно щас до нашої власті так прилипає, аж куди як! 
То, шо нада! О... Його весь світ любить. [Портрети Та-
раса у багатьох хатах є?] Я щас не знаю, а ранче було 
багато, багато. І в мене десь і вишитий портрет є, жінка 
вишила. 
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Записала Л. Боса 6 липня 2013 р.  
у с. Моринці Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

від Дудник Ніни Олексіївни, 1940 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [Як підтри-
муються у належному стані будівлі Національного 
заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка»?] Ми їх 
самі мазали, ці хатки. Їх строїли, і ми зимою, в березні 
місяці гріли воду і мазали глиною, місили глину. Ма-
зали стіни. Чоловіки мазали в димарях, шоб так, як 
раньшче ж, було. Чоловіки  – в  димарях, а  ми стіни 
мазали, піч топили, картоплю пекли в пічі. Піч топи-
ли. Мазали стіни, мазали лежанку, піч, дрів наложу-
вали, так, як колись було. Це в якому році? Це ж так, 
дві хаті ці ми збудували, будували це зімою, в березні 
місяці, місили глину. І білили, й морозів не боялися, 
й побілили до весни усередині. Аж літом уже, це ж на-
думали строїть, уже кузню зробили. Ну, кузні ми не 
мазали, кузня робилась так. А це дві хати – діда того ж 
Копія, і хата, де Тарас народився. Бо ж боролися довго 
за це, шо ті кажуть, шо в Шевченковому родився, а як 
він родився в Моринцях. Жив – то в Шевченковому, 
бо там батьки жили. Але ж родився в Моринцях, і ди-
тячі роки маленьким ж він трошки був і в Моринцях. 
А там уже перебрався туди з батьками в Шевченкове, 
то жив там. Але ж тут, тут його пуп захований, тут ро-
дився Тарас Шевченко. Села сперечалися між собою, 
де народився Шевченко. Трохи, але мирно... Мирно. 
Кожен хоче, щоб там вшановували... Там могили бать-
ків, там хата дяка ж під стіклом є. Тут це є ше в цен-
трі села [подібна хата] старобитна, біля почти. Там є 
старобитна хата така, шо ше колись жили люди, ше 
воно считалось, шо ше там, ма’ть, куркулі жили. То є 
та хатка, піддержують її. Бо хата не такого з роду, як 
ця ж... Ну, подобіє те саме, шо...

ЖИТЛО Інтер’єр. [«Кобзар» у Вашій хаті є?] В мене був 
«Кобзарь» – дочка забрала. В дочки «Кобзарь». Є-є, але 
«Кобзарі» не в всіх. [Портрети Шевченка тримають у 
хаті, прикрашені рушниками?] Все в дочки. Ну, в мене 
портрет вишитий – вона забрала з собою у квартиру, 
собі забрала Шевченка. Моя сестра вишиває. Сама 
вона, було, ікони вишиває, і портрети. Я кажу їй, було: 
«Ти, – кажу, – не должна вишивать ікон!». – «Чого?». – 
«Бо треба, шоб тобі дав хтось якесь посвящення до 
ікони, шоб ікони вишивать». Вона каже:  «Я  тоді ви-
святю. Я вишию та висвятю». Лаю її – а вона виши-
ває. [То Ви вважаєте, шо вишивати ікони звичайним 
людям не можна?] А нє. Треба, шоб така людина його 
вишивала, шоб вона, ну, шоб десь її хтось чи висвятив 
до цього, чи шо... [Ви вишивали?] Колись вишивала. 
Тепер кончилось уже, давним-давно. [Лишились руш-
ники?] Нема, нема.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. В нас [на Великдень] і в 
чотири години святять, і в п’ять, і в три. В двох міс-
цях святять батюшка, даже в трьох. То цілу ніч свя-
тять. Бо на троє сіл, наче: на Гнилець, Моринці і в нас 
ше один участок, церква є така, з хати зробили церк-
вочку, туди в кінці села в честь Святого Миколая, то 
там тоже святять паску. А то було коло школи, я, було, 
ше хожу, а в нас там батюшка є. У Тарасівці є другий, 
в нашому селі живе, а батюшкою він в селі Тарасівці – 
сусіднє село. Ну, то, було, подзвонила до його, кажу: 
«Ви нам посвятите паску коло школи, коло цього... 
каплички?». Тут же капличка є. «Да». – «На скіки го-

дин, – кажу, – на скіки Ви будете там?». Обдзвонюйте 
людей... Та мені близько, шо ж мені до школи ось про-
йти? Посвятили тут на місці, не треба до церкви, туди 
мені далеко йти, до лікарні. Та тут посвятять, приїде 
батюшка. Свою пєвчу з Тарасівки привезе. Посвятить. 
Гарно співають пєвчі ці на українській мові, тарасівці і 
цей батюшка – на українській. Були рушники – то я то 
туди дала, то туди. То колись, було, в церкву зносимо 
та даємо. В церкві вішаємо рушники. Ше дома там. То 
я їх пороздавала, ше вишивала, дівчиною як була, то в 
церкву пооддавала. В церкву треба було то рушники.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Клуб. А  я всігда була в комісії 
виборчій [у будівлі клубу]. То було як голосування, то 
це ж зносимо і скатерки з дому, і рушники, і картини. 
Було, виборчу дільницю уберем у квіти, у рушники, і в 
скатерки – позастеляєм столи. Шо б усе ж було гарно. 
Ше й музика грає, й танцюють, гуляють. Таке було. Як 
вибори – так це було свято.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Трудились 
люди, чарку любили, ну, трудилися... Трудилися, ха-
зяйство держали. Люди працювали. Ледачих... Треба 
було трудиться. Вже великі ферми були, комплекси 
були такі построєні. Шо ж Почапинський завод – два 
кілометри нам до остановки їхати, нехай три од, од 
села. Близько було. Буряки возити. Буряки брали ба-
гато, буряки сіяли дуже багато. Урожай був гарний. 
І  триста п’ятдесят, і  чотириста було центнерів. Двіс-
ті п’ятдесят – ну, це самий нищій був урожай. Цукру 
ми получали по багато. Я, було, получу, ну, мішків 
чотирнадцять цукру  – він мені не нужен. Оставлю 
собі мішків декілька, а то здаю. На тому самому кон-
чилось, почали приватизовувавать, почали орендарі 
вже брать землю вже в колгоспах. Хверми розвалили, 
майно наше розпаювали – нам майна опойки попали, 
майно розібрали. І все на цьому кончилось. За майно 
нам вернули: тому двісті гривнів, тому триста, тому – 
сто. Оце на цьому. А де майно ділося наше – хто його 
зна. Була в нас і пасіка, були в нас і хверми. Були і ві-
вці. Де вони його подівали, де вони його шо діли: ко-
рови, бички, свині, всьо. Сійчас воно, де орендує, вже 
воно його, уже його... Оце воно так у нас в селі рбить-
ся, і кругом воно таке ж саме. Ну, вони [вірмени] ж в 
оренду у нас взяли Горішник. Але ж держава не пови-
нна була його віддавати, оцей Горішник в оренду. Бо 
його Ольга Іващенко, наша ж землячка моринська... 
Вона цікава. Вона у Києві робила. Бо я з нею зустрі-
лася... А з нею була зустрілася в Каневі. Як будували 
Канівську ГЕС, і приїхала вона на заложення первого 
кубометру того, роствор ж наче, того бетону. Це бу-
дували десь або в [тисяча дев’ятсот] п’ятдесят друго-
му році, або в п’ятдесят первому. Це почали будувати 
Канівську ГЕС, то мався приїхати Хрущов, і Хрущов 
був. Але ж приїхала Ольга Іващенко (дуже в тісних 
відношеннях була з Хрущовим). У нас даже для Хру-
щова у Моринцях сушили сливу угорку, і нагнічували 
бочки, і везли на Москву. Бо дуже ж добре, це слива 
мічена, угорка – вона дуже добра. І це робили для Хру-
щова, і мався Хрущов приїхати сюди ж... Ну, так вона 
собі вчилася, поїхала в Київ. І так якось вона добилась 
до того, шо вона попала в ЦК. І оцей горішник, я ж 
говорю. Це ж Оля Іващенко такий зробила подарок. 
Шо оце посадить оці горіхи – це все її ініціатива була. 
І вона, позавозили кизил тут. Кизил і горіхи. Завозили 
десь, чи з Узбекистану, чи з Казахстану, чи откудась 
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із тих країв, завозили кизил і садили кизил. Ну, це ж 
вона подарок такий морянам зробила, своїм земля-
кам. А «Горішник» назвали. Це ж хороше діло. Ну, та 
тоді ж за нього стали бороться, ото ж армянам оддали. 
Та район його армянам в аренду, та так охраняли. Ні, 
люди нічого там не назбирали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календарна 
та родинна обрядовість. [Як готувалися до Велико-
дня?] Ну, як, готувалися: і мазали, і стірали, і білили. 
Ну, піст же, піст же був, до самого Великодня пости-
ли. Хто постив, хто не видержував та не постив. Хворі 
люди не постили, малі діти не постили. У Вербну су-
боту святили вербу. Це ж Вербний тиждень, субота – 
верба. У Чистий четвер нада скупаться в вербі. Купа-
лися. Вербу ж проварили ж, шоб його голову помить, 
і  помиться, і  все. Вот, нада ж цим облиться цим же, 
вербичкою. В  Чистий четвер передівалися, купали-
ся. Це таке було раньше. Та й тепер уже. А в Чистий 
четвер купаємося, а в суботу знов переодягаємося, бо 
треба на ніч іти на всюношьну паску святить. Додому 
йдем, додому. Снідаєм. Обязатєльно, шоб сало було 
на столі (чи хочуть, чи не хочуть його), сало, яйця, 
крашанки ж, крашаночки ж самі перед пасочкою, 
кусочок сала. Потом уже пасочку, то то вже шо є, шо 
готовили наперед. Бо в п’ятницю не готовим нічого – 
в п’ятницю уже страсний день. В п’ятницю розпинали 
Ісуса ж Христа. А вже в суботу приготовляєм уже усе, 
шоб було готовим на неділю. Бо, було, мама моя каже, 
було ж раньше, топимо в плитах, в  печі, ше ж дома 
як, то вона каже: «Не нада, шоб в неділю до обід дим 
ніде не пішов». Не надо топить у печі, шоб дим нікуди 
не пішов, шоб усе було готове звечора. Прийшов, по-
святили, сіли, поїли і отдихать. А тоді вже після обід, 
хто як хоче, собі вже затопляє піч. Бо було ж раньше, 
в печах топлять. Там піч, в плиті чи шось нагріть, чи 
шось... Ну, було, готовимо все звечора, і хвата’ на три 
дня. Їжі хватає, бо все готовимо, та й обходимося тако. 
А в понеділок – то вже другий день Великодня, тоже 
свято. [На Трійцю ставите зелень у хаті, у дворі?] Кле-
чення. Осику... Саме більше клечання чіпляють на во-
ротях, отам коло скотини, коло хати. Коло хати треба, 
шоб був, в углі хати дверей стояв, було, кажуть баби: 
«Шоб осиковий дубчик стояв!». Він одгонить нечис-
ту силу. Нє, ставиться у куточку надворі за дверима. 
Ставиться осиковий прутик, осиковий. А  так  – кле-
чання скрізь були на воротях, і попід хатами. Раньше 
ж були солом’яні криші, тай попід стріхами понапи-
хують [клечання], було, ше раньше, давно, в піїсятих 
[1950-х рр.] ото. То це ж таке було, шо той... А в хаті 
застеляєм, було, осокором, татарське зілля рвемо. Бо в 
нас в селі та там багато було дуже татарського зілля – 
аір. Це татарське зілля, десь татари його завезли. То 
вони ним спасалися. То то татарським зіллям, було, 
понариваємо корзини татарського зілля, лопухи... 
Великі листки лопухів розстелем попід столами. Це, 
було, баби кажуть, шо треба було попід стіл лопухи, 
і нашось його використовували. А для чого – я його 
не знаю. Долівки, було, помажемо, бо глиняні долівки 
були. Помажемо долівки. Оце таке-то було раньше ж 
то. Маковея – то це там святять мак, квіти святять на 
Маковея, зілля і мак. Оце таке все. І хто хоче, водичку 
святить, і все. А на Спаса – то вже святиться фрукта. 
Це ж до Спаса, було, раньше старі люди то не їдять же 
ж ні яблук, ні груш, нічого, ждуть же Спаса. А це ж на 

Спаса вже посвятилось, тоді вже після Спаса можна 
їсти все. То це, було, старі люди так відмічають. А Ан-
дрея  – було, ми всігда молодьож гуляєм, як Андрея. 
Ото збираємось, зносимось в одну хату. Готуємо там 
кушання усе. Печем ті балабушки. Заводим собаку, 
розложуєм балабушки – і чию балабушку [пес з’їсть]. 
Ну, ігрища... Я його таке не вірила. Оце гуляємо, було, 
дівчата, хлопці, ну, це шо за що, а п’яниць тоді не було. 
А  пекли теж так само, називалась «калита». Кали-
та – пекли. Коцюбинський, да... Той маже, той кусає, 
той на кочерзі їде. Ну, вобщем, ігри були такі хароші. 
Тепер за них забули. Тепер цього немає. Перед Водо-
хрещям, це ж тоді, да, це ж як Голодна кутя, то вже 
поїли кутю і «прогонять» – стріляють виходять. Старі 
люди, я добре запомнила, нема чим стрілять, ружа в 
хаті нема, то то йдуть і по причілку б’ють чим-небудь, 
по вуглі хати. Увечері, як поїли кутю, то йдуть. Чи ма-
когоном яким десь стукають по вуглі хати – це «про-
гонять кутю». А у кого ружжо є, то то стріляють обіза-
тєльно, тоді раньше. А тепер, ма’ть, і не «прогонять».

с. Попівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1973 р. у с. Попівка  
Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку – середини ХІХ ст. 
Музиченко  Ф. належить до типу народного житла 
«хата + сіни + хатина». У сінях відгороджена комірчи-
на, але первісно її не було. Стіни. Стіни власне хати – 
дерев’яні, «в стовпи» з щільним «замітом», обмащені 
з обох боків глиною та побілені. Стовпи розташова-
ні по кутах «хати» і по краях вікон та дверей. Стіни 
«хатини» – рублені з пластин, які по зовнішніх кутах 
з’єднані «в замок». У поздовжньому напрямку плати-
ни забрані у стовпи «хати». Зрубна частина склада-

Вхідні двері хати 
Ф. Музиченко.  

Початок – 
середина ХІХ ст.  

с. Попівка 
Звенигородського р-ну 

Черкаської обл.  
1973 р. Рисунок 

З. Гудченко

План хати Ф. Музиченко. Початок – середина ХІХ ст.  
с. Попівка Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Рисунок З. Гудченко
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ється з 10 вінців, верхній з яких – платви. «Замітини» 
«хати» мають висоту від 10 см і більше. Зовнішні две-
рі на дерев’яних тибликах зачиняються заверткою. 
Стеля. Стеля «хатини» підтримується поздовжнім 
сволоком, так само і в сінях. В «хаті» – три поздовжні 
сволоки. Дах. Причілок з боку «хати» звисає десь 
на 120  см над площиною стіни. Звис підтримується 
виступами сволоків і поздовжніх платв. Інтер’єр. 
У  «хаті» збереглася досить стара піч (до 70  років) і 
піл. Вікна обох частин будівлі були на 4 шибки, а еле-
менти дверей з’єднані тиблями. Призьба. «Хатина» 
облямовулася дуже широкою присьбою (до 50  см), 
на якій можна було спати, а затилля будівлі – значно 
вужчою присьбою (25–30  см. завширшки). Особли-
вості конструктивного рішення споруди, стан дере-
вини, а  також свідчення господарки говорять про 
неодночасність зведення «хатини» з сіньми і «хати»: 
зрубна частина може бути віднесена до першої тре-
тини ХІХ ст., а та, що «в шули», – до початку другої 
половини ХІХ ст.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів-
лі. Садиба початку – середини ХІХ ст. Музиченко Ф. 
раніше займала довгу смугу землі у положистій балці. 
Вона починалася від вулиці десь на середньому рівні 
схилу гори, йшла униз, переходила в леваду біля рі-
чечки, продовжувалася левадою поза річкою і закін-
чувалася аж біля протилежної гори. Власне двір роз-
міщувався на невеликій частині садиби біля вулиці. 
Двір не був засаджений городом на ньому росли лише 
фруктові дерева та трава. Садиба відгороджувалася 
від вулиці високою лісою – загатою, вкритою зверху 
соломою від дощу. За розповіддю господарки, на тій 
загаті кури навіть яйця несли. До забудови двору на-
лежали: хата, клуня, дві повітки, саж. Хата розміщена 
в глибині двору, рівнобіжно вулиці, але звернена ві-
кнами не до неї, а до долини річки. Перед хатою ліво-
руч стояв саж, а праворуч, трохи осторонь – повітка. 
Друга повітка, в  якій була й комора, стояла поблизу 
вулиці, вздовж її напрямку. Десь на рівні хати, торцем 
до вулиці, була клуня з током, збудована близько се-
редини ХІХ ст. До клуні від вулиці через ворота був 
влаштований прямий проїзд, а поряд перелаз. Клуня 
була дерев’яна, у стовпи, зі щільним замітом, обмаза-
на з обох боків, на двох сохах. На час обстеження від 
забудови двору лишилася тільки хата. Тож опис сади-
би зроблено за оповіддю господарки.

с. Тарасівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р.  
у с. Тарасівка Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Стіни. Хата 1860  року Нестеренко (колишнє 
житло попа) стоїть на кам’яному майданчику. Стіни 
дуже товсті, близько 50  см. Вони муровані з глини, 
мають пілястри по рогах будівлі і в місці долучення 
внутрішньої поперечної стіни до зовнішніх поздо-
вжніх. Планування. Будівля складається з великого 
житлового приміщення і сіней з відгородженою в них 
комірчиною. У «хаті» двоє внутрішніх дверей – у сіни 
і в комірчину. Двері в комірчину з хати – поза піччю. 
Загальні розміри будівлі зовні 9×6,5  м. У  торцевій 
стіні сіней можна бачити сліди замурованих дверей. 
Цей факт, а також інші ознаки (значний поперечний 
розмір будівлі при відносно малому поздовжньому, 
наявність двох дверей в «хаті», належність будівлі за-
можному власникові) дають підстави стверджувати, 
що первісно споруда мала дві «половини», з яких збе-
реглася лише права та сіни.

с. Чижівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р.  

у с. Чижівка Звенигородського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата дерев’яна XVIII  ст. Старо-
жили кажуть, що хаті понад 200  років. Огляд хати 
припускає правдивість такого датування. За плану-
вальним типом це  – «хата на дві половини». Стіни. 
Стіни лівої частини – «у зруб» з залишками, стіни сі-

Схема планування садиби Ф. Музиченко. Початок – середина ХІХ ст.  
с. Попівка Звенигородського р-ну Черкаської обл. 1973 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план дерев’яної хати. XVIII ст.  
с. Чижівка Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Рисунок З. Гудченко
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ней та правої частини – «у стовпи», «в закладку». Ви-
користано дуже грубу деревину завтовшки до 40 см. 
В правій «хаті» на стовпи зверху покладено два вінці 
зрубу. До лівої «хати» в поздовжньому напрямку при-
будовано господарське приміщення, частково загоро-
джене стінами «в шули». Сіни мають двоє зовнішніх 
дверей, тобто наскрізний прохід. Стеля. Ліва «хата» 
видається давнішою за часом зведення. У  ній пере-
криття тримається на двох перехресних грубезних 
сволоках. 

с. Шевченкове
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р.  

у с. Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл. 
 за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата (ХІХ  ст.) чумака. Будівля 
складається з таких приміщень: великої «хати» пло-
щею понад 25 м 2, просторих сіней з двома дверима 
на двір, комори й маленької «хатини» площею близь-
ко 5 м 2. Стіни. Стіни будівлі дерев’яні, «в шули»; за-
кидка – з широких пластин; причілкова стіна «хати-
ни» – комори складається усього з чотирьох пластин 
і двох платв. Інші стіни теж завершуються платвами, 
які зовні виступають за площину стіни. Стіни хати 

обмазані й побілені, як зовні, так і частково всереди-
ні. В коморі – дощаний настил, а в інших приміщен-
нях  – долівка. Стеля. Стеля скрізь дощана. В  «хаті» 
вона підтримується двома «митими» взаємно пере-
хресними сволоками, які грають значну не лише кон-
структивну, але й естетичну роль в інтер’єрі. Інтер’єр. 
Локальною рисою інтер’єрів подібного типу хат є об-
лямовані широкою профільованою шалівкою вікна і 
двері, митий карниз на нижньому рівні вікон чільної 
та причілкової стін, що видається за площину стін, 
мита причілкова стіна, широка лава, жердка, в «хати-
ні» – оригінально обшальоване віконечко.

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН

с. Кропивна
Записала З. Гудченко 1998 р.  

у с. Кропивна Золотоніського р-ну Черкаської обл.  
від Лушника Гаврила Павловича, 1913 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як кутки у селі називали?] Оце Париж зветься, даль-
ше туди Склярівка, а  тоді Плески, аж туди Зарічка. 
Низ – центральне місце, старіша частина села. 

ЖИТЛО Для хати закопують сохи в землю. Фундамен-
та не було. 20 год пробуде і на глині останеться. Сохи 

Хата дерев’яна. XVIII ст.  
с. Чижівка Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Світлина З. Гудченко

Піддашок дерев’яної хати. XVIII ст.  
с. Чижівка Звенигородського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Світлина З. Гудченко

Хата Чумака. ХІХ ст.  
с. Шевченкове Звенигородського р-ну 

Черкаської обл. 1973 р. Рисунок З. Гудченко

Хата Чумака. ХІХ ст. Вікно у «хатині».  
с. Шевченкове Звенигородського р-ну 

Черкаської обл. 1973 р. Рисунок З. Гудченко
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закопав, латами перебив, очеретом, комишем кулики 
пов’язав, заклав. А потом обмазав з обох боків – стіна. 
Так і сараї.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. А  тоді поча-
ли ліпить сараї із глини – саман. Закопують, роблять 
риштовку, дошки кладуть, шоб підтягати, як ліпить. 
Накладають глини мокрої з соломою і ходять баби, 
топчуть. Витоптали оту дошку, потом підняли тро-
хи, шоб було оп’ять корито. Оп’ять кладуть туди. Дві 
ямки такі зроблять, одна з одного боку, друга з друго-
го боку. Глина туди, воду ллють і бовтають із глиною. 
А тоді соломи. А соломи там не бовтають. Закладають 
сюди в корито, заливають водою і топчуть, шоб сті-
на була кріпша. Стоїть 30, або 40 год. Це називалося 
«ліпка». А  тоді риштовки знімаються. Стоять стіни 
самі глиняні. Знімають, як висохне. Як утоптане хара-
шо, то 2 неділі – і сухе. Ліпка тепліша, ніж з очерету. 
Криниця. З верби зруб – розпиляна навпіл деревина. 
А потом кладуть одно на одно, затесують. Пускають 
туди, у  воду. Такий самий дерев’яний зруб зверху. 
У березі, шо недалеко до води, звод ставили і стовп, на 
стовпі жердина, і, якщо достане до води причеплений, 
то це звод [журавель] у зруб. А такий, як у нас, 30 ме-
трів до води, треба робить [корбу], шоб крутить.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. Куз-
ня була з міхом. Зверху нап’яте. Криша була, шоб дощ 
не лляв. Криша така кроквами зроблена і накрита зем-
лею, не соломою, бо згорить. Стін нема. В землі була 
врита, вкопана. Сапи робили, леміші клепали, коні 
підковували. Інструменти: молоток, це саме главне. 
Молот більший, шоб бить. У коваля і помошник же є. 
Копита обрізувать в коня. Таке зроблене з жиліза. На-
ставить, молоточком обстука. Це долото, шо копити 
обрізать. Нарізні були. Треба болта, укладає і нарізає. 
Дюйм, дюйм і четверть. Різні закладали. А тоді робили 
болти, цвяхи і ухналі даже, що підковує підкову. Заб’є, 
загне і держить крепко. Літом підковували коней, бо 
підбиваються. А  зимою треба ковать і закручувать 
шипаки хароші, шоб [кінь] не сковзав по льоду.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вишукували місце для хати?] Заміча-
ли, яке зілля росте там. Вибирали, шоб не на ямах, на 
тверді почві.

Записала З. Гудченко 1998 р.  
у с. Кропивна Золотоніського р-ну Черкаської обл.  

від Сластіона Степана Івановича, 1910 р. н.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 

легенди. Прадід приїхав з трьома синами в Золото-
ношу з Сумської області. Один з синів – дід мій був. 
Один вікони малював. Другий – учитель в Маріуполі. 
А  мій дід одежу шив, печі робив людям. Землі було 
мало, то вони все рибу ловили. Ходили на Кубань по 
жнива. Там платили харашо. У  нас у селі три льохи, 
де козаки ховали збрую. Один  – на горі, один  – не-
далеко, а один – під горою. Отут на горі Іскри жили. 
У гетьмана Кочубея був писарем Іскра. Топоніми. Ще 
називається Зарічка. А  то  – Луки, Сінокоси. Опісля 
люди заселилися. Це ж давно. Ось Маліївка, тут був 
пан. Маліївка називалась, шо мале село. Пан Климо-
вич. Оце село і розтягло панський двір. Один дзеркало 
здорове приніс і поставив. А корова дивиться, бахну-
ла рогами – побила.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. Куз-
ні були. Треба сапу робить, серп, косів мало ж було – 
серпами жали. Треба нагріть та назубить, шоб жав. 
У кузні ковадло, то там молоточками бить. Вогонь го-
рить. Качаєш воздухом, шоб горіло. Молотки, те, шо 
бить, серпи кувать, зубила – все висить на гвоздочках, 
шоб не шукать. Коваль один і помошник... Коням за-
дні ноги обов’язково підковували.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Шо надумаєш робить, треба начинать у 
суботу. Як думаєте ви строїться, намітьте, жито на ніч 
насипте. Устанете утром  – розкидане. Не можна там 
строїть, а як воно ціле, то там можна хату строїть. Вхо-
дини. [Коли хата збудована, хто спочатку заходив до 
неї?] Я знаю, шо учиняють хлібину. Тоді в діжах учиня-
ли хліб. А потом у новій хаті топиться, і сажають туди 
хліб, у печі печуть. Закон такий був. Ікону несуть.

КАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Жаботин

Записав С. Сіренко 28 липня 2008 р.  
у с. Жаботин Кам’янського р-ну Черкаської обл.  

від Ніколенка Григорія Васильовича
ЖИТЛО Планування. [Як називаєте свій житловий бу-

динок?] Хата. [Коли він будувався?] Почав будувати в 
[19]51-му році. [Де брали план цієї хати?] Та який там 
план?! Знакомі були в мене у Черкасах, то я їздив туди, 
і там понаблюдав, подивився, і собі так зробив. [Скіль-
ки кімнат у Вашій хаті?] П’ять: це кладовка, а сюди при-
хожа, спальня її, кухня-комната і моя спальня аж там. 
Це в нас веранда щитається. Фундамент. Фундамент 
кам’яний. [З якого каменю?] З камня – щебень. [Чи за-
кладали у фундамент монети?] Ні, не робили. Ну, треба 
монету кидать. Стіни. [Які стіни у цій хаті?] Дерев’яні 
стіни. Це «закидка» називається. Ріжуться такі [стовп-
ці] од фундамента до вікна, а потом планкується, таке 
тоненьке [дерево], а потом закидається глиною. Як ма-
занку робиться. А тоді вже обклали через декілька ро-
ків. Обклали кирпичом. [Скільки вікон у хаті?] Шість. 
[Це ті ж вікна, що були одразу поставлені?] Ні. Це не 
ті вікна. [Як стіни внутрішні обробляєте?] Мажем все. 
Дах. [З яких матеріалів каркас даху?] Це крокви з бе-
рези. А  тоді ставлять шифер. [У  селі переважав який 
матеріал?] Шифер. Єсть і желізо. А черепицею – то це 
колись були покриті [хати] черепицею, то вони так і 
стоять. [Колись – це в яких роках?] До революції. [Чи 
вкривали хати соломою або очеретом?] Ну, соломою в 
мене була покрита хата та, шо я купив. І сарай був оцей 
старий. А коли вже я почав строїтися, то вже тоді со-
ломи не було. Тоді я вже розжився на шифер і кухню 
літню (а тоді зробили другу). [Не знаєте, як пошивали 
дах соломою?] Солома, в основному, кулями покрива-
лась. Кулики робили. Сіяли жито, молотили ціпом, об-
трушували його і робили снопики такі – «кулі» назива-
лись. Кулики перевеслом перев’язували, а хвіст свобод-
ний був. І ним один до одного і покривали. А пізніше 
навчилися вже самою соломою крить. Нагрібали со-
лому, нав’язали в’язки, приносили і крили. Це мастєр 
робив. Багато таких майстрів було. Система опален-
ня. [Яке опалення у Вашій хаті?] Водяне. [У Вас є піч?] 
Є піч, тільки там на кухні. [Користуєтесь нею?] Та нє. 
Користувався, а тепер – нє.
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КАНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Прохорівка
Записала З. Гудченко 15 вересня 2009 р.  

у с. Прохорівка Канівського р-ну Черкаської обл.  
від Чинки Ольги Олексіївни, 1916 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. То 
було гарне село, густі хати і все, а совєцька власть їх 
розстроїла. Кутки: ото по центру піти за сільську раду, 
то називалася Киселівка; туди – Каїни; оце центр, це 
Село; туди до Калиберди. Хати були аж до Калиберди 
пошті. Велике було село. Прямо за тими деревами  – 
Дніпро. Колись човни були у кожному дворі. Довба-
нок було мало, а просто зроблені такі лодки хароші: 
велика, мала, но на 5 душ була, коли вода була прибут-
на. Як треба було, то дві лодки чи три збивали, стави-
ли скот наверх і перевозили. Вода в погребі по коліно.

ЖИТЛО Планування. Хата була, потом комора була. 
Оце сіни, з  сіней двері в кладовку, а  на другий бік у 
стороні зала здорова, потом спальня, потом туди була 
кімнатка. Фундамент. Пізніше начали фундамент ро-
бить, це як ми вже строїли, 46 років пройшло, а тоді 
хто клав? Стіни. До мого народження ще хата бать-
кова строїлась. Вона дуже висока всередині. Стіни з 
дерева, «в шули», обмазані й побілені.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. З церкви зробили клуб, 
потім комору з неї. Дзвіниця була на церкві. Їх будува-
ли ще до революції. Їй більше, як 100 год. 

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ У нас була болніца, де січас ма-
газин, там стояв двоповерховий будинок – школа, на 
кладовищі – церква.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Наділили город та й построїли. Коли по-
чинали строїть, ми хліба кусочок [на визначене місце 
ставили], свяченою водою бризкали. Зведення стелі. 
Як і мазать починали, то мені загадали побризкать 
свяченою водою, і перший вальок покласти на чарда-
ку послали люди. Входини. [Як входили в хату, кого 
треба було першого запускати?] Мужчин. А-а кота, 
[за] кота я не знаю. Чоловік ніс ікону, а жінка хлібину 
на рушникові. А як же, без хліба не можна в хату йти.

с. Трахтемирів
Записала І. Коваль-Фучило 21 червня 2019 р. 

 у м. Переяславі Київської обл.  
від Михнякa Миколи Кононовича, 1946 р. н.,  

родом із с. Дем’янці Переяслав-Хмельницького р-ну,  
проживав у с. Трахтемирів Канівського р-ну 

Черкаської обл.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. Там, значить, [у с. Трах-
темирів] нагорі була школа, а внизу церква, от. В цю 
школу попала, ну, не знаю, ніхто не може сказати, 
чи радянська, чи бомба німецька. Ну, короче, школу 
трошки зруйнувало, от. Церква стояла ціла. Але коли 
закінчилися бої за український плацдарм, [19]43 рік, 
німці вже стали відступати далі, було дуже багато хат 
попалено, розбомблено. Люди кинулися відбудову-
ватися. А  матеріалу то собственно і не було,  – вони 
нічого не знайшли кращого, як потрошку тягать із 
школи, із церкви, от. Хоча німці, коли ввійшли, то 

вони навпаки,  – там ще було одне приміщення не-
добудованої кантори, то сказали добудувать. Німці 
не руйнували, нічого не руйнували, от. То, в  осно-
вному, в  [19]44-му  році церкву розтягли на буд-
матеріали і школу теж. Туди батько мене привіз в 
[19]53-му році зимою. Жити нам не було де, хати не 
було, то ми жили кілька місяців у тій школі, де збере-
глося всього-на-всього дві кімнати. З жовтої цегли ця 
школа, красива була, вона споруджена на кошти по-
міщика Базарова в [18]90-му році ще. Земська школа 
була, школа-красуня! Але ж її розібрали. І відновили її 
тільки в [19]57-му році. Ще я там рік устиг повчитися 
у тій школі.

МАНЬКІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Чорна Кам’янка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1973 р. у с. Чорна Кам’янка  
Маньківського р-ну Черкаської обл.  

за свідченнями респондентів

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
Подвір’я заможного селянина (Веренюк Т. М.) склада-
лося з хати, льоху, комори, клуні, скотного двору, де 
було два хліви і возівня. Всі будівлі під соломою. Хата – 
«на дві половини», «в стовпи»; комора теж мала стіни 
«в стовпи»; клуня – хворостяна, обмазана з двох бо-
ків, на шести стовпах усередині. Хата стояла затиллям 
до вулиці на невеликій відстані від смуги забудови, 
льох і комора  – ліворуч хати, скотний двір  – проти 
чола хати, клуня – в глибині ділянки. Праворуч хати 
була пасіка. Наразі забудови немає. Інформація про 
неї – від старожилів.

Схематичний план двору заможного селянина.  
с. Чорна Кам’янка Маньківського р-ну 

Черкаської обл.  
1973 р. Рисунок З. Гудченко
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МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Сатанівка
З польового щоденника О. Кухарчук,  

записано 2005 р. у с. Сатанівка  
Монастирищенського р-ну Черкаської обл.  
від Молочевської Ольги Петрівни, 1954 р. н.  

(ПАВК. Ф. 23. Оп. 12. Спр. 4)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як у Вас називали присілки, кутки в селі?] Існують 
такі хутори: Петромарківка (від того, що найперші 
господарі звались Петро і Марко), Сінопункт (там 
були склади для колгоспного сіна, тепер їх нема, але 
назва збереглась). Куток Москва – там перше оселив-
ся чоловік з Росії. [Чи мають назви ліси?] Є ліс Кру-
гляк – там ростуть тільки листяні дерева. Кушків ліс, 
бо першим лісником був Кушка. Запутній ліс  – ліс, 
який знаходиться за путями [залізничними коліями], 
які ділять село на дві частини. Чорний ліс – в ньому 
дуже темно. [Які назви річок і струмків у селі?] Проті-
кає річка Вужок. Є Лісний струмок, який тягнеться че-
рез весь ліс. [Чи мають назви ставки?] Березина – біля 
берегової посадки. «Панський»  – недалеко від нього 
маєток був. На його місці був потім хутір Покрівка. 
«Старий» ставок. «Новий» ставок на місці глинища. 
«Водокачка»  – звідти качається вода на [залізничну] 
станцію для паровозів. [Які ще були поселення чи ху-
тори, які зараз не існують?] Був ще хутір Драчівка – по 
фамілії людей, що заснували. Люди потім пересели-
лись в село, в колгосп, а хутір був знесений. На місті 
Драчівського хутора розорали поля, з тих пір то поле 
Драчівське називається. [Чи мали назви долини і па-
горби в селі?] В лісі Кругляк була «Лобаньова горка», 
недалеко була там хата лісника Лобаня. Там є між дво-
ма горбами Зелений Яр в тому лісі. [Чи були випадки, 
щоб люди ходили до криниць викликати дощ?] Люди 
ходили на леваду, розкопували кринички, молились 
Богу там, щоб був дощ.

с. Шабастівка
З польового щоденника А. Книжної,  

записано 2009 р. у с. Шабастівка  
Монастирищенського р-ну Черкаської обл.  
від Савітської Тетяни Василівни, 1959 р. н.  

(ПАВК. Ф. 23. Оп. 12. Спр. 9)

ЖИТЛО Фундамент. [Чи був фундамент у хатах?] Так, 
фундамент у хатах є з каміню. Стіни. Для будівництва 
хати спочатку забивались в землю два стовпи, а потім 
на них і трималась хата. На стовпи казали «слупи». 
[Які будівельні матеріали використовували?] Най-
частіше стіни зверху – саманні, а знизу – кам’яні. [Яка 
була підлога у хатах?] Спочатку була земляна, а  вже 
потім покривали досками. Стеля. [Яка була стеля в 
хаті?] Сволоки були на стелі, їх клали поперечно, в за-
лежності від довжини хати. Клали через кожних 90 см. 
[Чи була підшивна стеля?] Підшивна була і штукату-
рена стеля. Спочатку стелю підшивали, потім на неї 
клали дранку і поверх штукатурили. Дах. [Чим по-
кривали хату?] Покривали соломою і очеретом, по-
кривали соломою в натруску на лати. Робили козирки 
на солом’яній криші.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Коли місце вибране, проводили колись 
такий обряд для того, шоб взнати, чи дозволено тут 
будувати хату. Спочатку намічували контуру хати-
ни, а  потім по її краях насипали пшеницю і лишали 
до ранку. Якщо на ранок пшениця залишалась та, як 
була, то хату будували, якшо розсипана, то це місце 
вважалось поганим. 

с. Шарнопіль
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1973 р. у с. Шарнопіль 
Монастирищенського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата XVIII – початку XІX ст. При-
луцької Г. Це тридільний тип житла «хата + сіни + ха-
тина». Стіни. Стіни рублені з плах з залишками по 
кутах, лише в місцях приєднання до поздовжніх стін 
будівлі внутрішньої стіни «хатини» кінці деревин за-
брано в шули. Стіни обмазані й побілені з обох боків. 
Стеля. Стеля в «хаті» підтримується поздовжнім сво-
локом. Дах. Цікавою особливістю конструктивного 
рішення перекриття будівлі є те, що вона має ніби 
подвійні поздовжені платви, при тому «внутрішні» 
зміщені у бік інтер’єру «хати». На причілку піддашок 
підтримується виступаючими кінцями поздовжніх 
платв і поперечною платвою. Крокви даху врубані у 
поздовжні платви. Покриття даху – солома.

План хати Г. Прилуцької. XVIII – початок XІX ст.  
с. Шарнопіль Монастирищенського р-ну 

Черкаської обл. 1973 р. Рисунок З. Гудченко

Хата Г. Прилуцької. XVIII – початок XІX ст.  
с. Шарнопіль Монастирищенського р-ну 

Черкаської обл. 1973 р. Світлина З. Гудченко
IM

FE

www.etnolog.org.ua



829

СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

с. Сунки
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у червні 1992 р. у с. Сунки  
Смілянського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Чуйко Ганни Порфирівни, 
близько 1911  року. Хата звернена до вулиці причіл-
ком і віддалена від неї близько 8 м. Тип плану – «хата 
на 2 половини», у сінях відгороджена комора. Стіни. 
В  хаті стіни дерев’яні, в  горизонтальний заміт. Хата 
досить велика – 1163×550 см. Стіни завтовшки 23 см. 
Стеля. Перекриття  – дощане, на поперечних сво-
локах. Зверху  – очерет і глина. Дах. Дах  – 4-схилий, 
спочатку був під соломою, 3  роки тому замінили на 
шифер. Інтер’єр. В кожній з «половин» була піч, те-
пер лишилася тільки в правій. В «хатах» – по 3 вікна. 
Скрізь була глиняна долівка.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будів-
лі. Хата стоїть на подвір’ї біля головної вулиці села. 
Город переходить в леваду. Хата – єдина споруда, що 
залишилася від досить чисельної забудови двору. За 
розповіддю господарки, поряд з хатою у бік горо-
ду стояла велика повітка з хлівом, кухнею і сажем. 
Проти неї плетена обмазана клуня з двома ворітьми, 
током. Навпроти «чола» хати стояла комора зрубна 
під бляхою зі звисами даху на кронштейнах. Ближче 
до вулиці був плетений сарай, у  якому розміщува-
лася стайня, комора, льох. У  [19]30-ті  роки (період 
розкуркулення) усі господарські споруди пропали  
з садиби.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р.  

у с. Сунки Смілянського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Дорошенко Олександри 
Варфоломіївни. Побудована у кінці ХVІІІ  – початку 
ХІХ  ст. (за конструктивними особливостями). Точ-
ний час будівництва невідомий. Хата розташована в 
глибині садиби, що знижується на південь, причілком 
до вулиці, чолом на південь. За планувальним типом – 
це «хата на дві половини». До основного обсягу хати 
зліва і справа прибудовані «прихалабки» розмірами 
196×233 см. Їх стіни плетені з лози, обмазані й побі-
лені. Час, коли їх зводили – 30-ті роки ХХ ст., тобто 
значно пізніше за час будівництва хати. Призьба. На-
вколо хати з трьох боків («чола», «причілка», «зачіл-

Фрагмент стін хати Г. Прилуцької.  
XVIII – початок XІX ст.  

с. Шарнопіль Монастирищенського р-ну 
Черкаської обл. 1973 р. Рисунок З. Гудченко

Причілок хати 
Г. Прилуцької. 
XVIII – початок 
XІX ст.  
с. Шарнопіль 
Монастирищен-
ського р-ну 
Черкаської обл. 
1973 р.  
Світлина 
З. Гудченко План хати Г. Чуйко. 1910-ті рр.  

с. Сунки Смілянського р-ну Черкаської обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план 
двору Г. Чуйко.  

с. Сунки 
Смілянського р-ну 

Черкаської обл.  
1992 р. Рисунок 

З. Гудченко

СМІЛЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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ка»)  – призьба, огороджена дошками між кілками і 
забита глиною. Стіни. Стіни покладені на дубові під-
валини. Ліва половина «в  зруб» побудована раніше, 
права «в щули» – пізніше. Дерев’яні стіни хати ззов-
ні та з середини обмазані глиною і побілені. Стеля. 
Перекриття лівої половини спирається на поздовжній 
сволок і стіни, а в правій частині – на два сволоки, що 
перехрещуються, та стіни. Поверх сволоків – дошки, 
на них очерет і глина. У сінях стелі немає. Зрубини лі-
вої половини мають залишки на кутах, середньої, до-
вжина яких (14–18 см) збільшується в нижній частині 
над призьбою і в верхній під дахом. Дах. Дах 4-схи-
лий, на кроквах, критий соломою. Крокви врубані в 
ощепини, що спираються на випуски верхніх зрубин 
і сволоків. Солома на даху вкладена куликами. Дах з 
усіх боків, а  особливо на зачілку і причілку, має ве-
ликі звиси, що досягають відповідно 170 см і 184 см. 
Випуск сволока на причілку – 115 см. Система опа-
лення. В  обох половинах хати є печі, з  загальними 
розмірами в лівій половині 224×178  см, в  правій  – 
240×185  см. Дим виходить через кагли в плетений і 
обмазаний бовдур, який притулений до правої печі, 
а з лівою пов’язується горизонтальним жолобом, пле-
теним і обмазаним. Інтер’єр. Діл в усіх приміщеннях 
глиняний. Його рівень вище на 3 сходинки (близько 
50 см) рівня ґрунту на «чолі» хати. Вікна переробляли-
ся. Зараз вони мають по 6 шибок в лівій половині і по 
4 шибки в правій. На «зачілку» збереглося найменше 
вікно 47×63 см. Всі інші вікна мають розміри близько 
52×67 см. У кожній з половин – по 3 вікна, по два на 
«чолі» і по одному на торцевих фасадах. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хата входи-
ла у склад двору досить розвиненого індивідуального 
господарства. Перед хатою стояла комора, біля в’їзду 
в садибу  – повітка з сажем, нижче на городі  – клу-
ня, ліворуч комори  – льох. Окрім льоху ніяких гос-
подарських споруд не збереглося. Вони зруйновані 
в [19]30-ті  роки, що викликало потребу замість них 
збудувати прихалабки для господарських цілей.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р.  

у с. Сунки Смілянського р-ну Черкаської обл. 
 за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. (покинута), 
поряд з Дорошенко О. В. За типом плану це «хата + 
сіни + хатина». Стіни «в заміт», обмазані й побілені. 
Хата стоїть рівнобіжно вулиці і звернена до неї затил-
лям, майже впритул наближена до вуличної огорожі. 
Загальні розміри будівлі в плані 1037×545 см. Стеля. 
Перекриття «хати» на двох поздовжніх сволоках, що 
виступають назовні за площину стіни причілка. Ви-
нос даху на «чолі» близько 1 м. Дах. Дах 4-схилий, на 
кроквах, під соломою. Призьба. Призьба з 3-х  боків 
дощана, забита глиною.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хата розташована на 
вузькому подвір’ї, город якого стрімко спадає в доли-
ну, тому під забудову лишилася зовсім невелика ділян-
ка. Всі будівлі компактні і стоять майже впритул одна 
до одної. Господарські будівлі: льох, хлівець, дровітня.

Схематичний план двору О. Дорошенко. 
Початок ХХ ст. с. Сунки Смілянського р-ну 

Черкаської обл. 1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати О. Дорошенко. Кінець ХVІІІ – 
початок ХІХ ст. с. Сунки Смілянського р-ну 

Черкаської обл. 1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати (покинута). Кінець ХІХ ст. 
с. Сунки Смілянського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план двору (покинутий). Кінець ХХ ст. 
с. Сунки Смілянського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко
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с. Лісове

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р. 
 у с. Лісове Тальнівського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Кілки Марії побудована 
близько 1870 року. За планом це 3-дільний тип житла 
«хата + сіни + хатина». Стіни. Стіни – «в стовпи» з за-
мітом і вальками. Стовпи  – з грубої деревини. Вікон 
в «хаті» – троє, в хатині – одне. Раніше були віконниці 
біля вікон (не збереглися). Стеля. Стеля в усіх примі-
щеннях спирається на поздовжні сволоки. Інтер’єр. 
Відмінною рисою будівлі було її внутрішнє декора-
тивне оздоблення. За свідченням господарки, «хата» 
мала долівку, помальовану клітинами (десь 5×5  см) 
жовтого, зеленого та вишневого кольорів. Залишки 
малювання вона знаходила при обмащенні долівки. 
Двері в «хату» прикрашали зображення ангелів, ви-
конані олійними фарбами (не збереглися). На дверях 
«хатини», що складалася лише з двох широких дощок, 
був набивний дерев’яний хрест з розп’яттям. При за-
гальних розмірах дверей 210,5×89 см розміри хреста 
були 100×66  см. Поле дверей прикрашалося також 
мальованими ангелами між раменами хреста (угорі) і 
написом релігійного змісту в нижній частині дверей. 
Верхню частину хреста, на яку, очевидячки, припада-
ла голова розп’яття, облямовував металевий ореол. 
Залишки металу можна бачити і в нижній частині 

ТАЛЬНІВСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Кривчунка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1973 р. у с. Кривчунка  
Тальнівського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуня Тро-
цюк побудована близько 1926  року. Будівля  – пря-
мокутна в плані, на двох сохах посередині, з  двома 
засторонками. Стіни – в  стовпи, в  заміт, вальковані, 
обмазані з обох боків. Жорсткість конструкції спору-
ди забезпечують дві поперечні балки, які посередині 
підтримуються сохами. Крокви даху врубані у поздо-
вжні платви стін. Покриття даху – солома.

Клуня Троцюк. 1920-ті рр.  
с. Кривчунка Тальнівського р-ну Черкаської обл. 

1973 р. Світлина З. Гудченко

Конструкція стін клуні Троцюк. 1920-ті рр.  
с. Кривчунка Тальнівського р-ну Черкаської обл. 

1973 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план клуні Троцюк. 1920-ті рр.  
с. Кривчунка Тальнівського р-ну Черкаської обл. 

1973 р. Рисунок З. Гудченко

Вірогідний первісний 
вигляд дверей. 
Реконструкція. 

с. Лісове 
Тальнівського р-ну 

Черкаської обл.  
1973 р.  

Рисунок З. Гудченко

Вхідні двері хати  
М. Кілки. 
1870-ті рр. 
с. Лісове 
Тальнівсь-
кого р-ну 
Черкаської обл.  
1973 р.  
Світлина 
З. Гудченко

ТАЛЬНІВСЬКИЙ  РАЙОН
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хреста. Можливо, напис був викарбуваний на мета-
лі, тим більше, що всі декоративні роботи виконував 
коваль – господар хати. На час обстеження на дверях 
залишалася тільки трипелюсткова верхня частина та 
відбиток силуету хреста.

с. Пугачівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р.  

у с. Пугачівка Тальнівського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата близько 1856  року Раху-
би  М.  – «на дві половини через сіни». Стіни. Стіни 
влаштовано так: в землю закопано 16  дубових стов-
пів, між якими – дубовий заміт з 4-х риглів і вальки. 

З  обох боків стіни обмазані й побілені. Стеля. Сте-
ля лежить на 7  сволочках і поздовжньому сволоку в 
правій і на 6 сволочках і подовжньому сволоку в лівій 
половині будівлі, які спираються по краях на стіни. 
Дах. Дах  – 4-схилий, під соломою. Він влаштований 
в такий спосіб: поверх поперечних платв покладено 
дві поздовжні платви і сволок; на випусках останніх 
лежить причепа, у  яку врубані крокви на причілку. 
На передньому боці хати крокви врубані в поздовжні 
платви. Система опалення. В  сіни від печей обох 
«хат» виходили по дві кагли, через які дим потрапляв 
у комин в сінях, що мав вигляд намету. Інтер’єр. Две-
рі скрізь на бігунах [дерев’яних вісях], а  вікна були 
4-шибкові. Наразі усе це перероблене. Зі старих вікон 
залишилося одне напічне в лівій «хаті». Призьба. До-
вкола хати раніше була плотяна призьба, наразі вона 
дощана і збереглася тільки біля чільної та причілкової 
стін правої хати.

УМАНСЬКИЙ РАЙОН

с. Колодисте
Записала З. Гудченко 24 вересня 2008 р.  

у с. Колодисте Уманського р-ну Черкаської обл.  
від Скрипник Ганни Іванівни, 1920 р. н.

ЖИТЛО Стіни. Ця хата без підмурку, то сідає. Вона бу-
дована в 1948 році. Стіни були з глини, мішали соло-
му. Дах. Сніпками калничили: молотили жито, трасли 
кулі, а тоді наймали чоловіка, він робив, в’язав снопи 
і вшивав. То це щитається, шо під соломою калничи-
ли. Була покрита соломкою. Перекрили бляхою. Пла-
нування. Перепланували, як стали трохи лучче жити. 
У маминій хатині була єдина кімната і сінці отако при-
чеплені збоку. А тако друга була комора. То син вже 
женився, та там зробив собі хатину. Інтер’єр. У  нас 
не було такого, шоб малювали в хаті чи піч. Глиною 
піч замастила, забілила і всьо. Перше, підвела внизу, 
це вже теперечки краскою позамащували.

с. Кочубіївка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р.  

у с. Кочубіївка Уманського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1842  року належить до 
типу «хата на дві половини через сіни». Стіни. Сті-
ни – дерев’яні, у стовпи, обмазані глиною з двох боків 

Чільний фасад хати М. Рахуби. 1850-ті рр.   
с. Пугачівка Тальнівського р-ну Черкаської обл. 

1973 р. Світлина З. Гудченко

План хати М. Рахуби. 1850-ті рр.   
с. Пугачівка Тальнівського р-ну Черкаської обл. 

1973 р. Рисунок З. Гудченко

Старе вікно 
хати М. Рахуби. 
1850-ті рр.   
с. Пугачівка 
Тальнівського р-ну 
Черкаської обл. 
1973 р. Рисунок 
З. Гудченко

План хати. 1842 р.  
с. Кочубіївка Уманського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Рисунок З. Гудченко
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і побілені. Стеля. Дуже цікава в ній конструкція пе-
рекриття: на кожну з поздовжніх платв покладено ще 
додаткові поздовжні платви – середня – поверх стіни, 
біля неї зі зсувом у бік інтер’єру приблизно на тому ж 
горизонтальному рівні – друга платва і з зовнішнього 
боку на рівні верхньої площини перших двох платв – 
третя. Друга платва кінцями спирається на попере-
чні стіни, а в проміжку у двох місцях підтримується 
дерев’яними консольками, защемленими в стіні. Тре-
тя платва спирається на випуски трьох сволочків (по-
перечних), які посередині підтримуються поздовжнім 
сволоком. На них вже покладена дощана стеля. Дах. 
Крокви врубані в зовнішні платви по довгих фасадах, 
а по коротких – у поперечні платви, які лежать на ви-
пуках зовнішніх платв.

с. Рижавка
Записала З. Гудченко 24 вересня 2008 р.  

у с. Рижавка Уманського р-ну Черкаської обл.  
від Пташник Ганни Антонівни, 1926 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Кутки села: Визначок, а туди – по колгоспах називали, 
а тепер по вулицях. Ще кажуть: Козів Яр.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. При церкві тоді не було 
парафіяльної школи. Тоді вобще запрещали до церкви 
ходить, і церкву були закрили, зробили клуб з неї. При 
нємцах відкрили. А тоді вже років 20, як відкрили. Ку-
пол поставили новий. Той погнив був. Я припоминаю, 
там хрест був і сказали, шо зняли хрест і кинули його 
на землю. І той чоловік довго не прожив, скоро помер, 
шо хреста зняв. Як я була мала, я  тоді не колядува-
ла чогось. А  це як відкрили церкву, тепер колядуєм. 
А тоді не можна було – як побачить вчитель, то мене 
з школи виженуть. А вже тепер, як церкву відкрили, 
ми попід хати ходили колядували, із звіздой ходили, 
із іконою ходили. А як було мені 14 років, з церкви ви-
гонили, і я ходила поміж люди, щоб мене не бачили.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа в центрі. Вона й зара є, 
стара школа. А туди дальше, то нова школа.

с. Синиця
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р.  

у с. Синиця Уманського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1889  року Високої  Є.  – «на 
дві половини через сіни». Стіни. Стіни  – в  слупи, 
вальковані з поперечками. Товщина стін – 21 см. Сте-
ля. В  правій «хаті» дуже цікавий різьблений сволок 
з геометричним декором. Дах. Звертає на себе увагу 

Фрагмент  
піддашка  хати. 

1842 р.  
с. Кочубіївка 

Уманського р-ну 
Черкаської обл.  
1973 р. Рисунок 

З. Гудченко

Фрагмент чільного фасаду хати. 1842 р.  
с. Кочубіївка Уманського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент інтер’єру хати. 1842 р.  
с. Кочубіївка Уманського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент піддашка хати Є. Високої. 1889 р.   
с. Синиця Уманського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Рисунок З. Гудченко
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оригінальний елемент конструкції даху: по довгих фа-
садах крокви врубані у поздовжні платви, а для збіль-
шення виносу даху нижня лата кожної крокви приби-
та не просто до крокви, а між ними вміщено проміж-
ний елемент – фігурні кілочки.

с. Ятранівка
Записала З. Гудченко 24 вересня 2008 р.  

у с. Ятранівка Уманського р-ну Черкаської обл.  
від анонімного респондента, 1933 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Кутки називалися так, як часто і люди такі прізвиська 
мали, по-вуличному називались. Оце Кусівка назива-
ється, по асфальт. А чого, я не знаю. А то якась Чер-
вона ленія, а за домом культури – Уманська ленія (на 
Умань дорога). Охремівка – там дядько, видно, жив, 
так назвали. Погоріла у нас називається, бо колись 
пожарі часто були, під соломою хати. Та був цілий 
куток згорів. А там була така Ташня. Нема пояснен-
ня. Така у нас місцевість, шо кар’єрів багато. А рядом 
омут. Там вручну, як зимою не було роботи, то роби-
ли ці шурфи у камні, вручну, ломик, один держить, 
повертає, а той б’є. А потом взривали і камінь про-
давали. Якусь там копійку мали. Саме на цьому кутку 
робили кам’яні забори. На іншому кутку за ставком, 
теж кар’єр був, але коло того кар’єра не робили та-
ких заборів. А тут каменярі, такі діди були, шо зимою 
льодом, аж звідти возили по льоду волами, батько 
розказував. Були случаї такі, шо тяжолий камінь десь 
сповзне, провалиться, ну, якось воли не провалились. 
Камінь по Ятрані, «там, де Ятрань круто в’ється». На 
тий стороні скала і на цій стороні скала. Ставки на 
Ятрані: оце, як в центрі села в’їзжаєм, то зліва через 
місточок, це від Громів, там ше дачі, маленька річечка, 
це вона в Ятрань впадає. А це є малесенький струмо-
чок, шо він з джерела начинається, ну, так же само, як 
і Ятрань. Ятрань там дальше десь на полі, так уста-
новлений був такий кувшин, там написано [йдеться 
про пам’ятник у формі глечика біля витоку р. Ятрань 
в околицях с. Томашівка Уманського р-ну]. Ці струм-
ки безіменні. Один називався Христовий яр, і річечка 
там тече. До Громів є кілька ставків і в лісі, і де дачі. 
Від Ятрані у нас три ставки до Степківки. Степківка 
тоже на Ятрані. Оце у нас Великий [ставок], а  тоді 

Середній, а тоді млин був водяний і електростанція. 
Але мало води, турбіну треба глибше посадити, а там 
камінь, треба рвати.

ЖИТЛО Фундамент. Колись ще, як батьки мої постро-
їли хату, підмурка не робили, чогось боялись, шо буде 
сиро. Потом цементу не було... Бачте, як забор із кам-
ня, такий, шо непосильно даже людині, там ше збере-
глися аж донизу ті забори, а хата була без підмурка. 
Вже після війни ніхто хату без підмурка не робив. 
Стіни. Звичайно, будували з глини. Робили такий 
заміс великий, там кіньми, солома. І  те сходилися, 
як ото на толоку збігаються. Жінки робили вальки, 
а мужики з тих вальків мурували стіни. Я, например, 
не бачив, шо жінки робили [стіни]. Каркасу не було. 
Шнур натягнули і ложать сантиметрів 60, не більше. 
Так воно «сосонкою» ложиться в одну сторону, потом 
в другу. Товщину стіни 40 см, не більше, потім її обті-
сували і сокирами, й лопатами небагато. Потім якесь 
врем’я вже робили опалубку, щити, і поставлять рів-
ненько. Так у Ладижинці робили. Вальки вже не роби-
ли, а возили тачками [глину] і затрамбовували її, і так, 
не більше півметра [заввишки], 60 см, бо завалиться, 
роз’їдеться, коли її будуть трамбувати. Кілька днів 
вона вистояла. Якщо із вальків робили, то утрамбо-
вували її вручну, то не може цілий метр бути... Як із 
вальків робили, щитів не ставили, шнур піднімали. 
І  зараз я виписав кирпича і обложив хату. А  та, шо 
батько будував, тут була дідова, а батько там постро-
ївся [поряд на садибі]. Дідову я не застав. Сестри мої, 
одна [19]26-го, друга  – [19]28-го  року, то вони в тій 
хаті ще були, а я вже шось не пам’ятаю. Я родився і 
виріс у батьківській. А на цьому місті я побудував у 
[19]60-му році, як я в [19]57-му з армії прийшов. За-
раз у нас хат повно, ніхто не купляє. Планування. Я, 
як служив в армії, батько навозив глини і підмурочок 
зробив, як раньше – 6 метрів шириной хатину і 11 чи 
12  довжиною. Такі тоді були стандарти. Були сіни і 
«дві половини». А  я вернувся з армії і переніс одну 
стіну капітальну  – ширше зробив. Стеля. [Звідки 
брали дерево для перекриття стелі?] Ліси в нас є даже 
колгоспні. Були листяної породи: граб, дуб (в сторо-
ну Умані) і ясен. Дуб висаджували спеціально. Є такі 
урочища. Дах. Наймали в хаті верх робить. А  хтось 
вмів сам. По-різному. Хати крили раніше, в основном, 
соломою. Заранєє сіють жито, косять його так, шоб 
потом зробить сніпки. Коса, там грабки дерев’яні, 
і коли косить, воно не ламає, воно не ламається. По-
ложать його, потом ціпом молотили і струсювали, мо-
гли робити зубці на вуглах, китиці. А сніпками уши-
вали. Під низом цими китицями рівненько, товщина 
така, а тоді сніпками аж до верху. Така традиція була. 
А  могли й очеретом вшити. А  верх викладали. Були 
й такі, шо глиною з соломою викладали. Ну, це одна 
така була хата. А більше підшивають кругом низ, як 
стріха, рівненько. Підшивають, а там потом соломою 
викладають верх. І ключиці такі збивають, шоб вітер 
не зірвав. І батько кожний год на городі жита підсіває, 
бо йому треба підремонтувати. [Коли з’явилися нові 
покрівельні матеріали?] Появилося залізо, руберойд, 
бітум – з [19]60-х років, і шифер. В Ладижинці налаго-
дили виробництво цементної черепиці, але ненадов-
го, бо непродуктивне виробництво. З’явилася бляха, 
і чорна й оцинкована, а потім і шихвер. Не могли стро-
їти в колгоспі, нам треба було, шоб кровля була совре-

Фрагмент чільного фасаду хати Є. Високої. 1889 р. 
с. Синиця Уманського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Світлина З. Гудченко
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менна, наче шихвер, одного хвормату, потім іншого. 
Інтер’єр. Підлога – земля. Її вирівнювали і потім з по-
ловкою [натирали]. Так і токи робили, [де] молотили. 
У нас не було [малювання] хат. Я бачив в районі Сата-
нова, річка Збруч. То там уже видумували... У нас на 
комині було – там якийсь півничок чи завитушку [ма-
лювали]. Масово не було. Долівочку мастили глиною, 
трусили травою, якщо це літо, і на Тройцю, і так. По-
лином накидали, бо ше блохи бували. Якщо дівчата, 
особено слідкували. Ось мої сестри дивилися, шоб це 
було гарно. Бо шось кинути під ноги, якусь трапку, не 
було цього. Всьо ж воно вручну прялося, тонше йшло 
на одежу, на білльо, а шось грубше таке – на мішечок, 
на рядно. Це мати робила, а сестри вже ні. І піч [буду-
вали] це вже спеціалісти, шоб уверено служила піч та.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Льох не кож-
ний міг копати сам. В більшості ті, шо уміли. Криниця. 
Там, де удобно всім, там копали колодязь. Бо на на-
шому кутку вода є скрізь. І так по цій вулиці і по тій 
вулиці вода у нас є. Тепер багато побурили на кутку 
[колодязів]. На низах в любому місці викопають, і вода 
є. Колодязі робили з каменю. Цементу не було! З чого 
можна було кольца робити? З камня робили на глиня-
ному ростворі, потом воно вимивалось, почти насухо, 
та й вели кладку в глибині. Наземну частину з дерева 
робили. У нас тут піщаник, а на тій стороні – синій [ка-
мінь]. В камні круги не витесували. У нас колодязі були 
понад ставком. Отут на огороді зберігається колодязь, 
виложений з каменю. Я знаю, і на тій вулиці вище теж 
був колодязь, з  каменю виложений. Коло кладбища 
був тоже виложений з каменю. [Усередині циліндрич-
ної форми]. Потім построїли з кольцями. Де над во-
дою, над річкою, коло ставка, вони неглибокі, метра 
3–2,5 до води. В основном, ключка була дерев’яна [для 
діставання води]. Зачепив своїм відром. Дерев’яна 
була цямрина, сантиметрів 40. Зверху не було кришки, 
ні дашка. Діаметр трошки був більший, ніж зараз. Як 
камінь треба було ложить людині, треба було опустить 
той камінь. Як копали, то або робили цей коливорот 
і землю піднімали, або якийсь блочок дерев’яний. Ко-
пали ті, шо, в основном, будуть брати цю воду, оці й 
сходились. А, може, й нанімали когось.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ В  Лади-
жинці був кирпичний завод. Він зберігся, але він вже 
в приватних руках. Колись був старий завод у Ятран-
ці, де виробляли цеглу. Це були траншеї – випалили, 
і другі [цеглини] накладують. В нас були такі дерев’яні 
формочки. Формували цєй кирпич. Хароший був кир-
пич, як воно вручну робили. В  [19]60-х роках і залі-
зобетон, і кирпич появився. Дом культури строїли – 
я прораб був. 

Записала З. Гудченко 24 вересня 2008 р.  
у с. Ятранівка Уманського р-ну Черкаської обл.  

від Слюсар Олени Михайлівни, 1932 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Три хаті було понад річкою – так складалось 
село. Про це говорив тато мого чоловіка, шо це вже 
розказував його тато. І тут була кузня, бо ше до цієї 
пори [залишилися] вугля й черепки. Отак заснувалось 
село. Псярівка ж воно було... Топоніми. Червона ленія, 
це ми де живем (це Кусівка), Уманська ленія, Погорі-
ла, П’ятківка, Латашня, Венокерівка – кутки села. За 

мої пам’яти так звалося. Слюсарі починали це село на 
цьому кутку. А ще саме більше Хитруки, Черниченки, 
Степанюки, Овчарі. Це річка Ятрань. Це у нас Ниж-
чий, а це Вишший ставок, а далі – третій ставок.

ЖИТЛО Дах. [Коли Ви цю хату будували?] Ми в 
[19]56-му  році подружилися, то Петя ше був 3  роки 
в армії, приїждяв, заплітав, комин робили. Це вже їй 
років  57–58. Викласти верх. Вшивали роги тоді сні-
почками, а  тоді носять солому, і  зверху вибивали і 
ключицями прикладали. Це називався верх хати. Це 
тепер бляха, шихвер – і накрив. А тоді цього ні в кого 
не було. Якшо одна там була хата чи дві, шоб були під 
бляхою – це в багатих було, бо бідний бляхи не міг. За 
мої пам’яти на цій ленії було дві хати під бляхою, а то 
всьо під соломою. То сіяли житечко, робили сніп, бо 
тре’а було вшивати. А хто продає, то те купляє в того 
цей рік, а те, якшо не тре’а, продає. Солома довгенько 
тримається, якшо люди вміли гарно вшивати, вміли 
гарно роги робити. У  батька дядько Степківський 
перешив хату, він дуже гарно робив. То вона була б 
100 год простояла, та батько купив бляхи та й пере-
крив. Та й вона вже довалюється. Під соломою вона б 
ще 100 год стояла, а бляха поржавіла. Тоді вони не мо-
гли скрасити, не було кому. А тепер кому вона нужна... 
Інтер’єр. Назви стін: передня, 2  причілка, затилок. 
В старій хаті хрестик вирізьблений на сволоку був, а в 
нашій і в батька вже нічого. Сволок подовжній. Сис-
тема опалення. Дим виходить в комин печі, тоді ле-
жачок, а тоді комин.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Були раніше 
у людей клуні, бо кожен мав земельку, а сіяли жита, бо 
чим же ж ту хатину вкрити було? Ше я була дома, ше 
я замуж не ходила, города в нас небагато було, то це 
ми жита половинку сіємо, овсу трошки. Клуня була у 
родичів. У [19]21-му році було багатенько хатів. Було 
густо хат. Було у мами четверо дітей. Петя родився в 
[19]20-му році, а в [19]21-му пужар. Одна сім’я жила в 
землянці. Клуня була здорова і шопа. Винесли попіл, 
був сильний вітер і все згоріло. Клуня була глиняна. 
Клуні були, як держали поля, самі по собі жили, то це, 
може, й пшеничку сіяли... То це звозили в клуні, скла-
дали, а зимою молотили. Бувало, шо вальки, а бувало, 
шо отаке закопували, як слупчик, з дерева заплітали, 
і глиною тоненько обкидали, шоб менше глини. Комо-
ра згоріла теж під час пожежі. Казали, в [19]21-му році 
Кусівка згоріла.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церкву розібрали, зни-
щили. Образи ті нищили, били. Партійці-комуністи 
це всьо розтрощили до праху, поставили будинок 
культури десь в 1949–1950 роках. Розібрали церкву і 
поставили будинок культури. 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Мли-
ни були водяні. Ось коло ставка млин був, ще й свєт ви-
робляв. Ще вище млин є, шо ще не розваляли. А село в 
нас – красота! Всі удобства у нас в селі були. Вже люди 
й водичку проводили собі, уже й і дорожки постелили в 
нас, і асфальт, і хверма, і польовий стан, і будинок куль-
тури, ну, всьо. Всьо знищили. Душа болить...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Людей закликали на початок будівництва?] Біль-
шість йшли самі, бо той поможе мені коли шось. Нам 
помагали, значить, і ми повинні помогти. Відробляли. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



836 ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСТЬ

Це називали закладини: «Йдем на закладини». Лю-
дей кормили, не платили багато. Рано не починали. 
Входини. Як побудували, робили перехідчини. І тоді 
просили цих людей. Є, шо й писали на списочок тих 
людей, шо помогали. Одному відробили, може, поло-
вину чи на якійсь другій роботі. Писали, шоб не за-
бути, хто був, шоб віддячити. Казали, в самий перед 
котика треба в хату пустити. Ми як уходили, то мама 
образ «Мати Божу», і житечка, і  гроші [нам давала]. 
А Петя чи тато – котика.

ХРИСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Севастянівка
Записала Н. Король 23 квітня 2011 р.  

у с. Велика Севастянівка  
Христинівського р-ну Черкаської обл.  

від Короля Анатолія Андрійовича, 1940 р. н.,  
та Король Ганни Федорівни, 1942 р. н.  

(ПАВК. Ф. 23. Оп. 16. Спр. 6)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. [Чи ділиться село на кутки?] Село умовно по-
ділене на 6 участків, тому й люди говорять: «Треба по-
їхати до млина на “другу”», «На “шостому” дають хліб 
в колгоспі!» Топоніми. [Чи є народні назви вулиць?] 
Є Рогатки – вулиця схожа на рогатку. Бендерівка, Мел-
ники – на початку її побудований млин. Чагарі – з од-
ного боку росли великі зарослі. Циганка – колись там 
жила одна сім’я циганів. Левади, Горани, Мерхівка... 
Квашівка – там завжди було болото («каша»). Цегель-
ня  – там колись робили цеглу. [Чи використовують 
народні назви в сучасних назвах вулиць?] Ні, вулиця 
Рогатки уже називається Фестивальна, бо в лісі побу-
дували сцену, де діти ставили концерти. Вулиця Мел-
ники називається Лісова, бо близько коло лісу. Левади 
називається тепер Лугова. [Чи мають назви ліси, лі-
сові насадження?] Є два ліси – Великий і Малий ліс. 
Ракова і Федьчина посадки  – біля них знаходяться 
поля фермерів Рака і Федьки. [Чи мають назви окремі 
дороги?] Є Широкий шлях – добре втоптана [дорога], 
нею возять пісок з кар’єру в село через ліс. [Чи мають 
назви ставки?] У нашому селі є 52 ставки, [площею] 
більше 100  га. Ближчий, Середній, Кам’яний (на дні 
ставка каміння, тут колись добували камінь), Попо-
вий (хата сільського попа біля цього ставка). Цимба-
лів [ставок] – був голова колгоспу Цимбал, який і дав 
команду викопати цей ставок. Дзеганка – дід Дзеган 
садив коло ставка город. Брідок, Ступник, Кабаків (бо 
його приватизував фермер [на прізвисько] Кабак). 
Новий  – недавно викопали. [Чи мають назви яри?] 
У селі чотири ярі – Кавуновий, Довгий, Кабанів, Усти-
мів. Кавуновий, бо поле Кавуна [прізвище мешканця] 
близько до нього. Устимів, бо дід Устим колись жив у 
цьому яру. [Чи є довкола села місця, де були колись 
хутори?] Колись давно був один хутір Алипів, на ньо-
му була велика пасіка діда Алипа. [Чи є в селі «святі» 
криниці?] Є одна «свята» криниця біля ставка Копіко-
вого. Якщо в селі посуха, то батюшка та жителі хрес-
ним ходом ідуть до кринички і моляться, і  помагає. 
Ця криничка далеко від села у полі. Там було спочатку 
тільки джерело, але батюшка з людьми обгородили, 
і зробили, як криницю.

ЖИТЛО Фундамент. [Чи був фундамент у хатах, як Ви 
будувалися?] Майже кожну хату строїли на фундамен-
ті. Його роблять з каменю та щебеню, які заливають 
міцним розтвором з цементу. Стіни. [Які матеріали 
використовували для будівництва стін?] Стіни зводи-
ли з саману, який клали в більшості горизонтально. 
Самани виготовляли з глини, перемішаної з соломою, 
надавали квадратної форми. Для будівництва брали 
тільки житню солому, бо пшенична щиталася крих-
кою і швидко трухлявіла. Промижутки між деревом 
та глиною викладали мохом, щоб дерево не псувалось. 
Вже пізніше мох замінили на толь або руберойд. За-
раз люди, які купляють старі хати, то обкладають їх 
кірпічом, і получається, наче нова хата. Стіни штука-
турять лише зсередини, а  потім зверху цього білять. 
[Чи мали назви стіни в хаті?] Колись стіни хати на-
зивалися тильна, фасадна, торцьова. Дах. [Опишіть, 
як покривали хату]. Колись покривали хати житньою 
соломою – сніпками з околоту. Верх даху і стріху ви-
кладали китицями, придаючи дахові обтічної форми. 
Коли сніпки портилися, їх знімали, замінювали на 
інші. Коли жито на городах уже не сіяли, хату під соло-
мою пошивали сніпками із осоки. Осоку жали у липні-
серпні, в’язали сніпки такі, як і з жита, прикріплювали 
їх на лати. Інтер’єр. [Яка була підлога в хаті?] В кожній 
хаті дощана підлога, бо ж в нас два ліси, і гріх уже був, 
якщо не заготовиш. [Чи будували другий поверх у ха-
тах?] В нашій місцевості є пару двоповерхових хат. Під 
ними будується хлів, комора, погріб. [Які були меблі в 
хаті?] На покуті завжди стояла скриня. Часто її віко 
робили плоским, бо ж вона виконувала і роль столу. 
Біля скрині стояли лави або ліжко, перед нею ослін, 
як переносний стільчик. Лави в комнаті ставили тоже 
попід вікна. Часто ці лави не переносили з місця на 
місце, а  закопували ніжками в підлогу. Напроти печі 
в хаті ставили мисник. Він був прикрашений різними 
розписами або різьбленням. На мисник ставили мис-
ки, тарілки та чашки. Обов’язково в кожній хаті було 
ліжко, його робили дуже великим. [Чи були подушки?] 
Подушки були різної форми і розміру. Найбільше лю-
били вишиті. Застеляли ліжко покривалом, а  деколи 
просто яскравою великою хусткою. Стіни над ліжком 
часто прикрашали килимами. Багато рушників вішали 
на стінах. Найчастіше ними прикрашали портрети та 
ікони на стіні. Дуже часто побутувало таке, що рушни-
ками завішували усі чотири кутки кімнати.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Для збері-
гання овочів, молочних та продуктів, які швидко мо-
жуть спортитися, споруджували погріби у вигляді ями 
під хатою або окремо. Яму вимуровували камінням, 
щоб була холодна, звідти надвір вела також камінна 
«шия», на вході двері вішали з міцного дерева. [Чи 
була клуня у дворі?] Клуню робили з дерева, глини і 
соломи. Основне її призначення на подвір’ї – це збе-
рігання снопів, соломи і намолоту. Клуню будували за 
принципом хати: перший вінець дерев’яний, пізніше 
і кам’яний, на нього ставили дерев’яні стовпи із по-
перечними дручками, які обмащували глиносоломою. 
Клуню, так само, як і хату, мастили білою глиною.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Місце для майбутнього будинку добира-
ли дуже довго. Завжди сіяли пшеницю: якщо зійде, то 
місце чисте. Розпитували сусідів, чи не було на цьо-
му місці церкви або цвинтара. За основу постройки 
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правив перший вінець, який клався на землю, пізніше 
уже на каміння або дерев’яні колоди. Цей перший ві-
нець називали підвалиною. На місці порогу строїтілі 
замуровували ніж, щоб потім всяка нечисть не могла 
перейти порогу. Входини. [Як святкували новосілля?] 
На новосілля сходилися всі, кого тільки господарі 
знали. Гості пили, їли, співали, танцювали. Дарували 
господарям посуду, коври, часи на стіну, дехто гроші, 
але дуже рідко. Календарна та родинна обрядовість. 
[Чи прикрашають хату до Зелених свят?] Ставлять на 
пол зілля, гілки з липи, різні квіточки, всім цим за-
ймаються діти. [Що роблять із зеленню по закінченню 
свят?] По закінченню з цеї зелені і трав роблять від-
вар, і миють ним голову.

с. Заячківка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1973 р. у с. Заячківка  
Христинівського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1861  року Яворської  М. За 
планувальним типом це  – «хата  +  сіни  +  комора». 
Стіни. Стіни – «в слупи», «в заміт», вальковані. Сте-
ля. Стеля дощана, на поздовжньому сволоці. Дах. Дах 
солом’яний, чотирисхилий. Крокви спираються на 
дві поздовжні платви, що мають звиси на причілках. 
Інтер’єр. Вікна перероблені, але в первісних формах. 
Піч в хаті частково перероблена – припічок був доща-
ний, тепер глиняний. Із старого обладнання інтер’єру 
збереглися лави й жердка. Прихатна комора має ма-
леньке округле віконечко, орієнтоване на південь.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 1973 р. у с. Заячківка  

Христинівського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1879 року Маслової (є напис 
на сволоці). Планувальний тип будівлі «хата + сіни + ха-
тина». Первісно це було дводільне житло, хатина при-
будована пізніше, ніж хата й сіни. Стіни. Стіни бу-
дівлі – «в слупи», «в заміт», вальковані. Дві поздовжні 
платви на стінах підтримують «бальок». Стеля. Стеля 
в «хаті» – з плоту, обмазана й побілена. Вона лежить на 
трьох «сволочках», а ті в свою чергу на поздовжньому 
сволоці (бальок). В  сінях стелі раніше не було, наразі 
вона є, на поздовжніх сволоках. Так само і в «хатині». 
Дах. Дах – чотирисхилий, під соломою.

с. Пеніжкове
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1973 р. 
 у с. Пеніжкове Христинівського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Корчма. Корчма початку ХІХ ст. 
Будівля, що збереглася,  – це права половина колиш-
ньої корчми. Ліва частина стояла ще до недавнього 
часу. Тривале існування будівлі пояснюється тим, що 
стіни її стоять на кам’яному підмурку. Вони мурова-
ні з глини, завтовшки 85 см. (зовнішні) і 30 см. (вну-

Хата Маслової. 1879 р.   
с. Заячківка Христинівського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Світлина З. Гудченко

Хата М. Яворської. 1861 р.   
с. Заячківка Христинівського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Рисунок З. Гудченко

План хати М. Яворської. 1861 р.   
с. Заячківка Христинівського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Рисунок З. Гудченко

План усієї будівлі корчми. Реконструкція.  
с. Пеніжкове Христинівського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Рисунок З. Гудченко
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трішні). Стеля – дощана, з одним поздовжнім і трьома 
поперечними сволоками. За словами старожилів, від-
кинута ліва частина споруди майже дзеркально повто-
рювала праву і сполучалася з нею через двопільні двері 
між кімнатами. У лівій частині жив господар корчми, 
а  права слугувала для відвідувачів. Уздовж напільної 
стіни тягнулася довга стайня для коней. У праву час-
тину зовнішні двері вели з вулиці, тобто з переднього 
фасаду споруди, а в ліву – з відповідного причілка. Пе-
ребудови правої частини: закладено двері між сіньми 
і складським приміщенням, двері до складу перетво-
рено на вікно, між складом і стайнею пробито двері, 
стайню перегороджено на відсіки, дах вкрито бляхою.

ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН
с. Софіївка

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Софіївка  

Черкаського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. Походенька І. 
Хата стоїть на відстані близько 6  м від головної ву-
лиці села і звернена до неї зачілком. За типом плану 
це «хата  +  сіни» з відгородженою в сінях коморою. 
Стіни. Стіни рублені, обмазані й побілені. Вінці зру-
бу мають залишки на кутах та при перетині з попе-
речною стіною (внутрішньою). Стеля. Перекриття в 
«хаті» – на двох поперечних сволоках. Стеля дощана. 
Дах. Крокви врубані у верхні зрубини стін. Дах 4-схи-
лий, під соломою, з низьким гребенем. Система опа-
лення. В  інтер’єрі стара піч з розмірами 240×187 см. 
Бовдур над підлогою знизу має скіс. Комора, у  якій 
розміщено бовдур, сполучається дверима з «хатою», 
а не з сіньми, що є рідкістю. Піч звернена черенем до 
«чола» хати. Призьба. Навколо хати дощана призьба, 
затоптана глиною (зараз завширшки 24–30 см, а була 
значно ширша).

с. Хрещатик
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у червні 1992 р. у с. Хрещатик  
Черкаського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями
ЖИТЛО Планування. Хата 1903  року. Ключко Оксани 

Дмитрівни. Хата розташована на рівній прямокутній 
ділянці, на другорядній вулиці села. Стоїть рівно-

План збереженої частини корчми. 
с. Пеніжкове Христинівського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Рисунок З. Гудченко

Корчма. Початок ХІХ ст.  
с. Пеніжкове Христинівського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Світлина З. Гудченко

Вікно корчми. Початок ХІХ ст.  
с. Пеніжкове Христинівського р-ну Черкаської обл.  

1973 р. Світлина З. Гудченко

План хати О. Ключко. 1903 р.   
с. Хрещатик Черкаського р-ну 
Черкаської обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко
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біжно вулиці на відстані близько 8  м. Тип плану 
«хата + хата + сіни», ускладнений дворядним розташу-
ванням приміщень. Вхід підкреслено ґаночком на двох 
парах стовпчиків. Загальні розміри хати 1075×678 см. 
Підвалини. Хата стоїть на дубових підвалинах. Стіни. 
Стіни дерев’яні «в сторч», підлога – з дощок. Стеля. 
Стеля на поперечних сволоках, дощана. Дах. Дах був 
під соломою, потім під бляхою, тепер під шифером. 
Забудова двору не збереглася. Це був двір заможно-
го господаря, якого розкуркулили. Праворуч від хати 
стоїть велика повітка з дощаними стінами.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Хрещатик  

Черкаського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1927 року Ляшко Н. Хата роз-
ташована на прямокутному дворі вздовж головної ву-
лиці села. Хата стоїть рівнобіжно вулиці на відстані біля 
6  м. План хати склався на основі двокамерного типу 
«хата  +  сіни», але був ускладнений поділом сіней на 
власне «сіни», комору і «хатину», сполучену з «хатою». 
Перед входом – веранда з коморою. Вікна – 6-шибкові. 
Стіни. Стіни хати дерев’яні «в сторч» на дубових пень-
ках під стовпами. Стіни соснові. Стеля. Перекриття 
спирається на поперечні сволоки, яких у «хаті» двоє, 
в «хатині» – один. Стеля – дощана. Підлога теж дощана. 
Дах. Спочатку дах був 4-схилий на кроквах, під черепи-
цею, тепер – під бляхою. У дворі, крім хати, вільно роз-
кидані маленькі за розмірами сарайчики і льох.

с. Шелепухи
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у червні 1992 р. у с. Шелепухи  
Черкаського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування Хата другої половини ХІХ ст. Трух-
ній Катерини Іванівни. Хата за типом «хата + сіни + ха-
тина». Хата справляє враження добротності, хоча й 
стара. Стіни. Стіни дерев’яні, над вікнами 3 вінці зру-
бу, нижче – каркас з заповненням дошками «в шули». 
Обмащені і побілені. Товщина стіни в дверях «хати-
ни» – 14 см. Стеля. Стеля на поздовжніх сволоках (по 
одному в кожному приміщенні), з дощок (врозбіжку). 

Схематичний план хати 
Н. Ляшко. 1927 р.  

с. Хрещатик Черкаського р-ну 
Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план двору Т. Сопельник.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. с. Шелепухи 

Черкаського р-ну Черкаської обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати К. Трухній. Друга половина ХІХ ст.   
с. Шелепухи Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати Т. Сопельник. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.   
с. Шелепухи Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план хати Цап. 1930-ті рр.  
с. Шелепухи Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко
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Дах. Дах 4-схилий, на кроквах, врубаних в ощепини, 
критий соломою. На причілках – дармовиси. Система 
опалення. У «хатині» збереглася первісна піч – глино-
битна, із комином, що виступає вперед. У  «хаті» піч 
перероблена. Дим з печей виходить через кагли і ви-
води, розташовані над землею. Інтер’єр. У «хаті» діл 
глиняний, у сінях – дощаний. У «хатині» теж був до-
щаний поміст, тепер немає. Вікна мають широкі лут-
ки з «підгонками» (підвіконнями) в інтер’єрі. Розмір 
вікон у «хатині» 66×75  см. У  сінях у затильній стіні 
зроблене було (мабуть, пізніше) віконце для торгівлі.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хата розта-
шована на пагорбі, у глибині садиби, город знижуєть-
ся до вулиці. У дворі були ще господарські споруди: 
клуня, повітка, льох. Тепер лишилася хата і малий са-
райчик, зроблений з повітки (стоїть ліворуч від хати).

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Шелепухи  

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
 за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. 
Сопельник Т. І. Хата двокамерна – «хата + сіни». Стіни. 
Стіни дерев’яні, «в шули», обмазані й побілені. Стеля. 
У  «хаті» стеля дощана на двох поперечних сволоках, 
у сінях стелі немає. Дах. Дах 4-схилий, крокви врубані 
в ощіп. Дах під соломою, але недавно покритий зверху 
толем. Інтер’єр. Долівка глинобитна. Піч з лежанкою, 
дим з печі виходить через підвісний бовдур. Призьба. 
Навколо хати дощана призьба, загачена глиною.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Стоїть хата 
зачілком до вулиці, за кілька метрів від огорожі. Про-
ти хати – погріб, ліворуч від погреба понад вулицею – 
хлівець.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р.  

у с. Шелепухи Черкаського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 30-х років ХХ ст. Цап. Хата 
перенесена з іншого місця після Другої світової війни. 
Хата має ускладнене планування «хата  +  сіни  +  ко-
мірчина + кухня + спальня». Стіни. Стіни дерев’яні, 
«в  шули», обмазані й побілені. Стеля. Стеля на по-
перечних сволоках, яких троє в лівій частині і один 
в правій. Поверх сволоків дошки врозбіжку. Дах. Дах 
4-схилий на кроквах, врубаних в ощіп, під соломою, 
з острішками на рогах.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Подвір’я розташо-
ване біля лісу, від якого відокремлене огорожею із 
жердин. Усі будівлі (хата, погріб, сарай) витягнуті в 
одну смугу. Господарські будівлі. Сарай під 2-схилим 
солом’яним дахом. Погрібник з цегли, побілений.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Шелепухи  

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
 за натурними дослідженнями 

ЖИТЛО Планування. Хата 1936  року Крайнього Ми-
коли Григоровича. Хата  – з  дворядним розташуван-
ням приміщень; перший ряд – кімната, сіни, комора; 

Схематичний план двору М. Крайнього. 1936 р.  
с. Шелепухи Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план двору Цап. 
с. Шелепухи Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план хати М. Крайнього. 1936 р. 
с. Шелепухи Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. ГудченкоIM
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другий – спальня, кухня. Стіни. Стіни хати дерев’яні, 
«в  сторч», обмазані й побілені. Стеля. Перекриття 
тримається на сволоках (4 поперечні по всій довжи-
ні будівлі рівномірно розташовані). Поверх – дощана 
стеля врозбіжку. Дах. Дах 4-схилий, під соломою.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір (1936 року) Край-
нього Миколи Григоровича, розташований на прямо-
кутній рівній ділянці, північним краєм виходить на 
одну з другорядних вулиць села з нечисленною забудо-
вою. Хата, повітка, хлів, льох, літня клуня складають 
надвірні будівлі. Хата стоїть зачілком до вулиці на від-
стані 5–6 м від хвіртки. Хлів займає кутове положення, 
межуючи з вулицею затиллям, повітка тулиться до за-
хідної межі двору, льох наближений до причілка хати, 
літня кухня  – східніше від льоху. Город  – на схід від 
двору. Отже, складові частини садиби – двір і город – 
послідовно розташовані вздовж вулиці, що є рідкісним 
явищем. Зазвичай на вулицю виходить короткий бік 
садиби, але в цьому разі – навпаки, що пов’язано з ма-
лою щільністю забудови даної частини села, і, мабуть, 
пізнішим її заселенням. Господарські будівлі – каркасні 
дощані з двосхилими солом’яними дахами. Хлів – дво-
камерний (для корови і для зберігання сіна).

с. Яснозір’я
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у червні 1992 р. у с. Яснозір’я  
Черкаського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуня кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Адасинського О. Л. Клуня роз-
ташована у східній частині садиби на межі з вулицею 
так, що в неї можна заїхати безпосередньо з вулиці і з 
двору, оскільки клуня має наскрізний проїзд. З боку 
садиби поряд з ворітьми є ще хвіртка. Стіни дерев’яні, 
з дощок, основа стінового каркасу – стовпи на кутах 
і на довгих стінах, по краях воріт та хвіртки. Дошки 
покладені частково вертикально, частково горизон-
тально і з середини зв’язані жердками. Дах, 4-схилий 
під соломою, над ворітьми має характерний виріз 
стріхи. Крокви даху спираються на ощіп з двох вінців, 
укладений на стовпи каркасу стін. Ворота – на бігунах, 
хвіртка – на завісах. Внутрішні розміри плану клуні – 
855×540 см, ширина воріт – 224 см.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Яснозір’я  

Черкаського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1908 року Богуславець Явдо-
хи Іванівни. Хата являє собою дворядний тип житла. 
У першому ряду – «хата + сіни + комора», у другому – 
«кухня + холодна хата». Вхід підкреслений ґаночком 
проти сіней. Стіни. Стіни дерев’яні, «в  шули», об-
мазані й побілені зсередини і ззовні. Стеля. Стеля 
в сінях і коморі на сволоках, в  інших приміщеннях 
плоска. Дах. Дах 4-схилий під соломою. Інтер’єр. Ві-
кно в «холодній хаті» на зачілку закладене, а на затил-
лі перероблене. Піч розміщується в кухні черінем до 
причілка. Раніше в холодній хаті була грубка. У сінях 
і коморі є поміст, в інших приміщеннях глиняний діл.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір 1908–1914 років. 
Богуславець Явдохи Іванівни. Двір розташований на 
рівній ділянці біля однієї з головних вулиць села (шля-
ху). Хата займає глибинне положення на садибі рівно-
біжно вулиці на межі між двором і городом. Лівий кут 
двору, що виходить на вулицю, займає повітка, тор-
цева стіна якої продовжує напрямок зовнішньої ого-
рожі двору, а затильна проходить по межі з сусідньою 
ділянкою. Далі за повіткою ближче до хати побудовано 
льох. Між повіткою і льохом – загорожа. Двір прямо-
кутної форми обнесений парканом з широких дощок. 
Господарські будівлі. Повітка 1914  року характерна 
тим, що виконувала дуже багато функцій: посередині 
був тік з наскрізним проїздом через двоє воріт, ліво-
руч – біля затильної стіни засторонок для полови, без-

Поперечний розріз клуні О. Адасинського. 
Кінець ХІХ – початок ХХ ст.  

с. Яснозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати Я. Богуславець. 1908 р.  
с. Яснозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План повітки у дворі Я. Богуславець. 
с. Яснозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко
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посередньо зв’язаний з током, ліворуч біля чільної сті-
ни – дровітня; праворуч від току – два невеликих при-
міщення – з окремими входами: для коней – з чільного 
боку споруди і для поросят  – з  торця. Стіни повітки 
каркасні, дощані, тільки північний причілок, де при-
міщення для тварин, обмазаний. У конюшні є поміст, 
на відміну від інших приміщень, де глиняний діл. Дах 
4-схилий на кроквах, врубаних в ощіп, під соломою. 
Перекриття з дощок на балках. Погрібник, так само як і 
повітка, має стіни дощані, забрані «в щули». Дах 2-схи-
лий, під соломою. Ця будівля складається з двох при-
міщень: власне льоху і курника з окремими входами.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Яснозір’я  

Черкаського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата середини ХІХ ст. Цимбал Ка-
терини Якимівни. Хата двозрубна типу «хата + сіни». 
У  сінях відгороджена комора. Стіни. Стіни зрубні, 
вони стоять на землі без фундаменту. Стіни обмазані 
й побілені. Зрубини складені із залишками на кутах. 
Стеля. Перекриття спирається в «хаті» на два пере-
хрещених сволоки, у  сінях один поперечний сволок. 
На них – дошки врозбіжку. Дах. Дах 4-схилий з вели-
ким звисом на причілку за рахунок виносу трьох верх-
ніх вінців зрубу поздовжніх стін, що утворили кронш-
тейни, а  також виносу поздовжнього сволока. У них 
врубано поперечини дармовиса для підтримки даху 
причілка. Крокви врубані у верхні вінці поздовжніх 
стін хати. Дах, що мав солом’яне покриття, недавно пе-
рекрили толем. Інтер’єр. Хата куплена нинішніми гос-
подарями 1945 року, тоді ж трохи перероблена. Первіс-
ні 4-шибкові вікна розтесані вгору (тепер 6-шибкові), 
розтесані також двері назовні. Двері ж у комору збере-
гли конструкцію «бігуни», на яких вони обертаються. 
Є стара піч з комином, що виступає вперед. Розміри 
печі 229×157  см. Призьба. Навколо хати  – призьба з 
дощок, забита глиною. Хата розташована в глибині 
двору причілком до вулиці. Надвірна забудова не збе-
реглася – згоріла ще в Першу світову війну.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Яснозір’я  

Черкаського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата середини ХІХ ст. Веретіль-
ник Катерини Денисівни. Будував прадід господарки, 
батько її народився 1888 року, а сама вона 1928 року. 
Хата розташована біля лісу на місці вирубки. Прадід 
працював при панові, був грамотний. Стоїть хата в 
глибині ділянки, на значній відстані від вулиці, при-
чілком до неї. Хата відрізняється великими розміра-
ми (близько 5×12 м), значною висотою стін. Внаслі-
док багатьох переробок вигляд хати, особливо ззовні, 
дуже змінився, і з першого погляду важко визначити 
її вік, який визначається вже в інтер’єрі. За типом 
плану це «хата + сіни + комора». У [19]30-ті роки в сі-
нях відгороджена «хатина» і прорубане вікно. Комо-
ра 1958 року перероблена в «хатку», у ній теж прору-
бане вікно і зроблена піч. Фундамент. Фундаменту 
не було й немає. Стіни. Стіни хати рублені з добірної 
сосни «в  замок» із залишками на рогах, які з часом 

Фрагмент стелі хати К. Веретільник.  
Середина ХІХ ст. с. Яснозір’я Черкаського р-ну 

Черкаської обл. 1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план двору Я. Богуславець. 
с. Яснозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати К. Цимбал. Середина ХІХ ст.  
с. Яснозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати К. Веретільник. Середина ХІХ ст. 
с. Яснозір’я Черкаського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко
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відрізали (залишилися тільки на затиллі). Стеля. 
Перекриття з дощок врозбіжку тримається на поздо-
вжньому сволоці. Його розміри – 557×30×25 см. У сі-
нях і коморі спочатку стелі не було, пізніше зроблена 
стеля на сволочках. Сволок прикрашений «видєл-
кою», тобто стесами кутів на певній відстані від країв 
і від середини. Дах. Великих змін зазнав 4-схилий дах 
на кроквах. Первинний дах був під соломою і мав ве-
ликий звис на причілку і розвинений гребінь, потім 
його переробили на двосхилий під черепицею, а те-
пер він двосхилий під шифером. Система опален-
ня. Піч глинобитна, первинні розміри – 275×204 см. 
В 1941 році до неї прибудована ще грубка – 53×240 см. 
Пічний комин був підвішений до сволока на мотуз-
ках. Інтер’єр. У коморі спочатку був поміс з дощок, 
а  в інших приміщеннях глинобитний діл, потім по-
клали поміст і в інших приміщеннях. Двері були на 
бігунах (тепер на завісах), 4-шибкові вікна збільшені 
на 6-шибкові.

ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН

с. Івківці
З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Івківці  

Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Гладкої Степаниди Яківни. Хата розташована в гли-
бині двору причілком до вулиці, біля головної вулиці 
села. Первинна форма плану – «хата + сіни» з відго-
родженою коморою за рахунок сіней. У 1941 році лі-
воруч від сіней добудована друга половина. Стіни. 
В старій (правій) частині стіни дерев’яні, з вертикаль-
ним закидом, обмазані й побілені. У  прибудованій 
частині чільна стіна теж дерев’яна «в  закид», а  інші 
стіни очеретяні, обмазані й побілені. Вікна прикраше-
ні різьбленою шалівкою. Їх по чотири у кожній «поло-
вині». Стеля. У старій «хаті» перекриття тримається 
на двох поздовжніх сволоках, воно дощане, поверх 
очерет і глина, у новішій «хаті» – плоска стеля. Дах. 
Дах 4-схилий, на кроквах, під соломою.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Івківці  

Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Пухальської  Т. стоїть при-
чілком до вулиці на невеликій відстані від неї. За ти-
пом плану  – це «хата  +  сіни  +  комора». Стіни. Сті-
ни – в стовпи, обмазані й побілені. Вікна – з віконни-
цями і різьбленою шалівкою. Вище вікон дві зрубини. 
Стеля. Сволок – поздовжній. На причілку звис даху 
утворює дармовис, що спирається на виступи вінців 
зрубу і сволоку. На чолі вінці виступають на 15  см. 
Дах. Дах – 4-схилий на кроквах, під соломою. Призь-
ба. Призьба залишилася на причілках, на чолі частко-
во зруйнована.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Двір Пухаль-
ської Т. розташований біля головної вулиці на рівній 
ділянці. Город левадою спускається в долину. Склад 

забудови: хата, повітка, хлівець. В  господарських 
будівлях стіни каркасні, обмазані й частково побіле-
ні. Дах у повітці під соломою, на кроквах – 4-схилий, 
у хлівці – 2-схилий. Повітка складається з двох примі-
щень – полівника і хліва. В полівнику стелі немає, а в 
хліві є. Стіни з очеретяним заповненням дерев’яного 
каркасу, обмазані й побілені. Стеля – на слижах, з оче-
рету, обмазана. Хлівець теж на два відділення, майже 
вдвічі менший за розмірами, ніж повітка.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Івківці  

Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Віт-
ряк кінця ХІХ  ст. розташований на пагорбі в центрі 
села, біля головної вулиці, в  оточенні кущів. Вітряк 
2-поверховий, 4-раменний, за планом 6-кутний. Сті-
ни каркасні, обшиті дошками вертикально. Основу 
каркасу становлять сохи з розсішками і поперечні 
ригелі. Повертається весь тулуб вітряка за допомогою 
«верла». На затильному боці вітряка  – тамбур, ниж-
чий від основного обсягу. В  тамбур веде драбина на 
декілька сходинок. Довша і стрімкіша драбина розта-
шована між поверхами. Механізм напівзруйнований, 
є тільки маховик на валу і камінь. Центральний стовп 
у перетині 8-гранний. На ньому широка, груба балка. 
Дах 2-схилий, вигнутої форми, під бляхою. Вітряк на-
півзруйнований.

Схематичний план двору Т. Пухальської. 
с. Івківці Чигиринського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план вітряка. Кінець ХІХ ст.  
с. Івківці Чигиринського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

ЧИГИРИНСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Медведівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у червні 1992 р. у с. Медведівка 
Чигиринського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1895  року Борозенець  Н.  М. 
розташована на підвищенні при повороті дороги, при-
чілком до вулиці. В основі плану – тип «хата + сіни» з 
відгородженою в сінях комірчиною. Хата теж пере-
городжена у поперечному напрямку. Стіни. Стіни 
дерев’яні, «в шули», з горизонтальною закидкою, обма-
зані й побілені. Товщина стін 18–20 см, загальні розміри 
хати ззовні 553×972 см. Стеля. Перекриття складається 
з поздовжніх сволоків (один в «хаті», один у сінях), сли-
жів і очерету з глиною. У сінях перегородка проходить 
під сволоком. Сволок ззовні виступає за межі стіни на 
80 см, його перетин становить 33×27 см. Дах. Дах 4-схи-
лий, на кроквах, під соломою, на причілку має великий 
звис (біля 1,5 м). Інтер’єр. У «хаті» три звичайні вікна 
і мале запічне. У коморі щілина горизонтальної форми 
для провітрювання. У  сінях вікно з вертикальною ре-
шіткою ковальської роботи. Піч в «хаті» полтавського 
типу, тобто з суцільним комином, без виступів. Призь-
ба. Навколо хати широка призьба (42 см).

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Медведівка 

Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ ст. Руденко Ма-
рії Герасимівни. Хата за типом «хата + сіни + хатина». 
У  сінях відгороджене приміщення, де розташована 
піч, що обігріває «хату» і «хатину», звернена черінем 
на причілок. «Хата» переділена навпіл (це пізня пере-
борка). Стіни. Стіни дерев’яні, «в закид» вертикаль-
ний. Обмазані й побілені, спираються на підвалини. 
Стеля. Стеля плоска без сволоків. Дах. Дах 4-схилий 
під соломою, на кроквах.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір початку ХХ  ст. 
Руденко Марії Герасимівни. Забудова двору склада-
ється з хати й повітки. Хата наближена до вулиці і 
звернена до неї зачілком. Повітка розташована в гли-
бині двору, стоїть на одній лінії з хатою. Господарські 
будівлі. Повітка дводільна – хлівець і полівник. Хлів 
має каркасні стіни, обмазані й побілені, полівник – до-
щані. Дах – двосхилий, під соломою, на причілках за-
шитий дошками.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р.  

у с. Медведівка Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ  ст. 
Лавріненка Олексія Григоровича. Хата розташована 
на рівній ділянці в глибині двору, що недалеко від 
церкви і колишнього панського подвір’я. Хата виріз-
няється великими розмірами. За планом це тип жит-
ла – 2 хати підряд, або «сіни + хата + хата». Сіни, що-
правда, перегороджені майже навпіл, тож утворилася 
за їхній рахунок «хатинка» з вікном. Стіни. Стіни 
будівлі глинобитні, завтовшки 43 см зовнішні і 27 см 
внутрішні. Стеля. Перекриття тримається на попе-
речних сволоках, досить рівномірно розподілених по 

довжині будівлі: у «хатах» їх по три, в  сінешній час-
тині  – один. Крайні сволоки додатково навантажені 
короткими поперечними і діагональними балочками 
біля кутів. На сволоки спираються слижі, на яких оче-
рет і глина. Сволоки виступають за зовнішні поверхні 
стін так само, як і кутові короткі балочки. Дах. У них 
врубані крокви 4-схилого даху. Стріха солом’яна. Сис-
тема опалення. Перша «хата», у якій влаштована піч 
з лежанкою, перегороджена у поздовжньому напрям-
ку на рівні печі. Друга «хата» опалюється грубою. 
Інтер’єр. Підлога – дощана. Віконні коробки зі стро-
пилами в середину мають розширення. Двері між «ха-
тами» двопільні. За всіма ознаками хата належала за-
можному господарю, можливо, попу чи управителю.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Медведівка  

Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. 
Шмигаль А. Д. Хата у первісному вигляді була тридільна 
з сіньми посередині. Тепер лишилася тільки права час-
тина і сіни, перегороджені навпіл. Вікон четверо в хаті 
і одне вікно в хатині, відгородженій в сінях. Залишився 
слід дверей, що вели у ліву частину хати. Стіни. Спо-
чатку хата була рублена, пізніше її пересипали і одір-
вали ліву частину. Тепер стіни її «в стовпи», обмазані й 
побілені. Дах. Дах 4-схилий, під соломою, на кроквах.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст. Шмигаль А. Д. розташований біля перехрес-
тя головної вулиці кутка села і провулку. Забудова, що 

Схематичний план двору М. Руденко. Початок ХХ ст.  
с. Медведівка Чигиринського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати О. Лавріненка. Друга половина ХІХ ст.   
с. Медведівка Чигиринського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко
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збереглася, складається з двох споруд – хати і повітки. 
Хата розташована в глибині двору і звернена чолом до 
провулку, звідки був вхід до садиби. Повітка розташо-
вана рівнобіжно хаті і ближче до вулиці. Господарські 
будівлі. Повітка дводільна. Одна частина каркасна, об-
мазана глиною, друга – з очеретяними стінами. Дах – 
2-схилий, під соломою, причілки даху очеретяні.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Медведівка  

Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Віт-
ряк 1884 року стоїть на околиці села, у полі, біля до-
роги на сусіднє село Івківці. Вітряк 4-раменний, дво-
поверховий, каркасний. Повертається за допомогою 
верла весь тулуб споруди. Стіни з вертикальних до-
щок, з нащільниками. Вхід до вітряка з півночі через 
тамбур, який трохи нижчий за основний обсяг вітря-
ка. Дах вітряка двосхилий, тамбура – односхилий, під 
бляхою. У тамбур веде коротка драбина на 5 сходинок, 
а  на другий поверх  – стрімка драбина, розташована 
біля дверей основного приміщення. На другому по-
версі приміщення розширюється за рахунок тамбу-
ра. План  – чотирикутний. У  вітряку збереглося все 
внутрішнє начиння і механізми, зроблені з деревини. 
Освітлюється другий поверх через 4 віконця біля ку-
тів довших стін вітряка. Доглядає вітряк мірошник 
Колесник Йосип Євменович, 1911  року народження. 
Але вже років зо два ніхто не користується ним, хоча 
механізми в робочому стані.

с. Мельники
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у червні 1992 р. у с. Мельники  
Чигиринського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1919  року Зінченко Марії 
Трохимівни. Основа плану будівлі «хата + сіни» дещо 
ускладнена за рахунок відгородження в сінях хатини 
(можливо, при будівництві) і перегородження «хати» 
навпіл (перед Другою світовою війною). Перед вхо-

Схематичний план хати А. Шмигаль.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст.   

с. Медведівка Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план двору А. Шмигаль.  
Кінець ХІХ – початок ХХ ст.   

с. Медведівка Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
1992 р. Рисунок З. Гудченко

План вітряка. 1884 р.  
с. Медведівка Чигиринського р-ну Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План ІІ поверху 

План І 
поверху

Схематичний план хати 
М. Зінченко. 1919 р. 

с. Мельники Чигиринського р-ну 
Черкаської обл.  

1992 р. Рисунок З. Гудченко
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дом  – ґанок на 4-х  подвійних стовпчиках. Розміри 
хати – 850×620 см. Стіни. Стіни дерев’яні, «в шули», 
з горизонтальною укладкою деревин. На шули, тобто 
стовпи, зверху покладені 2  вінці зрубу, на них ощіп, 
який дещо виступає за площину стіни. Товщина сті-
ни – 17 см. Стеля. Перекриття «хати» тримається на 
двох поздовжніх сволоках (дошки, очерет, глина) і сті-
нах. Дах. Дах – 4-схилий, на кроквах, врубаних в ощіп, 
під соломою. Хата розташована на рівному подвір’ї за-
чілком до вулиці на відстані близько 6  м від вулиці. 
Проти хати – колодязь, за ним далі в бік городу льох. 
Город переходить в леваду.

с. Суботів
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у червні 1992 р. у с. Суботів  
Чигиринського р-ну Черкаської обл. 

 за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. Чорнобай 
Явдохи Калинівни. Хата розташована на підвище-
ному відносно вулиці подвір’ї, у  глибині двору, при-
чілком до вулиці. В  основі плану двокамерний тип 
«хата + сіни», але в сінях відгороджена «хатина». Сті-
ни. Хата вирізняється серед інших великою висотою 
стін. Стіни дерев’яні, «в  заміт», обмазані й побілені. 
Стеля. Перекриття «хати»  – на трьох сволоках (два 
поздовжніх, один поперечний), на сволоках – слижі, 
поверх них очерет. Дах. Дах – 4-схилий, під соломою, 
на кроквах. Крокви врубані в ощіп, покладений на 
2 вінці зрубу поверх стовпів. Інтер’єр. У «хаті» збере-
глася стара піч (248×202 см), лава завширшки 46 см з 
суцільної дошки. Піл викинули близько 20 років тому. 
Комин виступає вперед. Бовдур підвішений у хатині. 
Раніше в хатині була піч і лежанка. В  хаті є мисник. 
Призьба. З чола і причілка – глинобитна призьба.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Суботів  

Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ  ст. 
Дон Палажки Петрівни. Основу плану складають два 
прямокутні майже рівновеликі приміщення, близькі 
до квадратів. Праве з них – власне «хата» розмірами 
458×408  см, ліве  – поділене на сіни й «хатину», яка 
нині має Г-подібну форму. Ліва частина має сліди її 
неодночасного будівництва з правою частиною (на 
перекритті), а  також перепланувань. Призьба. Фун-
даментів хата не має. З трьох боків хату оточує гли-
нобитна присьба. Стіни. Стіни «в стовпи» з горизон-
тальною закидкою, обмазані і побілені. Стеля. Пере-
криття в «хаті» спирається на два перехресні сволоки, 
з яких нижній – поперечний. Зверху дошки вкладені 
на поздовжній сволок, поверх дощок  – очерет. Між 
сволоками – простір. У «хатині» перекриття влашто-
ване так: на поздовжньому сволоці слижі, потім оче-
рет, земляна насипка, обмазка. Дах. Дах  – 4-схилий, 
на кроквах, під соломою. Кріплення конструкцій – за 
допомогою тиблів. Крокви врубані в ощіп, який три-
мається на випусках двох верхніх зрубин, укладених 
на стовпи стін. Причілок має розвинений звис покрів-
лі. Система опалення. Тут була майстерня шевця, яка 
обігрівалася невеликою піччю, притуленою до серед-

ньої поперечної стіни споруди. Бовдур лісяний, пома-
заний, підвісний. Інтер’єр. У всіх приміщеннях – діл. 
У хаті були 4-шибкові вікна, перероблені пізніше. За-
лишилися первісні вікна тільки в «хатині». У «хаті» – 
троє вікон (два чільних, одне причілкове), у «хатині» 
теж троє (два зачільних, одне чільне). 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хату будував дід чоло-
віка господарки, народжений 1906 року. Хата може бути 
збудована в 70-х роках ХІХ ст. Хата розташована в цен-
тральній частині села біля другорядної вулички на її по-
чатку. Стоїть у глибині садиби причілком до вулиці. Гос-
подарські будівлі. Хлів збудований у 30-ті роки ХХ ст., 
наближений торцем до огорожі, розташований біля 
воріт. Колись на подвір’ї була клуня із заходу від хати.

Схематичний план двору П. Дон. 
с. Суботів Чигиринського р-ну Черкаської обл. 

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати П. Дон. Друга половина ХІХ ст.  
с. Суботів Чигиринського р-ну Черкаської обл. 

1992 р. Рисунок З. Гудченко

План хати Я. Чорнобай. Кінець ХІХ ст. 
с. Суботів Чигиринського р-ну Черкаської обл. 

1992 р. Рисунок З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко,  

записано у червні 1992 р. у с. Суботів  
Чигиринського р-ну Черкаської обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  ст. Тютюнник 
Ганни (покинута). Хата за типом «хата + сіни» з від-
городженою в сінях хатиною. Стіни. Стіни в стовпи, 
обмазані і побілені. Дах. Дах 4-схилий, під соломою. 
Інтер’єр. Двері з заверткою. Старий бовдур для ви-
воду диму від печі. У «хаті» 4 вікна, у «хатині» – одне.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Наразі покинутий двір 
кінця ХІХ ст. Тютюнник Ганни розташований глибоко 
відносно вулиці на городі іншої садиби, поблизу малої 
річки. Хата і клуня існують в напівзруйнованому ви-
гляді. Господарські будівлі. Клуня конструкції «крокви 
на стіни». Стіни городжені очеретом. Дах 4-схилий під 
соломою. Каркас стін складається з 10 стовпів (по кутах 
і в проміжках). Ворота в клуні одні.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано у червні 1992 р. у с. Суботів  

Чигиринського р-ну Черкаської обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Саж 1920-х 
років Павленко І. Саж стоїть у дворі проти хати, яка 
звернена причілком до вулиці. Саж рублений з за-

лишками, стоїть на валунках. З боку хати влаштована 
годівничка для свиней. Над нею піддашок, утворений 
на випусках зрубу. Дах  – 2-схилий, під очеретом, на 
затильному боці піддашок на кронштейнах. Загальні 
розміри сажу разом з годівницею – 259×188 см.

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН

с. Вереміївка
Записав М. Бех 2013 р. у с. Вереміївка 

Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  
від Матвійця Григорія Лукича, 1935 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ [У  1959–
1961  рр. старе козацьке село Вереміївка було зато-
плене водами Кременчуцького водосховища. Орга-
нізоване переселення жителів населеного пункту із 
придніпровської долини («низу») на підвищену час-
тину сільських земельних угідь («на гору») велося з 
1957 року. Утворене нове поселення зберегло історич-
ну назву Вереміївка].

ЖИТЛО Планування. [Якими були поздовжні розміри 
житла?] Да, ну, хай на десять метрів. [Яка ширина?] 
Шість, або вісім [метрів] – воно по-разному. А тоді [піз-
ніше – метрів] десять-дванацять, отак осьо. І тоді ж є, 
хто ж по-якому: є – відциля [збоку] двері робили, а є – 
посередині ото так. Оце [двері] посередині зробив хати, 
тоді оце тут сіни такі, осюди прямо – «чулан» називає-
ця так той, оце тут одна «хата», а  це «хатина» була. 
[«Хата» мала більші розміри, ніж «хатина»?] Да-да! 
«Хата» більша. Це ж і в нас «хата» більша. Тепер де чу-
лан – вже там ми спальну зробили, вже попереробляли 
його. [Ви казали, що у деяких хатах збоку був вхід?] 
А то хто як робить – хто де отут роби збоку, отуди од 
причілка де-то. [Теж план «хата + сіни / чулан + хати-
на»?] Да воно там по-разному, хто як придума’. У нас, 
наприклад, є ж хати, то це й тут так поробили, як ранче 
було. [Креслимо план хати на папері]. Ану, друге нама-
люй отако-во: отуто вход, тоді оце так перегороди, 
і отако оце сіни, а це чулан, а тут тоді оце сталяєця – 
отут піч, було, стоїть, а отут отако то й перегорожено 
отако-во... О, тут двері були, і це тут «хата» велика, це 
тут було, «хатина» – піч оце тут, оце тут, усе оце тут, 
а тут [у «хаті»] уже чисто. Фундамент. [Чи лили щось 
або клали по кутах, коли закладали хату?] Нічого, не 
дуже, тоді не було до цього, то скоренько бо було. Ну, та 
є такі, шо фундамент ложили, та заклали то фундамент, 
тоді фундамент, то та толь – толлю різали на тако якраз 
та постелили то. А як то так – то пр’ямо землю топтали, 
натоптали. Топчуть, скільки там, тоді оце толлю закла-
дали, шоб ото шо та толь. Тоді до того не дуже диви-
лись, бо воно це вже пізніше стали робить, то вже тоді 
там, може, де хто шо придума’... Стіни. [Як у вас буду-
вали житло?] Ну, у нас – то на сохах. Тут строїв, батько 
строїв на сохах. [Оця хата на сохах?] Да, на сохах. Ну, 
мазать – ото ж прийшло сто душ, прийшло, заміси мі-
сили. А ти, тото такі було дві чи три форми. Вони по-
чти, бач, почти всі хати литі однакові, там таке – мо-
жуть на метер сюди-туди, наче, [відрізнятись]. Майже 
[однакові хати], бо там були такі форми, були дошки 
отакі, ну, ширше, як оце-во, отако дошка. Оце вони роз-
били, значить, пакіл забили, де вугол, тоді оце строїця, 
ставиця, розмітку яку ти то й [визначив], ставлять такі 

Схематичний план хати Г. Тютюнник. Кінець ХІХ ст.  
с. Суботів Чигиринського р-ну Черкаської обл. 

1992 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план двору Г. Тютюнник. Кінець ХІХ ст.  
с. Суботів Чигиринського р-ну Черкаської обл. 

1992 р. Рисунок З. Гудченко

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ  РАЙОН
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стойки метрів по три, закопуюця в землю. Дошки роз-
тавляюця, ринва така, тоді зкопуюця ці, як їх, ну, таке 
завтовшки, закопуєця кругом оце... [Ніби палі?] Да, 
таке, ну, ото ж закопуєця. І знизу сорок п’ять сантиме-
трів стіна, а вгорі – сорок, і оце так тоді зшиваюця там 
планками. А тоді ж оце риють – оце тут яма, тут, тут, 
тут ями такі... Ну, як би сказать, вона [яма] й глибо-
ченька, вона і по пояс отак, вона така продовгаста і ота-
ко. І тоди ото в такі калатушки... Стоїть два чоловіка. 
[Це чотири ями копають?] Да чотири ями, бо оце так, 
ну, де як удобно. А то, обично, чотири шоб, а нє – то дві 
отак-о. А тоді оце ті колотять два: один стоїть, відтіля 
один стоїть. Воду наливають, туди глину навозять вже і 
соломи туди. Соломи вже кладеця на стіну, а оте каль-
мазито – то таке воно, як граблі тіки, ну, довге. Кілок 
такий, метрів три, а там прибита така, ото таке... [Щоб 
зечерпувати?] Ні, шоб гойдать, шоб колотить, шоб оте 
ж. Воно так полукругом, отака яма, отако-отако, і  те 
відтиля, а те відтиля, а тоді ото ж той відтиля, а той від-
тиля  – два чоловіка коло однієї ями [заміс колотять]. 
А другі вже тоді відрами, там ото носять відрами, за-
черпає відрами і сюди. Солому послали в то корито, як 
то кажуть, і лють оце кальмазу. А люди, значить, стоїть 
одна поміж одним і таково топчуть. Дотоптав він оце, 
шо зрівнялася оце [глина з дошкою], то таке там було 
[пристосування] – кілок один, спеціально ходи мужик, 
і така та [палиця], де він оце зачепив, підняв трохи, під-
няв, кругом обійшов, знаружи дошки підняв, обійшов 
із середини підняв, обратно соломи. І так ото за день 
хату витоптували. [Стіни не падали, коли їх втоптали?] 
А ні! То ж топчеш. Кальмаза – воно глина така, і воно з 
тим, і отак як замісиш, то візьмеця там ото, і ото солому 
туди притопчеш. Все, шо було – солому, очерет наво-
зять ото туди. І тоді ото так. [Де брали глину?] А тут є де 
брати. Тута ж стадіон зробили, тепер розорали, там на 
Порубльовому. Глини тут фатало. Зімою, в основному, 
це вже коли екскаватор став, а то вручну накидали. Во-
зили і то цілу ніч, вдень в колгоспі роблять. А ноччю, 
в  основном, оце глину возили, оцево все. А  те дньом 
уже тоді, воно оце, як вилили, і це воно так довго не 
стоїть. Я забув, скики – чи три, чи чотири дні стоїть, 
просохло. Бо треба ж, на очереді то й [риштування], 
у кажного не буде скіки дощок оцих. То й тоді оце ж ви-
копують, розбирають, перевозять на другу садибу, і ото 
так. І ото, в основному, їх дві форми було. Ти ж бачив, 
це де на сохах, тото вона [хата за розмірами] інача, а ці 
ж – то вони однієї той, ну, довжини. Є ж на десять, є на 
дванацять [метрів] – хто яку схоче, там уже воно, як то 
кажуть, хто скільки потягне. А  тоді каждому одро-
блят  – треба йти, ото сто душ, чи скики там, і  треба 
одробить, це тіки оттоптать. А канєшно стройка була, 
і воно ж участками: це, наприклад, оті, шо дальше туди 
до Дніпра, оце де ми жили, – ті ранче переселяли, а оці, 
шо під гору, ну, так графік складений  – там пізніше. 
А лісоруби пиляли все підряд там. [Чи давали Вам де-
рево на будівництво?] Та воно те не годилось, шо там 
то. Це нам з Рублівки привозили. А тоді хто де шо – там 
ліс був, то було, рубали й ліс, і все. [Який там ліс був на 
низу?] Сосновий був ліс у нас. [Сосна не годиться на 
будівництво?] Воно годиця. Ну, ранче люди якшо руба-
ли вільхи там на хату. Тоді сходилися, наприклад, оце 
«топтанки» хати, є  мазані, шо мазали так очерет. Ну, 
я ж кажу, на сохах отак. Сохи ставили по краях. [Сохи – 
це вертикальні такі палиці?] Да-да. Ну, це як сохи там 
закопували, і  там задовбувалась на йому дірка, тоді 

сюди там, і там воно через метер, чи через два ставило-
ся там кругом, тоді затягалося  – «глиця» називаєця. 
[Глиця між сохами затягувалась?] Отак упоперек гли-
ця, а до цієї глиці є очерет, такі кульки курутили, а є, 
прамо «торцовку» били  – рейки били такі. Рейки 
дерев’яні, шахматним порядком. Тоді, маже, відтиля 
протягаєця, шоб з’єднувалось. Оце, якшо тут, це тут, а з 
цого боку – тут шахматним порядком, шоб як вальок 
поклав, шоб його протяг. Протяг той туди, а той туди 
протягаєш, і вона ізліпляєця тоді, та стіна, замесом тим. 
То ж, як топтали, то такі ями викопували, туди води, 
глину, колотили колотілкою, а ти люди стоять. [Які хати 
були на низу?] Там мазанки були, той, на сохах. Там по-
няття не мали цього, той, там не було цього того. [На 
сохах довше строїця?] Та, ну, да. Шо там [у литих хатах] 
стіни, бач, зійшлися, той, а тут треба скільки сох, і тоді 
ж це ж обглицювать, обторцювать треба ж, от. Ну, тут 
воно заразом робилося, і там воно заразом робилося. 
Виставлялось тоді оце, хто вікна думав, хоч і топтали, 
то такі робились, там оце натоптали так [стіну] за-
ввишки, тоді на цьому ставились такі заслоночки, о, 
і оце вікно должне буть. А є не тот [спосіб] – та випилю-
вали тоді, побивали дірку. І тоді ото чи проволкою, гар-
но колючою проволкою, а  посля вже начали цепами 
оцими, із того, із бензопил, один ото дірку пропнув, оце 
один відтиля, а один відтиля, і це тягають, і пиляють 
оце, і так гарно [віконні отвори] випилююця. Або роби-
ли – коса там. Косілки, там коси в косілках такі довгі, 
такі півтора-два метра, ото роблена так, сигмент, то 
вони ж на один бік. Ото через один одрубували та з 
другого боку, воно тоді оце рівно, один з цього боку сег-
мент – воно так, як пилка. Ото й тим, ну, там більшу 
дірку треба було продовбувать, шоб у стіну протягти, 
тоді ним гарно ріжеця. Придумались, хто до чого при-
думаєця. І там же ж, і тут. Ну, тоді ж воно, бач, робили 
так, як на низу: «хата», «хатина», там чулан чи як там. 
[Одвірки самі стругали?] Да, тесали, а  тоді стругали 
вручну. [Вікна так само?] Вікна, все, то я сам робив, 
і ряма там, і все поробив сам. Там, правда, замінили вже 
у «хатині» вікна, вони потрухли від такого дерева, зна-
єш, воно тоді робилося, шо попалося, де шо притяг, 
з того й робиш. [Із якого дерева найкраще вікна роби-
ти?] З усього добре. Де із старих брусків пороблєно, то 
ті й доски стоять, оці четверо, а де з нових – там, де по-
роблено, то воно не то, погнило. Тут зробили вже, тоді 
дуба тут виписав, та зробили вже тут. [Вікна дубові ро-
били?] Одвірки, оце те, ну, лутка, оце все – дуб клали, 
все дубове робили. Лучче з дубини, а як нема, то із со-
снини робили всьо, з чого попало. А тоді вже, як став 
робить на машині, то вже там то того попросив, то того 
заплатив... Стеля. [З якого дерева робили каркас сте-
лі?] Та осокори ходили пилять ми з батьком, знаю. Це 
осокори пиляли на рейки – на ті оце підбивали потол-
ки. Отакі пилялися, такі на п’ять сантиметрів реєчки, 
і підбивалися. Такі дошки сантиметрів по десять кла-
лись так, та тоді зверху ото очерет, і тоді глина місилась, 
все там. Очеретом застилали. Застилали очеретом. Я ж 
кажу, де рейки підбити отако ріденько, то однак очере-
том, то воно тоді клалось, відтиля і відциля заляпува-
лося. [Зверху «заляпувалось»?] Зверху кладеця, воно ж 
отаке тоді рейками, между рейками отаке простран-
ство, і оце зверху ж так, як, скажем, «горище» – кидає 
сюди, а ці внизу стоять і оти вальки продряпують, і тут 
заглажують уже отакий потолок. А як ото, шо слижі... 
Десь бачив слижі, яке воно  – слижі? [Це дошки так 
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ідуть – дошка на дошку?] Ні-ні-ні! Оце ж балки так ле-
жать, так у нас, балки так через метер ставляца, ну, кла-
дуця впоперек, а тоді прибиваєця. Там же воно йде, як 
де хата осьо должна буть, то там рівненькі такі ж опи-
ляні чи обтесані [балки]. То там, як слижами – тоді оче-
рет накладали, очерет вкладали. Там уже не продряпу-
єця, там накладаєця, а спіднизу вже тоді під очерет оце 
ж тут уже мажуть, же ж на очереті ті слижі замазують 
тоненько. А тоді воно вже так. А тоді начали підбивать, 
забивать ДВП [деревноволокнисті плити], шоб той. 
А це вже тепер, це вже ми в ци года, які там – [тисяча 
дев’ятсот] шіздесят четверти-п’ятий, мабуть, уже чи 
який. А то так воно, ото так строїлися, і оце тобі таке 
село – за три годи і перейшли сюди. Дах. І кришу роби-
ли – мужиків п’ять-шість мужиків за день кришу зро-
блять. Якшо воно таке приблизно [приміщення неве-
лике] – можуть і вкрить за день. А тепер он там, я ко-
лись сміявся, у тому коморка така була, і вони тиждень 
там, плотники, шось верх желіза слали. Кажу: «Ви шоб 
стройку робили, ви б нічого не заробили». В нас там, 
було, кришу переробляв, то вільха така, як сьогодні 
зрубана. Вони знали, коли рубат – її шашки [шашелі] не 
беруть. А крокви були з сосни, з свіжої сосни – то вони 
потрю[хнявіли], пішли, шашки поїли їх. Система опа-
лення. [Чим отоплювали хату?] Я казав оцим хлопцям, 
шо оце палять оце гілочки на грядках та возять. Як по-
дивлюсь, яке везуть на яр, кажу: «Ви якби на низу со-
лому носили та рогіза, та очерет по болотах жали, за-
мерзли, то ви б не возили до яру». А  тепер... «Шо я 
тут,  – сміялася одна, – прутики – цук...». Кажу: «Хай 
воно колись погорить, усохне». Тепер у хату нічого та-
кого не внесеш, як би то, тепер то котли якісь там по-
робили, то шось. А тоді, як його не було, – піч і груба. 
А отуто груба обично, було, стоїть, а піч отут. Як за-
йдеш – отут піч. О, то в нас так на низу було в багатьох 
людей. А в печі – шо там, дровами [палили]. У печі дро-
вами, як нема дров, то той-то рогіз на болотах, ситняк 
(там росло по болотах), солома, там де шо таке, то ото 
все ж то й [паливо]. А, було, не вспіло замерзнути, це на 
болото пошов, о, а воно валяєця, було, на дошках, або 
драбину покладеш, і ото ж косиш те, рогіз. Та тоді тя-
гать та топить.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [На низу, крім 
хати, які ще були споруди?] Повітки були так, як і тут. 
Тепер тут називаєця «сарай», а тоді була повітка. О, ну, 
таке саме воно, як сарай, тіки називалась «повітка», оче-
ретом прикрите. Це де-не-де в кого там [на низу повітка] 
була під желізом. Сарай – то тим очеретом укритий був, 
а тоді вже перекрили. А для корів там з ліса поплетене 
[приміщення]. Там то таке було: чотири сошки та ліса 
така, метрів два, виплетена, обмазана кругом. Є зсере-
дини помазане, а є – знаружі. [Що тримали у повітках?] 
Ну, шо – там усе то, усе було. Було таке, шо для поро-
сят оддєльно було – такі робилися там загороді. Корова, 
може, була там, ну, у кого як – в кого оддєльно, в кого 
там... А в повітці – все там таке. [Що таке «ліса»?] Це 
називалися «хлівець». Оце, шо плетене, то називалося 
«хлівець», ну, воно невеличке. [Чи плели повітку?] Ну, 
хто де як – це воно по возможності, то так, як є з чого. 
А то – оці стіни, та той... О, туалєти – дуже багато було 
оце плетене, тоді ж дощок не було. «Нужнік» казали. То 
ото, було, зроблять таку рамку, то тоді кілочки назаби-
ваєш, дерева фатало на лузі там, лози там на лузі. Об-
плели, обмазали – оце тобі й єсть і затишок. Накрили 

зверху чимсь – та й затишок. А ліси ті довго стоять, то 
довго таке було, насилу розбив колись. А ти, шо ше ста-
ріші, ше старіши – це я ше тіки його помню, він, може, 
дуще він трохи старіший. [Чи були на низу клуні для 
зберігання снопів, соломи?] Так, то клуні спеціально для 
того. Клуні – там шо: оце снопи складали, зімою віз сто-
їть там. Оце в клуні молотять, було таке там – тік. Ма-
зали площадку: вистроїть, а тоді глиною змазує. І тоді 
ото ціпами молотять там, а туди [в  іншому відділенні 
клуні] – там ото то сіно, то там шось таке. Там у клуні не 
було потолка, там тіки так лежали, то стіни оце і криша. 
[Дах на сохах був?] Ну, воно ж на сохах усе. І це, то й і 
криша зроблена так, як то, стоїть воно так як. А клуня – 
в основном, там воно шо, аби зверху не йшло. Оце то 
і двері були там такі, ширші як ото ворота, одні двері 
були – це там той. В мене тут у діда під горой довго була, 
він там, було, спить там у клуні, такий отой стол – полик 
такий, ото на сіні, того не було, ото сіно там наслане, ото 
на сіні на тому [спить]. То називалась «клуня» там. Там, 
в основному, оце, ото для корови – то полова, то солома, 
то сіно там ото. Це ж не в кажного. А на дворі стіжки 
складали там ото, такі не копици, а стіжки. Копиця – то 
так просто наклали, а стіжок як кладеця – він знизу ву-
щий, а тоді так ширший-ширший. А тоді ото так – то 
стіжки. [Чи ставили палицю посередині?] Ні. [Просто 
так складали?] Так складали, топтали там. [Наверху 
хтось ходив і топтав по колу?] Да, там ходили. Там, було, 
такий [вираз]: «Сім на возі і один на стозі – і кричать: 
«На, завалювай!». Ні. «Сім на стозі і один на возі – і кри-
чать: «На, завалювай!». Там сміялись, як на стіжку так 
він уже, вила невеликі, держак невеличкий, бо там не 
ввернеся, а цьому треба великий. Там було, це ж і на лузі 
було – це ж косять тоді, тоді биками чи кіньми тягаєм 
циє докупи копици такі, ну, воно таке величеньке. Заче-
пив бичками там тими, таке вірьовкою там той, і тянеш 
докупи так би оце сюди, я забув, чи не по десять, чи по 
скільки, тоді складали оцей стіжок, називався. А тоді зі-
мою їдуть та на сани чи воза, і пашов у село везти. Бо на 
лузі там, зімою на лузі мало, не дуже де, не було таких 
таборів, шоб там зімовать. Бо літом шо  – криша тіки 
отака зроблена для коров та й усе. [Як називалося при-
міщення, де тримали свиней?] Свинюшник. [Свинюш-
ник?] Да. [Чи не казали «саж»?] Саж. Ну, це саж, якшо 
із того зроблений, він, саж, із брусків зроблений. Ну, шо 
отаке, зроблений [з  дошок]  – це «сажок» називалося. 
А хлівець – якшо тим, якшо лісою оце оплетений то той 
свинюшник. [Значить саж рублений, а лісою плетений – 
свинюшник?] Да. Свинюшник  – «поросятник», «сви-
нюшник», хто як назве. А то із таки бруси, ну, си воно 
«десятка» чи як воно, а тоді ж воно складаєця, а тоді зна-
руджі такі б’юця реєчки, там мажеця, шоб тепліше було. 
Он стоїть сажок там, його можна куди перетягти, куди 
угодно. [Він невеликий такий?] А  невеличкий  – там, 
може, два на півтора [метра довжини і ширини], там, 
може, й менче... 

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Комора. [Де 
зберігали зерно?] Такі комори були то рублені. Вони 
були оце на низу, багато їх повитєгали сюди нагору – 
такими [пристосуваннями] підважували тоді дерево, 
до його таке підмощали, зачіпали тут-тут, скручували 
і трактор тягали там ото. В клещан ще й досі є там, і ве-
реміївські... Бо їх, як з’єднали, це [ще до затоплення] 
з’єднали були, воно, мо’, три годи було – це Жовніно, 
Клищенці, Тимченки і Вереміївка  – один колгосп був 
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три годи. То туди ж ото тягали то й  – оце один кол-
госп був там. [Комори великі були?] Ну, величенькі 
такі були, як би сказать, од дорожки до машини – отакі 
були. [Квадратні були?] Та разні були. А є й продовгас-
ті. Разні були. І вони ж так на тому, вимощені, на камін-
ні вимощені отако, а тут такі східці тут зробили. Там 
було зерно все, там все там в коморі було. [Це в людей 
вдома були комори чи в колгоспі?] В колгоспі.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи не клали грошей по кутах фундамента хати?] Да-да, 
було, шо у жван клали. Які копійки – я не помню, тоді 
ше молоді були, та нам воно не доходило. Обрядові та 
розважальні аспекти толоки. Ми, наприклад, оце на-
шого дома як топтали, то, воно, перві хати, то всі при-
йшли топтать, десь сто чоловік прийшло топтать це. 
А тоді ж їх, ті тре’ сто чоловік піти і одробить же ж, до 
тих сто чоловік треба ж і піти. Там ото ж список. Да, 
список. Обід готовили всігда. Всігда обід готовили. [Це 
на сто чоловік готували обід?] Готовили казани, надво-
рі ото борщ там і там ше якусь кашу, чи там шо. А вве-
чері – ше тоді. Ну, вдень тіки по сто грам давали, більш 
не давали. Увечері, може, й більше, хто схотів. Це ж тре’ 
за день хату витоптать. Було, співають оце, як топчуть 
хату, – співали, шоб весела хата була.

Записав М. Бех 2013 р. у с. Вереміївка 
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  

від Калашник Варвари Олексіївни, 1940 р. н.

ЖИТЛО Планування. [У  вас у хаті була одна житлова 
кімната?] Да-да, одна. Ну, така, як би оце ото там в 
мене кухня є, як оце одна хата. [Куди заходили із дво-
ру?] А  зразу сіни. [Чи була комора у хаті?] Ні, було, 
в нас хатин дві було, комори не було. [Маленька ха-
тинка ще була?] Та ні. Там вона, хата, в нас була напо-
полам пошти: і ото була одна «хатина» невеличка, так 
там борошно стояло, там ше все таке, а то була «хати-
на», і там тіки троє вікон було, там жили дід і баба ста-
рі, вже батькові. Моєго діда й баби батьки жили – ото 
там жили. Ото так було, шо це, а ше ш лазили попід 
тим, попіткопувалися та крали все ж, ото ж там такі 
банди були, шо в хатині (у хаті ж – то ні, нічого не ро-
били)... А в хатині, ну, вікна маленькі, такі нищи, як 
оце, і до вікон оце зсередини забити кілки такі дебелі і 
досками обкладені повностю по вікна. Бо оце встав 
вранці дід і вишов, каже: «Ага, сьогодні приходили – 
осьо дві ями підкопали». А він викопав униз туди, ви-
дно, отаке те, і туди поклав доски, шо вже не підкопа-
єця, хоть довбе-довбе  – нема, довбе-довбе  – ніяк. 
[Житло складалось із хати, сіней і хатини?] Оце хата 
[креслить план], тіки наоборот, оце більша  – оце 
«хата», оце осюди вход – оце вход, тапер ішли отуто 
одгорожені сіни трошки отак. Отак хата, оце поки і 
оце отут сіни, із сіней отуди пішли двері у ту «хати-
ну» – «хатина» маненька, і ото друга «хатина» – ото й 
там двері. В опщем, великі дві хати ото були – «хати-
на» й «хата». [Планування житла мало таку схему: 
«хата + сіни / хатина + хатина».] Стіни. [Із чого у вас 
робили стіни хати?] Раньше робили їх, тоже робили 
саман – такі ящики здорові, місять – глина і солома, 
набивають оце все. Витряхли-витряхли  – і  стоїть. 
Просохло – перевернули ше на бік. Та ше сухе. А тоді 
калмаза – ну, глина і вода, оце колотять і ото тим скла-
дають хату тую, це таке. [Із цього саману складали?] 

Да. Робили самани величенькі, саман здоровий із со-
ломой, те викладали. І таке було. І оце, як була «пере-
стройка» [на новому місці після затоплення старого 
села] у нас то поробили, шо «топтали» хати. Оце отак: 
одна доска здоровая, це така здорова доска, кілки по-
прибивані оце, туди-сюди і сюди все, і оце душ сємди-
сят збираєця людей, коло каждого вугля хати оце зро-
блені ями, туди наточують воду, кидають туди глину. 
І такі колотушки були – отака довга-довга [жердина], 
і  отака дошка прибита туди. І  оце тим оце бовта-
ють-бовтають, гарно розбовтують, оце ото чотири 
ями, оце коло чотирьох ям оце вісім душ тих, шо тіки 
колотять. Ті кидають глину, накидали глини, поки ті 
виколотили, тоді оце ж ці, шо кидали глину, беруть 
відра. А у нас, ну, зразу ж то не так, нище, а дійде вже 
до краю аж туди, такі ціпки з ключками і оце: «По-
дай-подай, – кажде кричить, – бігом-бігом!». А зсере-
дини хати наношена солома, звідціля подали соломи, 
знадвору глини і оце топчем-топчем-топчем, вона там 
і стікаєця, і усе, ну, так витоптана повностю. Іде там 
хазяїн той... Шо чужий чоловік (обично береця над 
хазяїна чужого, беруть чужого чоловіка, шо він... шоб 
не було, усі знакомі шоб були) ходе з вилками, іде оце, 
раз провірив-провірив: «Ану, оце тут погано натопта-
не!». Бо є ж, ходе тіки таке сюди-туди, а як ходить оце 
понад тим, і оце понад доскою гарно отак попритоп-
тувать, посередині воно сюди-туди повитоптувать  – 
ну, таке гарне! Як поднатоптана стіна гарно, то так 
вона й буде, а є ж таке, шо непротоптане чи непроли-
те, може, так гарно чи шо. Диви’, і  витоптали гарно, 
і гарне – уже тут подулася стіна, беруть доску, підби-
вають, притуляють її, підпирають, ото таке. І  таке 
було. Строять. Дах. А тоді в нас хата була на низу під 
желізом, і сюди перевезли кришу, зробили і те желізо 
переставили на цю хату, то довго-довго прожила. Вже 
я пішла й заміж і вернулася до матері, бо чоловіка мені 
вбили, машина вбила на трасі, та перейшла й до мате-
рі, та прийняла ше одного приймака, та ото там про-
строїлися все времня з ним, бо поїхали в Кагарлик і 
кирпича заробили. Та той обратно все нове став пере-
роблять, бо в нас була тіки в матері хата, сарайчик і 
така толлю обита кухонька – плитка та, шо варили на 
ній їсти. Із плити там таке – кирпична плита. А Мико-
ла каже: «Та ні, давай, Валю, будем строїть хату!».  – 
«Давай!». Заказали, та так добре. То ми там як строї-
лися, там і топтали, і мазали. То ми так із Василем – 
випили, попоносили носилками ту глину. Заміс на 
дворі ж був чи на тому, на шляху, ото відтиля і носимо 
аж у хату і на горіще, ті туди накидають ускрізь. А то 
все важко, дуже було важко. Достроїли сарай, сквер-
ненький був такий, поїхали в Кагарлик, заробили 
кирпича зробили сарай кирпичний здоровий такий, 
кухня і веренда, і гараж, і для корови ше оділне [при-
міщення]. А хата ж – така вона скверненька. Каже [чо-
ловік]: «Давай ше купим цього кирпича та викладем 
хату!». Ну, це вже з Кременчуга возили нам білий кир-
пич, виклали хату – тринацять з половиною на дев’ять 
[метрів довжини і ширини]. Здоровенна – п’ять ком-
нат все. Інтер’єр. Люльок тоді не було, колиски були 
все – на потолок прибита, та гвіздок там закручений 
великий такий. І ото із дощечок збита така коробочка 
[каркас], внизу тоже ж із валу [мішковина], зроблене, 
покручені там [у каркасі] дірочки отак по всьому кру-
гом, і тоді сиє сюди пересняли, отак пересняли, і по-
слали там якусь куфайку або піджак чи який на споді, 
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а тоді там пелюшка чи шо. Ну, в опщем, шо в чом було, 
ну, не дуже було воно. А як маленькі діти були, дуже 
шо маленькі, то у запічку дітей держали в те врем’я. 
Оце ж так зроблена така піч, ото, наприклад, піч, оце 
поки піч так, оце відціля топлять, а с тиєї сторони оце 
ота груба, шо усередині ото осюди виставлена, такою 
діркою зроблена. Бо це тут рівна стінка йде, а то така 
дірка, і  воно туди далі одходиця, ото там тепленько 
всігда. Ото там малі діти то ото жили, в тому запічку. 
А  тоді вже, як він більше, тоді вже в колиску та так 
ото. Робили з самого дєтства, не було таких дітей, шоб 
вони гуляли, каждий день треба, як літо, замести в 
хаті і піти нарізать осока і оце нею [діл] заслать. День 
побуло, і викидаєм. Це брат був в мене Володя і я, оце 
так, мати прийшла з ферми і бігом – так, кому сьогод-
ні очередь іти по осоку, а  він: «Мені!». Я  плачу: «Я, 
мамо, мам, піду я, бо він піде наріже, та мало. То ти ж 
однак заставиш мене йти».  – «Нічого, його очередь, 
хай іде!», – пішла. Осока покладена отак рівненько в 
хаті, це ж отака довга буде осока, може, отака завдо-
вшки – оце один ряд, тоді далі другий отак, і все через 
усю хату позастилено. Ше й м’яти, кучерява була, хо-
лодна «драголюбка», і м’ята люба, нарвали, покидали 
в хаті – гарно. Віконниці позакривали, вікна, і пахне – 
в хаті гарно, свіжо і все. І кажду суботу, полів не було, 
був дил в хаті, мазали, гарно було так ото тим. Ну, так 
ото ж робили. [Це влітку кожний день ходили по осо-
ку?] Да, літом. Так вона ж у березі, воно ж там була 
така річка коло нас недалеко, ну, ті, шо дальше, то при-
ходили та різали ту осоку. [Що клали на діл взимку?] 
А  зімою, оце ж цю осоку ми зразу, посохне вона за 
день чи два, склали, з’язали і на горіще оберемок той, 
зімою можеш і більше, два оберемочки взяли і посла-
ли обратно. Тіки ж вона суха буде ж оце. То все врем’є. 
Не було ж, не та, застіло де... Якшо це рядно десь то, 
шо вкриваця, як де холодно, то й двоє ряден ото вкри-
ваця, ліжник долі чи на полу там оце ж, піл дерев’яний 
був, таке все. [Що таке «піл»?] Кровать. [Спали на ньо-
му?] Да-да, в нас спали. Такі два, знизу такі два ослони, 
на них такі товсти-товсти, такі... дерево, дошки ото 
такі повистругувані, то подушки стелять у голову, по-
душка є вниз. [Піч стояла у «хаті» чи у «хатині»?] 
І була там, і там піч. У «хатині» не було у тій малень-
кій, [відгородженій у сінях], а у цій [«хатині»] була піч, 
і тут [у «хаті»] піч, оце так. Оце піч отуто отак, вікна 
двоє – оце одно і друге. То задня стіна, та нема, було 
маненьке віконечко угорі там таке. [У  «хатині» біля 
печі стояв піл?] Да-да, то піл. Тепер отут той стіл і сун-
дук. Ото стіл, було, і рядом сундук, і  далі пішла оця 
лава. Така здорова-здорова ото лава. [З  чого підлога 
зроблена була?] Із землі, з  глини  – да, глина, мазана 
було. Система опалення. [Якою була піч?] Я ж кажу, 
шо аж у «хату» була, була в «хату» аж піч доставала. То 
піч поставлена на такі здорові дерев’яниє тиє стовп-
чики, і на їх покладені отак дошки гарно. [Стовпчики 
вбивали в землю?] Не вбивали, просто викладені. На 
землі стояли отак вони. [Горизонтально?] Ні, отак 
стоїть, як оце стовпчик. Тепер на його отак покладено, 
як оце дошки, оце всплошну оце. Ну, вже ж так роби-
ли, шоб не доставала вода туди, ну, як коли там попа-
де, то не це. І тоді оп’ять робили піч, ранче у тих лю-
дей, шоб вода не підходила, то робили отакі стовпці, 
а тоді так дугу і далі піч. А в нас була ото так, шо на 
дошках такі бруски здорові товсті, і то така була піч. 
Така піч була, шо вісім душ, дев’ять ляга’ спать. [Вели-

ка піч]. Так воно ж, як зіма, то де ти дінеся, усі ж там 
ото. [Це, виходить, на дошки викладали глину?] Кир-
пич. З глини робили кирпичі і цоє викладали. [Чи до-
давали солому у цей кирпич?] Ні, на ту [глиняну су-
міш], шо на піч, там нема, там кирпич. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які, крім 
хати, ще були споруди?] Сарай для скоту був, для 
корови були в нас і для вівців блок  – сарай. І  сажок 
був зроблений для свиней. [Саж був окремо?] Окре-
мо-окремо. Воно отак: сарай, а тоді притулений сажок 
с теї сторони, це на причілку отак, а  то ж туди така 
велика загорода – це тут корова і вівці, а сажок збоку. 
Загорода така була кругом. [Чи була у вас повітка?] Ну, 
в нас була повітка із тих, стовпи поставлені такі, сохи, 
тоді на них набиті глиці, і  отак переплетене  – тини, 
лоза така. [Стовпи вертикальні, а глиці горизонталь-
ні, і лозою переплетено знизу доверху?] Да-да. А тоді 
помазали  – глина із соломою. [Що тримали у повіт-
ці?] А оце ж у повітці і корова була одна, стояла коро-
ва – одно оддєлєніє. І погріб був. Ну, там погріби були 
земляні. [Під землю так?] Ні. Отак дірка здорова пере-
кладена і туди ляда – тіки лазить в тей [погріб]. Тепер 
вони вже цементові, то по ступеньках, а то ж драбина 
була. [Стіни земляних погребів нічим не обкладали?] 
Ні-ні. [Земля могла ж обвалитися]. І даже було в нас 
(ми ж оце там, де ми жили) дуже була прибутна вода. 
А вже ми з Миколою оце тутто, ми невелику робили 
хату, хату тіки підняли і обклали кирпичем, поміня-
ли вікна і одвірки, і двері, і все, а сарай зробили здо-
ровенький. Огорожа. Простроїлися, і  забор [треба] 
ставить. Миколі хочеця дуже кирпичного, я  кажу: 
«Не нужний він кирпичний, Миколо! Ну, це ж не веч-
ность, год п’ять побуде, ми старітимем, буде випадать 
отам міжду цим отой цемент і не годитемеця. Ось, да-
вай, таки з шиферу поставим». – «Давай!», – сагласив-
ся. Зробили шиферний забор, ворота залізні – і всьо. 
І вже хлопці, сусіди ті Дмитро й Олекса, ставляють за-
бор, а Микола больний такий, шо страх, вийшов вже 
тіки, так подивився, нічого й слова не сказав, вернув-
ся в хату. А  Дмитро каже: «Валю, йди в хату, спита’, 
хай він скаже тобі, шо як, чи правильно ми робим, 
чи ні». Бо він нам так приказував, значить стовпи то 
так залізні, а тут залізні ж ці, вугольник [між стовп-
цями] прибитий, і до його там такі пластіни здорові, 
і оце там дірка і там дірка, це вони прикручуюця туди 
до стовпа. Так він [чоловік Микола] казав: «Мені ж 
тіки дивіця, хлопці, шо угольник отакий завширшки, 
і оце ж сюди прикручуєця те. Але ж Ви дивіця, шоб до 
стовпа та шиферина була торкалася шоб, як вітер, шоб 
вона не зворухнулася». Подивився-подивився і пішов. 
Ше й мені каже: «Ти дивися, аби тіки шоб шифера не 
гойдалося, бо в сусіда лопнула шиферина отак». Ото 
такі дєла були.

Записав М. Бех 2013 р.  
у с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  

від Комишан Ганни Григорівни, 1929 р. н.

ЖИТЛО Система опалення. [Чим раніше опалювали 
хату?] Раніше хату отопляли чим – у кого було і солома, 
і бадаль оцей, шо на картошці. Оце все люди спасали, 
оце тим, більш не чим, дров не накладали. Шоб дрова – 
були це тіки, як хліб печеш, шоб дрова були. А то – ні. 
Прокурили і од того жару, то воно воня’ ця посуда.
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с. Красенівка
З польового щоденника З. Гудченко, записано 1998 р.  
у с. Красенівка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  

від Кохан Параскеви Дмитрівни, 1910 р. н., 
 родом із с. Мелесівка Золотоніського р-ну

ЖИТЛО Планування. Хата була «на 2 половини». Сті-
ни. Хата була на сохах, стіни з очерету, а тоді його ма-
зали. 5  вікон. Стеля. Горища не було в сінях видно. 
Стеля на сволоках, тоді очерет. Сволок поздовжній, 
а  біля нього ще сволочки. Дах. Вкрита соломою. 
Призьба. Широка призьба.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  дворі був 
сарай, клуня. До клуні з вулиці був ще окремий під’їзд. 
Клуня, як і хата, з  обмазаного очерету. У  клуні була 
стеля. Осторонь у дворі комора з дощок без піддашка. 
Біля хати через двір був наскрізний проїзд. Колодязь 
біля хати з журавлем.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Коли починали ставить хату, то клали в глину яїч-
ка. Починали з молитви. А тоді що хто кладе – най-
частіше гроші, яїчка, пір’я. Молитва проста: «Боже, 
поможи», або «Господи, поможи!». Зведення стелі. 
Коли кладуть сволок, чіпляють рушники до сволоків 
по кількості людей, скільки робили. А  тоді вони (ті, 
хто робить) забирають їх собі. На вуглі знову кладуть 
цілих 3 яйця, не розбивають. Навхрест клали гроші і 
яйця. Тоді їх замазували, щоб все це не порушилось. 
Гільця [на крокву даху] не ставили. Обрядові та роз-
важальні аспекти толоки. Помагали один одному. 
Зайду в двір і кажу: «Приходьте на мазку!» І  люди 
приходять. Відмовлятися не можна було. Хай горить 
і кипить, а йдеш відробляти.

с. Скородистик
Записала І. Коваль-Фучило 31 липня 2014 р.  

у с. Скородистик Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  
від Манька Івана Лукича, 1948 р. н., 

 переселенця із частково затопленого  
с. Скородистик Іркліївського р-ну

ЖИТЛО [Інформація про практики будівництва після 
переселення мешканців у 1958–1960  роках з більшої 
частини села, що затоплювалася, на сусідню, вищу 
місцевість]. Переселяли  – така була державна полі-
тика, спеціально займалися люди, видавали частину 
грошей. Будували хати і давали допомогу. Виділяли 
там... Оце переселенська хата, оце за мною. [Показує]. 
[Хто з вашої хати переселявся?] Батьки мої. [Скільки 
у вас було людей?] П’ятеро дітей, батько й мати. За рік 
ми перейшли сюди. Стіни. [Як будувалися на новому 
місці?] Будівництво тоді було в селі не так, як зараз 
будується, що по три шкури деруть, а тоді було все на 
толоку. Зійшлися, приміщення робили, сохи склада-
ли і кришу. А мазать – толока. Ну, держава помагала 
і люди... Тоді мало було кірпічних [хат], в основному, 
глиною мазалися. Паркувалися – на сохах хати. [Що 
означає «паркувалися»?] Ну, на парках хати. А  тоді 
глиною обмазувалися. Замішували із соломою глину, 
коні замішували. Солома, вода і глина  – переколо-
чувалося це все кіньми. Ото де були парки – плотно 
забивали туди глиною. Дах. Ну, вже тоді не солом’яні 
були, бо після [Другої світової] війни погорілі були 
хати, мало залишилось після війни, що були не спа-
лені. А коли пішла перестройка, то строїлися, і багато 
було під соломою. А тоді трохи і держава дала, і люди 
вже трохи оговталися після війни, то начали вже тро-
хи краще і будуваться – вже під шіфр, під метал. Мета-
лом накривали. Вже соломою не вкривали хати.
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м. Вижниця
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1980 р. у м. Вижниця (околиця Рівня) 
Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Дмитрівська церква кін-
ця ХVIII ст. стоїть на теренах кладовища. Ділянка по-
мітно знижується в напрямку з півдня на північ, що 
спонукало (для вирівнювання перепаду місцевості) 
зведення кам’яного фундаменту для храму. Первіс-
не планувальне ядро церкви  – тризрубна структура: 
5-гранний вівтар, 8-гранна нава, прямокутний (по-
дібний до квадрата) бабинець. Згодом план усклад-

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

нився за рахунок прибудов – тамбура біля бабинця із 
заходу, такої ж ширини, як бабинець, та дияконника 
біля вівтаря з півдня. Основні зруби храму за допо-
могою заломів у вигляді усічених пірамід переходять 
у восьмерики трьох підбанників, з яких центральний 
ширший і вищий. Увінчуються верхи восьмигранни-
ми банями з декоративними маківками і хрестами. 
Покриття бань, заломів, дахів прибудов, а  також зо-
внішніх стін храму ґонтове, що є характерною рисою 
культового дерев’яного будівництва регіону. Дзвіни-
ця. Неподалік від Дмитрівської церкви на підмурівку 
стоїть двоярусна квадратна у плані дзвіниця початку 
ХІХ ст. Вона має каркасну конструкцію, приземкуваті 
пропорції, чотирисхилий пірамідальний дах під ґон-
том, увінчаний металевим хрестом. Стіни зовні обши-
ті ґонтом, тільки під дахом, де влаштовано невеликі 
отвори – голосники, шалівка відсутня.

с. Виженка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1980 р. у с. Виженка  
Вижницького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Івана Сучав-
ського 1792 року перебуває під охороною держави як 
пам’ятка архітектури. Це один з кращих взірців гу-
цульської архітектурної школи передгірських районів 
Буковини. В  умовах пересіченого ландшафту церкву 
поставили на кам’яний підмурівок. Її первісна ком-
позиція відповідає місцевим та загальноукраїнським 

Церква Івана Сучавського. 1792 р. 
Південний фасад. с. Виженка Вижницького р-ну 
Чернівецької обл. 1980 р. Світлина З. Гудченко

План Дмитрівської церкви. Кінець ХVIII ст.  
смт Вижниця (околиця Рівня) Чернівецької обл.  

1980 р. Рисунок З. Гудченко

Дмитрівська церква. Кінець ХVIII ст.  
смт Вижниця (околиця Рівня) Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко
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традиціям. Вона  – тризрубна, одноверха, з  квадрат-
ними в плані бабинцем і навою, з  п’ятигранною ап-
сидою. Пізніше з’явилися деякі добудови: з півдня  – 
приміщення біля вівтаря, з заходу – тамбур перед ба-
бинцем. Храм є перехідним від «хатнього» типу, коли 
склепіння бань не виявлені зовні, а заховані під висо-
ким дахом, до «банного», коли кожний з трьох зрубів 
споруди має самостійний верх, тектонічно виявлений 
як в інтер’єрі, так і в екстер’єрі. В Іванівському храмі 
відповідає законам архітектоніки лише центральний 
зруб нави, у якого нижній четверик переходить через 
залом у формі усіченої піраміди у восьмерик, що за-
вершується невисоким наметом з декоративною ма-
ківкою. Бабинець та вівтар в інтер’єрі мають плескаті 
стелі. Між бабинцем та навою  – фігурна арка-виріз, 
а між навою та вівтарем – іконостас. Споруда церкви 
покрита високим спадистим дахом, який у середній 
частині плавно огортає восьмигранний залом нави, 
розміри якої більші, порівняно з габаритами приле-
глих бабинця та вівтаря. Зовні церква оточена широ-
ким опасанням, що переривається в місцях приєднан-
ня пізніших прибудов. Храм освітлюється вікнами, 
розміщеними між опасанням і низом даху посередині 
кожного зрубу на південному й північному фасадах. 
Дах церкви, а також стіни вкриті ґонтом. Церква Івана 
Сучавського становить виключно досконалий витвір 
народної архітектурної творчості, у якому всі елемен-
ти композиції підпорядковані домінанті центральної 
частини і водночас є пластичною єдністю гармонійно-
го цілого, подібного скульптурі.

с. Коритне
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Коритне  
Вижницького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ  – початку ХХ  ст. 
С.  М.  Гакмана  – це тридільне житло типу «хата  + 
сіни + хатина» з рубленими стінами. Стіни. Зруби ви-
конані з кругляка із залишками. Обмазана й побілена 
причілкова стіна; обрамлення всіх вікон. Решта стін – 
у натуральному, потемнілому від часу дереві. Уздовж 
чола на випусках нижніх зрубин влаштовані з обох 
боків лави під вікнами. Дах. Дах високий, критий со-
ломою, завершений ледь помітним гребенем, притис-
неним зверху жердям. Зважаючи на зовнішній вигляд 
даху будівлі (відсутність димника), опалення в хаті на-
півкурне. Інтер’єр дослідити не вдалося.

Карник у дворі С. Гакмана. 1902 р.  
с. Коритне Вижницького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Стайня. Початок ХХ ст.  
с. Коритне Вижницького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Комора.  
Середина ХХ ст.  

с. Коритне 
Вижницького р-ну 
Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина 
З. Гудченко

План хати С. Гакмана. Кінець ХІХ ст.  
с. Коритне Вижницького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Рисунок З. Гудченко

Хата С. Гакмана. Кінець ХІХ ст.  
с. Коритне Вижницького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба кінця ХІХ  – 

початку ХХ ст. С. М. Гакмана розміщена на кутку села 
з вільною забудовою, не підпорядкованою вулицям. 
До хати пролягає вузька стежка повз городи й садки 
сусідів. На ділянці збереглися хата і господарська бу-
дівля. Господарські будівлі. Карник 1902  року стоїть 
праворуч чільного фасаду хати. Це рублена з кругля-
ків із залишками, невелика, майже квадратна в плані 
будівля, призначена для відгодівлі свиней. Зруб обма-
заний з усіх боків глиною. Дах – 4-схилий, під соло-
мою, яка зверху притиснена жердям.

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1980 р. у с. Коритне  

Вижницького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Господарські 
будівлі з різних дворів с.  Коритне]. Стайня почат-
ку  ХХ  ст.  – рублена з кругляка із залишками, будівля 
під 4-схилим дахом, критим соломою. Зрубні стіни по-
ставлено на кам’яний підмурівок. Будівля складається 
з двох суміжних приміщень з автономними входами – 
стайні (з віконцем й однопільними дверима) і стодоли 
(з  двопільними ворітьми). Комора  – середини ХХ  ст.; 
хоча споруджена відносно недавно, проте має традицій-
ні конструкції та форми. Рублена з напівкругляків кліть 
на «чолі» має продовження у вигляді ґаночка під звисом 
4-схилого, критого соломою даху. Задля провітрювання 
зрубу знизу, будівля спирається по кутах на камені.

ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН

с. Велика Буда
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Велика Буда  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата початку ХХ ст. розміщена на 
рівній ділянці покинутої садиби. Чільний фасад хати 
орієнтовано за традицією на південь. Це – плануваль-
ний тип «хата на 2 половини» з дверима посередині до 
хоромів і симетричними двома парами вікон обох по-
ловин. Стіни. Стіни будівлі рублені, обмазані й побі-

лені. З трьох боків вони оточені ґанком (із чола і при-
чілків). Дах. Покрита хата високим дахом під ґонтом 
з великими виносами, що спираються на стовпчики 
ґанку. Стовпчики  – гладенькі, без жодних прикрас. 
Нижня частина ґанку має огорожу, яка складається з 
горизонтальної обв’язки і набитих вертикально доще-
чок заввишки близько 80 см.

с. Верхні Синівці
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Верхні Синівці  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Хресто-Воздвижен-
ська церква 1790  року стоїть на невеликому пагорбі 
біля в’їзду в село. Це – дерев’яна рублена споруда на 
кам’яному підмурівку. В плані – тридільна, витягнута 
в напрямку схід  – захід з бабинцем, ширшою навою 
прямокутної форми та 6-кутною апсидою. Стіни скла-
дені з товстих обаполів, з’єднаних по кутах «в замок». 
Зовні стіни обшиті дошками, усередині обмазані й 
побілені. Вхід влаштовано з південного боку бабин-
ця через двері, поле яких утворюють лише дві дошки. 
Четверо вікон, прорізаних у зрубах (два з них – у наві, 
по одному  – в бабинці й вівтарі), освітлюють храм. 
Підлога в усіх приміщеннях  – дерев’яна. Вівтар від-
окремлений від нави іконостасом. Перекриття зрубів 
заховуються під високим спадистим дахом і зовні не 
виявлені. Лише в інтер’єрі проглядаються чотири-

Хата. Початок ХХ ст. Південний фасад.  
с. Велика Буда Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Хресто-Воздвиженська церква. 1790 р.  
Вигляд з північного заходу.  

с. Верхні Синівці Глибоцького р-ну 
Чернівецької обл. 1980 р. Світлина З. Гудченко

План Хресто-Воздвиженської церкви. 1790 р. 
с. Верхні Синівці Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл. 1980 р. Рисунок З. Гудченко

ГЛИБОЦЬКИЙ  РАЙОН
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гранне у формі усіченої піраміди перекриття над ба-
бинцем, восьмигранне із заломом – над навою, низьке 
восьмигранне  – над апсидою. Задля захисту стін від 
замокання під час дощів дах має зовні великі виноси, 
які підтримуються фігурно оформленими випусками 
верхніх вінців зрубів, що утворюють східчасті кронш-
тейни. Окрім утилітарного призначення, вони віді-
грають певну естетичну роль. Хрестовоздвиженська 
церква є характерним для Буковини взірцем храму 
«хатнього» типу. Дзвіниця. На південний захід від 
церкви стоїть дерев’яна каркасна двоярусна дзвіниця, 
крита тесом. Обидві споруди  – церква і дзвіниця  – 
становлять архітектурний ансамбль.

с. Волока
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Волока  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Успенська церква 
1784 року і дзвіниця. Обидві споруди – дерев’яні, од-
нак у церкви – рублені стіни, а дзвіниця – каркасна. 
Церква – хрещата у плані, «хатнього» типу. У поздо-
вжньому напрямку вона складається з вівтаря, нави, 

бабинця. Нава з півдня та півночі розширена за ра-
хунок двох бічних рамен планувально-просторового 
«хреста». Між прилеглою до нави частиною бабинця 
і південного рамена «хреста» нави прибудовано там-
бур, через який входять до храму з півдня. Усі зру-
би церкви мають різні за конструкцією перекриття. 
У бабинці пізніша його половина – з плоскою стелею, 
а наближена до нави – із циліндричним склепінням. 
Середохрестя нави перекрито коробовим склепінням, 
а бічні рамена «хреста» – плоскими похилими стеля-
ми. У вівтарі – сполучення циліндричного склепіння 
з коробовим. Цікавою конструктивною особливістю 
храму є випуски верхніх вінців зрубу, які підтримують 
дах. У зв’язку з тим, що рівень перекриття не відпові-
дає рівню п’ят склепінь у вівтарі й бабинці, зовні про-
глядається нижня частина ребра склепіння. Високий 
спадистий дах на кроквах, в основі – 4-схилий, над ра-
менами «хреста» набув опуклої форми. До того ж було 
втрачено його первісне покриття (ґонт), замінене на 
залізне, що спотворило вигляд споруди. Вікна прору-
бані з південного і північного боків храму по одному 
вікну в усіх структурних частинах будівлі. Дзвіниця. 
У південно-східному кутку церковного подвір’я стоїть 
двоярусна, квадратна у плані дзвіниця під пірамідаль-
ним дахом. Перехід від ширшого нижнього ярусу до 
вужчого другого здійснюється завдяки залому.

Східний зруб Хресто-Воздвиженської церкви. 
1790 р. Вигляд з північного заходу.  
с. Верхні Синівці Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл. 1980 р. Світлина З. Гудченко

План Успенської церкви. 1784 р. 
с. Волока Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Рисунок З. Гудченко

Дерев’яна 
дзвіниця.  
с. Волока 
Глибоць кого р-ну 
Чернівець кої обл.  
1980 р. Світлина 
З. Гудченко

Успенська церква. 1784 р. 
с. Волока Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко
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с. Годинівка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1980 р. у с. Годинівка  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Святого Ми-
колая кінця XVII  – початку XVIII  ст. розміщена на 
північній ділянці теренів кладовища. Це невелика 
(11 × 5 м) рублена споруда сумарною площею її час-
тин майже 45 м2. Стіни церкви складені з тесаних оба-
полів, з’єднаних «у замок» по кутах. Зовні і всередині 
стіни обмазані глиною та побілені. План церкви – ба-
гатокутний, видовжений у напрямку схід – захід. До 
вівтарної 6-кутної трапецієвидної частини із заходу 
долучається квадратна у плані нава, ширша за вівтар, 
яка далі переходить у такої ж ширини, як нава, але 
6-кутний бабинець. Зовнішній вхід до церкви влашто-
вано з південного боку через тамбур, прирубаний до 
бабинця. Між вівтарем і навою – двоярусний іконо-

стас. Усі приміщення церкви мають однакову висоту 
і пласкі стелі. Дах – досить високий, на кроквах, пер-
вісно критий ґонтом, пізніше  – залізом. Форма даху 
багатосхила з гребенем. Кінці гребеня даху головного 
обсягу церкви і гребеня даху тамбура увінчані трьома 
металевими ажурними хрестами. Церква освітлюєть-
ся через два вікна у стінах нави.

с. Купка
З польового щоденника З. Гудченко,  

записано 1980 р. у с. Купка  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата середини ХІХ  ст. Д.  Тим-
ниш  – рублене із залишками тридільне житло типу 
«хата + сіни + хатина». Нижня частина обмазана гли-
ною та побілена. Хата освітлюється трьома вікнами 
на чільному фасаді й одним на причілку, тобто власне 
хата має три вікна, а хатина – одне. Віконні прорізи, 

Вигляд церкви Святого Миколая.  
Кінець XVII – початок XVIII ст. 

с. Годинівка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  
1980 р. Світлина З. Гудченко

Підвалини церкви Святого Миколая.  
Кінець XVII – початок XVIII ст. 

с. Годинівка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  
1980 р. Світлина З. Гудченко

Західний фасад церкви Святого Миколая.  
Кінець XVII – початок XVIII ст. 

с. Годинівка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  
1980 р. Світлина З. Гудченко

План Церкви Святого Миколая.  
Кінець XVII – початок XVIII ст. 

с. Годинівка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  
1980 р. Рисунок З. Гудченко
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а  також зовнішні двері підкреслено білими обрам-
леннями, що відповідають луткам. Стіни. Контраст-
не сполучення темного дерева стінових зрубів з бі-
лими смугами підвалин, дверей та вікон сприяють 
виразності естетичного вигляду будівлі. Дах. Дах 
хати – 4-схилий, на кроквах, критий ґонтом. Інтер’єр. 
В обох житлових приміщеннях, у кутках біля вхідних 
дверей між напільною і внутрішніми сінешніми сті-
нами, розміщено печі, що мають спільний комин над 
сіньми. Стеля. Стелі в «хаті» і «хатині» підтримують-
ся поздовжніми сволоками.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба середини 
ХІХ ст. Д. Тимниш стоїть на невеликій ділянці вздовж 
вулиці. Забудова складається з хати, що звернена при-
чілком до вулиці, та окремої господарської будівлі, 
де під спільним дахом зведено два різних за призна-
ченням приміщення (стодола і стайня). Господарські 
будівлі. Дводільна господарська будівля має каркас-
ну конструкцію. У  стодоли стіни і трапецієвидний 
фронтон напіввальмованого даху обшиті вертикаль-
но дошками, а стіни стайні обмазані глиною та зов-
ні побілені. Стодола має високі двостулкові ворота, 
а стайня – прості двері і два віконця. Дах критий ґон-
том. Горище використовується для зберігання сіна й 
соломи. Криниця. Доповнює забудову колодязь у кут-
ку двору. Колодязь розміщено на невеликому підви-
щенні, вимощеному кам’яними плитками. Наземна 
зрубна частина – п’ятикутна у плані. Над нею спору-
джено 4-схилий дашок, критий ґонтом, що спираєть-
ся на 2  сохи з розсішками, встановлені з двох боків 
зрубу. Воду дістають за допомогою великого колеса на 
праву руку, з’єднаного з валом, до якого прив’язаний 
ланцюг з відром.

с. Мала Буда
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Мала Буда  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1915 року М. Н. Цар стано-
вить майже симетричну в плані тридільну в основі 
будівлю. Ліворуч і праворуч від хоромів послідовно 
розміщені житлове приміщення та притула. Проте, 
якщо ліва притула є органічною, первісною частиною 
цілої будівлі, то права притула прибудована пізніше. 
Стіни. Стіни будівлі  – каркасні, обмазані й побіле-

Південний фасад хати Д. Тимниш. Середина ХІХ ст. 
с. Купка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Господарська будівля (стайня і стодола) Д. Тимниш.  
с. Купка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Колодязь  
у дворі  
Д. Тимниш. 
с. Купка Глибоць-
кого р-ну 
Чернівець кої обл.  
1980 р.  
Світлина 
З. Гудченко

1 – «хороми», 2 – «хата», 3 – «хатина», 4 – «притула».

План хати М. Цар. 1915 р.   
с. Мала Буда Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Рисунок З. Гудченко
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ні, лише права притула  – дощана, без обмазки. Дах. 
Дах будівлі – 4-схилий, пластичної форми. Схил лівої 
частини продовжується майже до землі, перекриваю-
чи й притулу. Тож хата, притула і дах, що їх накриває, 
гармонійно з’єднані. Права ж притула конструктивної 
єдності з хатою не має. Система опалення. У затиль-
ній частині хоромів влаштовано наметової форми ко-
мин для виходу диму з печей житлових приміщень. 
Стеля. Стелі підтримуються сволоками: у правій час-
тині – один поздовжній і три поперечні, у лівій – один 
поздовжній і два поперечних. На чільний фасад ви-
ходять дві пари вікон і троє дверей – у хороми хати і в 
притули. На затиллі – одне вікно хатини.

с. Петричанка
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Петричанка 
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата Д.  Т.  Дубчак, як стверджу-
ють господарі, була побудована 1906  року. Це три-
дільне житло «хатина + хороми + хата». Стіни. Стіни 
рублені із залишками по кутах, зовні і всередині обма-
зані глиною та побілені. «Хата» освітлюється трьома 
вікнами (два – на «чолі», одне – на причілку); «хати-
на» – двома вікнами (по одному на «чолі» й зачілку). 
Зовнішні двері – однопільні. Дах. Дах будівлі – 4-схи-

лий, на кроквах, під ґонтом. Його висота значно біль-
ша висоти стін. Розвинений звис даху підтримується 
трикутними кронштейнами, утвореними східчастими 
виступами верхніх зрубин та сволоків. Стеля. Пере-
криття спирається в «хаті» на два поперечні й один 
поздовжній сволок, у «хатині» – на два взаємно пере-
хресні сволоки, у «хоромах» – на поздовжній сволок. 
Піч наявна лише в «хаті».

Південний фасад хати М. Цар. 1915 р. 
с. Мала Буда Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Хата М. Цар. Вигляд із північного сходу. 1915 р.  
с. Мала Буда Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Винос даху хати Д. Дубчак. Кінець ХІХ ст.   
с. Петричанка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

План хати Д. Дубчак. Кінець ХІХ ст.   
с. Петричанка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Хата Д. Дубчак. Кінець ХІХ ст.   
с. Петричанка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба початку ХХ ст. 
Д. Т. Дубчак розміщена біля перетину двох вулиць, що 
обіймають ділянку двору з півдня і сходу. Вхідні ворота 
і хвіртка фіксують місце відгалуження від головної ву-
лиці до другорядної. Зовнішні межі двору позначені не-
високим розрідженим штахетом. Хата стоїть неподалік 
від огорожі, орієнтована «чолом» на південь. Господар-
ські будівлі. Господарська будівля має значні розміри. 
Вона складається з двох великих приміщень – стайні 
та стодоли. Стіни цілої споруди – дерев’яні, каркасні, 
а стайня ще й обмазана та побілена, освітлюється го-
ризонтальним вікном. Стодола вертикально обшита 
дошками; у ній двопільні ворота. Дах – високий, напів-
вальмований, під ґонтом. Просторе горище над стай-
нею використовується для зберігання сіна.

с. Просіка
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Просіка  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква Іоанна Єванге-
ліста кінця ХVIII ст. стоїть на рівній місцевості. Це – 
дерев’яна, тризрубна на кам’яному підмурівку спору-
да. Середній зруб (нава) дещо ширший за бічні зруби 
вівтаря і бабинця. Нава й бабинець мають прямокут-
ну в плані форму, а вівтар – 6-кутну, завдяки «зріза-
ним» зовнішнім кутам. Стіни зовні обшиті дошками. 
Церква крита стрімким спадистим дахом під ґонтом, 
вищим за зруби. Інтер’єр освітлюється невеликими 
вікнами. Вхід влаштовано в південній стіні бабинця. 
Дзвіниця. Дзвіниця розміщена з південного заходу від 
храму, біля входу на подвір’я. Це прямокутна у пла-
ні, дерев’яна двоярусна споруда. Перший ярус із две-
рима – зрубний, глухий, зовні вертикально обшитий 
дошками. Другий ярус  – каркасний, з  голосниками, 
також обшитий дошками. Тут підвішені дзвони. За-
вершує дзвіницю 4-схилий шатровий дах під ґонтом. 
Перехід між ярусами здійснено за допомогою залому у 
формі усіченої піраміди, покриття якого – ґонтове. За-
лом забезпечує зменшення горизонтальних розмірів 
другого ярусу відносно першого. Дахи церкви і дзві-
ниці увінчані металевими ажурними хрестами.

Стодола у дворі Д. Дубчак. Кінець ХІХ ст.   
с. Петричанка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Дзвіниця біля церкви Іоанна Євангеліста. 
Кінець ХVIII ст.  

с. Просіка Глибоцького р-ну Чернівецької обл. 
1980 р. Світлина З. Гудченко

План дерев’яної церкви Іоанна Євангеліста. 
Кінець ХVIII ст. 

с. Просіка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  
 1980 р. Рисунок З. Гудченко

Дерев’яна церква Іоанна Євангеліста. 
Кінець ХVIII ст. 

с. Просіка Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  
1980 р. Світлина З. Гудченко
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с. Старий Вовчинець
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Старий Вовчинець  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. А. Ткачук на-
лежить до найбільш поширеного в регіоні плануваль-
ного типу «хатина + хороми + хата». До причілкової 
стіни «хатини» долучене господарське приміщення 
«притула», що має вхід з боку чільного фасаду хати. 
Стіни. Стіни цілої будівлі – дерев’яні, «у стовпи», об-
мазані глиною та побілені як зовні, так і всередині. 
Дах. Дах 4-схилий, на кроквах, під соломою. Стеля. 
Перекриття підтримується сволоками: у «хаті» – двома 
поперечними й одним поздовжнім, у «хатині» – дво-
ма взаємно перехресними, у «хоромах» – поздовжнім. 
Випуски сволоків підтримують звис даху. На чільному 
фасаді – три вікна (два – у «хаті», одне – у «хатині»), 
на причілку «хати» – ще одне вікно. Конструкції даху 
з’єднуються дерев’яними тиблями. Система опален-
ня. Піч є тільки в «хаті», опалення – напівкурне, тобто 
дим з печі через отвори у внутрішній стіні виходить у 
«хороми». Двері скрізь однопільні. ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба кінця ХІХ ст. 

А. Ткачук розміщена на рівній ділянці вздовж вулиці. 
Хата стоїть у глибині двору, а господарські будівлі для 
худоби та реманенту межують з вулицею, слугуючи 
частиною зовнішньої огорожі двору.

с. Сучевени *
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Широка Поляна  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба кінця ХІХ ст. 
(власник – Д. І. Михайлович). На прямокутній, близь-
кій до квадрата, ділянці, у її західній частині, зосеред-

* До 1995 р. – с. Широка Поляна.

Винос даху хати А. Ткачук. ХІХ ст.  
с. Старий Вовчинець Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл.  
 1980 р. Світлина З. Гудченко

План хати А. Ткачук. ХІХ ст.  
с. Старий Вовчинець Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл.  
 1980 р. Рисунок З. Гудченко

Хата А. Ткачук. ХІХ ст.  
с. Старий Вовчинець Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл.  
1980 р. Світлина З. Гудченко

Схематичний план двору Д. Михайлович. 
с. Широка Поляна Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл. 1980 р. Рисунок З. Гудченко
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жено забудову двору, яка становить розвинений жит-
лово-господарський комплекс із 11  приміщень, що 
складають три пов’язані між собою прямокутні у пла-
ні блоки. Загальні окреслення структури нагадують 
деформовану літеру «П». Тобто двір має риси замкне-
ності. Рівнобіжні два блоки межують з вулицями, що 
обіймають двір із двох боків, а третій, з’єднувальний 
блок, є дотичним із заходу до сусідньої садиби. Решта 
ділянки, дещо більша за площу забудованої частини, 
зі сходу межує з другою, сусідньою, садибою. Вільний 
простір двору має широкий проїзд між двома вулиця-
ми, який завершується південною і північною брама-
ми. З півдня, впритул до брами, влаштовано хвіртку. 
Біля східної огорожі  – колодязь, спільний із сусідом. 
Господарські будівлі. Головний блок забудови, що за-
ймає північно-західний кут двору, має дворядкове 
розміщення приміщень і складається зі звернених у 
бік двору хоромів та хати (перший ряд) і трьох госпо-
дарських приміщень, що стоять уздовж затилля жит-
лової ланки (другий ряд). Це – комора, курник, стай-
ня. Останні два приміщення мають входи назовні, 
а комора – у хороми. Найдовший, перпендикулярний 
до житлової ланки, блок складається із цілої низки 
господарських приміщень: притула, суміжна з хоро-

мами, повітка, курник, дровітня, кошара. Притула 
пов’язана дверима з повіткою, решта приміщень ма-
ють автономні виходи у двір. Останній, найменший, 
блок забудови формують ще одна дровітня та сарай, 
їхні зовнішні стіни, так само, як і кошари, межують 
з вулицею. Від хвіртки до хоромів прокладено вимо-
щену з каменя стежку. Подібна вимостка зовні оточує 
хату і стайню. Усі споруди двору – дерев’яні, рублені, 
покриття дахів – ґонтове. Житлова частина має напів-
вальмований, а господарський блок – двосхилий дах.

З польового щоденника З. Гудченко,
записано 1980 р. у с. Широка Поляна  

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. Л. І. Фротовчан 
належить до планувального типу українського житла 
«хата  +  сіни (хороми)  +  хатина». Стіни. Її стіни ру-
блені з обаполів. Дах. Дах – 4-схилий, під ґонтом, з ве-
ликими виносами, аби захистити стіни від замокання. 
«Хата» освітлюється двома вікнами на чільному фасаді 
й одним – на причілковому. «Хатина» має лише три ві-
кна – по одному на кожному фасаді. Вхідні двері в хату 

Винос даху хати Д. Михайлович. Кінець ХІХ ст.  
с. Широка Поляна Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл. 1980 р. Світлина З. Гудченко

Загальний вигляд садиби Д. Михайлович.  
с. Широка Поляна Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл. 1980 р. Світлина З. Гудченко

Південний фасад хати Л. Фротовчан. Кінець ХІХ ст. 
с. Широка Поляна Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл. 1980 р.  
Світлина З. Гудченко

План хати Л. Фротовчан. Кінець ХІХ ст. 
с. Широка Поляна Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл. 1980 р.  
Рисунок З. ГудченкоIM
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з двору розмірами 180 × 90 см обличковані короткими 
профільованими дощечками «в ялинку» і з’єднані між 
собою «в шпунт». Ці дощечки прибиті до поля дверей 
цвяхами ковальської роботи із широкими голівками. 
Вони розміщені на полі дверей за певним геометрич-
ним малюнком. Окрім дверей, біля входу до сіней з 
вертикальних планок влаштовано хвіртку заввишки 
90 см, очевидно, для теплої пори року. Вхідні двері та 
вікна «хати» декоровані білими широкими смугами 
поверх луток, які контрастують з темним тлом зрубів, 
забезпечуючи яскравий естетичний ефект. Інтер’єр. 
Цікавою особливістю інтер’єру є віконниці, зроблені 
з коротких дощок. Вони приєднані до віконних луток 
металевими завісами. Стіни всередині приміщень по-
білені, а сволоки, що підтримують перекриття, і стеля 
лишаються «митими», тобто в натуральному дереві. 
З традиційних елементів обладнання житла зберегли-
ся лави, жердки, багато дерев’яних речей домашнього 
вжитку. В  житлових приміщеннях підлоги дерев’яні, 
а  в «хоромах»  – глиняні. Піч збереглася лише в «ха-
тині», але первісно була і в «хаті». Частина «хоромів» 
відгороджена і використовується як комірчина.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба кінця ХІХ ст. 
Л.  І.  Фротовчан стоїть на невеликій, видовженій 
уздовж вулиці ділянці. Двір огороджено штахетом. 
Хата звернена до вулиці торцевим фасадом і віддалена 
від зовнішньої огорожі на 10 метрів. Чільним фасадом 
вона орієнтована на південь у бік двору. Нечисельні 
господарські будівлі розміщені перпендикулярно хаті 
і рівнобіжно вулиці.

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Ржавинці

Записали В. Іванчишен і В. Юрченко 27 квітня 2018 р.  
у с. Ржавинці Заставнівського р-ну Чернівецької обл.  
від Столяра Миколи Михайловича (С. М.), 1936 р. н.,  

та Столяр Зіни Миколаївни (С. З.), 1943 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Топоніми. [С.  М.] Ділилось село на такі 
отдєльні участки – кутки: Громівка, Ледаківці, Хутір. 
Я  з родини Ліскових, вони приїхали сюди. Я  колись 
жив на Хуторі (куток села), у 1937 році ми приїхали. 
Мені тоді лиш 1 рік був, я не пам’ятаю. От на Хуторі 
у нас було 50 хат. А відстань від першої до послідної 
було десь 2 км з лишнім. Компактності такої не було. 
І  зара хуторок той є, зара там лагер зробили «аден-
тісти 7 дня», там отдихають діти (і їхні, і не їхні). Так 
вот, була проблєма, єслі прийшов участковий, раньше 
були стрибки. Такі служби – «істрібітєльний баталь-
йон» називався. І  в ті хаті появився, то тако  – один 
одному. Через 10–15 хв той вже знав у кінці. 

ЖИТЛО Стіни. [Як раніше відбувалося будівництво 
хат?] [С. М.] Яка то була стройка? Яке могли – таке і 
зробили. Викопали яму, перекопали лопатами. Налили 
води, дали соломи, коні чи ногами нап’ячили, зроби-
ли лампача. Лампач. Вимурували ті стіни. [Чи кликали 
людей допомагати при будівництві?] [С. З.] Да. «Кла-
ка» казали. Збирались люди, один одному помагали. 
Сусіди збирались. Так застеляли тим лампачем. В нас 
там ракушняк. Таке саме робили: такі були дерев’яні 
форми, туда накидали глини. Мужики–жінки носять 

Вигляд садиби Л. Фротовчан з боку городу. 
Кінець ХІХ ст. с. Широка Поляна Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл. 1980 р. Світлина З. Гудченко

Вхідні двері хати 
Л. Фротовчан. 
Кінець ХІХ ст. 
1980 р. Світлина 
З. Гудченко

Вікна 
в інтер’єрі 

хати 
Л. Фротовчан. 
Кінець ХІХ ст.  

1980 р.  
Світлина 

З. Гудченко

Деталь звису 
даху хати 
Л. Фротовчан. 
Кінець ХІХ ст.  
1980 р.  
Світлина 
З. Гудченко
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глину. Мужики там трамбують. І рядами то вістелили. 
Через пару днів обернули, знов обернули. Воно вісо-
хло, робили з того стіни. [Скільки людей було на клаці? 
10–20?] О, більше – до 50. Багато, то й не могли люди. 
Двоє, то й мінялися, один мужик з вилами. У глину за-
биває, і тре віти носити. Кладуть таку палку й мотузку, 
і два тягнуть, а той лиш викидає на берег. Жінки наби-
рають і носять цим людям. [С. М.] Просто люди були 
такі дружні. Так не жили, як зара живуть. [Як запро-
шували на клаку?] Казали, а одні приходили, шо ніхто 
їх і не звав. Знають, шо треба помогти. [Яким чином 
знали, що буде завтра така робота?] Один одному. [Чи 
оплачували працю на клаці?] Одне одному відробили. 
Але потім, після тої клаки, розстеляли такі доріжки на 
подвір’ї і давали їсти. Всьо собі сідало. Поставили по-
середині доріжку, звідси доріжку і звідти, і кажне собі 
сіло і поїло. Там готували 3–4 страви. Хліб пекли. [Які 
саме роботи на будівництві виконували клакою?] То 
ше майстрів нанімали, але всьо равно помагали. Верх 
робили. Зараз такого немає, такої дружби немає між 
людьми. [Як довго такі клаки були?] До [19]50-х – 60-х 
робили. І до 70-х, наверно.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ [Чи була школа в селі?] [С. М.] 
Школа була, відкрили. Я наприклад, на Хуторі кінчив 
всьо 4 класи. Дальше 7 класів кінчив тут – була школа 
у центрі. 8–10 класів не було, то я ходив у школу че-
рез ліс 8 км, в Хотинський район. Дід [на Хуторі] мав 
свій магазин, заможно жив. Його не виселили із-за 
того, шо був партизанський загін під командуванням 
Тканка. Тканко – Героя Радянського Союзу. Він з Дні-
пропетровщини, він приїжджав сюди, музей є на Ху-
торі там. І Тканко цей сказав батькові: «Скажи своєму 
отцу, штоби всьо сдал!». І дід, шо в нього там було – 
коні, була своя молочарня, шоб молоко переробляв, 
млинки, шо пшеницю отсівають, магазин – в опшєм, 
всьо він віддав. А його залишили, в нього два будинки 
було, в одному він жив. А в другому був магазин. Від-
крили магазин, дід спочатку торгував у магазині, це у 
1940-м році.

КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ  
РАЙОН

с. Бернове
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1979 р. у с. Бернове  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата 1880  року С.  А.  Бидюк. За 
планом – це «хата + сіни + хатина». Стіни. Хата по-
ставлена на кам’яній основі, стіни – із глиновальків. 
У «хаті» – на «чолі» – подвійні вікна (48 × 53 см кож-
не, загальною довжиною 105 см), на «причілку» – оди-
нарні звичайні вікна. У «хатині» – по одному вікну на 
трьох фасадах. І всі вони різні (52 × 55 см, 46 × 54 см, 
44 × 48 см). Призьба. Раніше хату з трьох сторін ото-
чувала «призьба» півметрової ширини. Коли ж її розі-
брали, хата почала розповзатись. Для розвантаження 
стін на кутах «чола» було встановлено стовпчики, що 
підтримують звис даху. Стеля. Система балок пере-
криття складається з поздовжніх «сволоків» і попере-
чних балочок.

План хати С. Бидюк. 1880 р. 
1979 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент хати  
С. Бидюк. 1880 р. 

с. Бернове 
Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл.  
1979 р. Рисунок 

З. Гудченко

Хата С. Бидюк. 1880 р. 
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

Вікно в хаті 
С. Бидюк.  
1880 р. 
с. Бернове 
Кельмене-
цького р-ну 
Чернівецької обл.  
1979 р. Світлина 
З. ГудченкоIM
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З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Бернове  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір середини – кінця 
ХІХ ст. В. П. Рижої. Двір належав бідному селянину, 
про що свідчить його забудова – хата і єдина госпо-
дарська будівля. Хата в первісному вигляді мала пла-
нування «комора + сіни + хата», що є рідкісним для 
цього регіону. Пізніше в коморі було прорізано 2 вікна 
(із «чола» і причілка) і збудовано піч, а в сінях відгоро-
джено комірчину. У  «хаті» збереглися старі подвійні 
вікна (43 × 47 см). По головному фасаду – призьба за-
вширшки 34 см і заввишки 40 см. Стіни хати – глино-
валькові. Господарські будівлі. Господарська будівля 
складається з двох частин, з яких одна могла викорис-
товуватися для утримання худоби, а інша – для збері-
гання сіна та інвентарю.

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Бернове  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
Садиба (власник – Басарабчук) розміщена на ділянці з 
порівняно розрідженою забудовою. Хата орієнтована 

План хати В. Рижої. Середина ХІХ ст.  
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

Спарені вікна в хаті В. Рижої. Середина ХІХ ст.  
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план двору В. Рижої. 
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

Хата В. Рижої. Середина ХІХ ст.  
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

Схематичний план двору Басарабчук.  
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

Курник під стогом у дворі Басарабчук. 
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко
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причілком до провулка, стоїть у глибині ділянки. Гос-
подарські будівлі з огородженим двориком примика-
ють до провулка і займають проміжок між провулком 
і лівим «причілком» хати, але зі зміщенням щодо хати. 
Передня лінія господарського дворика продовжує 
тильну стіну хати, протилежна сторона утворюється 
будівлею шопи, третя – зовнішньою огорожею садиби 
по провулку і четверта  – огорожею між хатою і шо-
пою. У дворі – оригінальний курник, вирізаний у тов-
щі великого стогу соломи.

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Бернове  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. В. І. Гузія. Це була садиба заможного се-
лянина. У забудову двору входили хата і дві будівлі 
господарського призначення. Хата на дві половини 
наразі не існує, а  господарські споруди зберегли-
ся. Господарські будівлі. Шопа збудована з каменю 
(нижня частина) і глиновальків (верхня частина). 
Вона складається з п’яти приміщень різного призна-
чення (курник, возівня, куча, конюшня та, очевидно, 
полівник). Інша будівля цілком зведена з каменю та 
обмазана зовні. У  лівому приміщенні утримувалися 
корови, а у правому була комора, між ними – погріб. 
Вхід у корівник – з торця споруди, а в інші приміщен-
ня  – з  поздовжнього фасаду. Більша частина садиби 
оточена кам’яною огорожею. Ворота розміщені між 
господарськими будівлями. Окрім надвірної забудо-
ви, господар володів також млином на Дністрі.

Схематичний план двору В. Гузія. 
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

План шопи у дворі В. Гузія. 
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

План стайні з коморою та льохом у дворі В. Гузія. 
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

Господарський сарай В. Гузія. Початок ХХ ст.  
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

Схематичний план двору М. Рижої. 
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Бернове  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір М.  Рижої ціка-
вий тим, що в ньому проглядається відгомін замкне-
них дворів-гражд. Хата розміщена у глибині садиби 
причілком до вулиці. Між причілком хати, вулицею, 
шопою і високими загорожами – господарський дво-
рик. Вхід до нього – на розі хати «чоло – причілок». 
Простір перед «чолом» хати і господарський дворик 
вимощені плитами. На садибі, окрім того, стоїть від-
окремлена куча. Подібне планування двору зафіксо-
вано також на садибі Є. Влашанюк.

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Бернове  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Кузня. 
Кузня кінця ХІХ  ст. О.  Ф.  Бидюк. Приміщення куз-
ні є частиною шопи, до якої входили також возівня і, 
можливо, конюшня (останнє приміщення втрачено, 
але його габарити можна легко встановити). Глиняні 
стіни будівлі стоять на кам’яному фундаменті, що ви-
вищується над рівнем землі. Дах – 2-схилий, критий 
соломою. На фасаді шопи приміщення кузні позначе-
не воротами, по обидва боки яких – вікна. І ворота, і 
вікна мають металеві кріплення ковальської роботи.

с. Вороновиця
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1979 р. у с. Вороновиця  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями
ЖИТЛО Планування. Хата 1883 р. М. Я. Білик – одна з 

найстаріших у селі. План – «хатина + сіни + хата», у сі-
нях відгороджена комірчина. Стіни. Стіни каркасні, 
плетені, обмазані глиною. Стеля. Перекриття підтри-
мується системою балок. Основне навантаження йде 
на стіни і поздовжній сволок, перетином 13 × 10 см. 
Крокви даху врубані у «платву», що лежить на зовніш-
ніх випусках балок. Особливістю будівлі є подвійні 
вік на на «чолі» «хати» розміром 50 × 50 см.

Розташування кузні на садибі О. Бидюк. 
Кінець ХІХ ст. с. Бернове Кельменецького р-ну 
Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

План кузні у дворі О. Бидюк. Кінець ХІХ ст. 
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

Кузня у дворі О. Бидюк. Кінець ХІХ ст. 
с. Бернове Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

План хати М. Білик. 1883 р. 
с. Вороновиця Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Хата М. Білик. 1883 р. 
с. Вороновиця Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Вороновиця  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. М. В. Циганюк. 
За типом плану займає проміжне становище між ти-
пами «хата на 2  половини» і «хата  +  сіни  +  хатина». 
Стіни. Це каркасна споруда. На «чолі» правого і ліво-
го житлових приміщень розміщені однакові подвій-
ні вікна. Відрізняються ці приміщення поздовжніми 
розмірами, а також різним розміщенням третього ві-
кна: у лівій частині вікно на «причілку», у правій, мен-
шій, – на затиллі (запічне вікно).

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Вороновиця  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір В. П. Єременка. 
Садиба стоїть у глибині земельного масиву, вулицею 
не обмежена. До неї веде хвилястий провулок. У роз-
міщенні будівель зовсім відсутня регулярність. Три 
споруди поставлені так, що утворюють подібність 
ковша. Хата 1911 року направлена на південні румби. 
До її причілка, за допомогою господарських огорож, 
«прив’язані» дві будівлі: шопа і куча з курником. Всі 
споруди – з глиновальків.

План хати М. Циганюк. Кінець ХІХ ст. 
с. Вороновиця Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Схематичний план двору В. Єременка. 
с. Вороновиця Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Саж (куча) у дворі В. Єременка. 
с. Вороновиця Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р.  
Світлина З. Гудченко

Господарський сарай у дворі В. Єременка. 
с. Вороновиця Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р.  
Світлина З. Гудченко

Схематичний план двору М. Тимчук. 
с. Вороновиця Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р.  
Рисунок З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко , 
записано 1979 р. у с. Вороновиця  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір М. Ф. Тимчук має 
дуже компактну забудову в глибині двору. Вона скла-
дається з двох взаємно перпендикулярних об’ємів, 
відокремлених маленьким господарським двориком 
(4 × 6 м). Хата обернена «чолом» у бік вулиці, а госпо-
дарська будівля – торцем до вулиці. У її складі – 4 при-
міщення, з яких хлів стоїть проти «причілка» хати. 
Простір дворика обмежений із двох боків стінами спо-
руд, а з двох інших – кам’яними огорожами. 

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Вороновиця  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Шопа 
П.  С.  Заліської виконана з глиновальків «у  ялинку». 
4-схилий на кроквах дах, критий соломою. Крокви 
спираються на стіни. Покрівля не зовсім гладка, на 
гребені й кутах даху – потовщення. Шопа поділяєть-
ся на чотири приміщення: для корови, для овець чи 
телят, для коней і комори. Біля корівника – невелика 
загорожа. Довкола шопи, з боку двору,  – мощення з 
плитняка. Затильний і один з торцевих фасадів вихо-
дять на вулицю та провулок.

с. Дністрівка
Записав В. Іванчишен 17 серпня 2017 р.  

у с. Дністрівка Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
від Довбанюк Ксенії Миколаївни, 1942 р. н. 

ЖИТЛО Дах. Хати були під соломою. Такі сніпки роби-
ли, понакривали. Це – давне-давне. [Із чого були сніп-
ки?] То жито було. Робили такий тік. Вже вмерли, то 
було двоє версій. Вже трета версія. А то були баба й 
дід. Вже всі повимирали. Робили таку площадку. Мо-
лотили то жито. Скільки такі сніпки робили. І  тоди 
так обшивали, і так накривали хати, і сараї, і всьо.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Олійниця. 
Ходили на роботу, колхоз був, соїдіняли. В [19]47-ім 
був голод. Вулій били. Колись в мого діда «вулійня» 
називалась. Кругом, тако, руками душили. Такий ву-
лій. Тако хліба як умочиш,  – така пахота. [Як звали 
Вашого діда?] Васильчишин Василь Андрійович. Він 
у 1975 року помер. [Колгоспна була олійня?] Нє, таки 
своя, собственна була олійня. Такий прес був там, ду-
шили. Млин. [Чи були в селі млини?] Нє, у селі не було. 
На друге село. Таке брали, на плечих несли. І там таке 
було, шо крутили, млин. Ну, вода крутила, і корба така 
кругом. [Чи платили за обмолот?] Нє, безплатно всьо 
було. То просто там робили, їдні другим помогали.

с. Іванівці
Записав В. Іванчишен 17 серпня 2017 р.  

у с. Іванівці Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  
від Гандзюк Євгенії Іванівни, 1947 р. н.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Як вибирали місце під хату?] Дивітса, 
тако, коли ми вже постарали, ніби цево всьо, шо стро-
їти. Бабка була в мене, мамина мама. Ти й каже мені: 
«Тако дитино, іди до якоїсь баби і поворожи, чи це міс-
це добре буде чи нє. Де ви маєте строїтись?!». Ну, вже 
я пішла. Вже тої бабки нема, вмерла та жінка. Я при-
йшла додому ти й кажу чоловікові, а він каже: «Як це 
тра’, то йди». Я пішла, це у [19]69-м році, та жінка мені 
сказала, шо місце хароше, але як викопаєте канавки, 
то якшо ви маєте уже проект на хату, при тім проекті 
так і канавки копаємо. Де мають бути комнати, такі 
канавки заширокі і заглибокі, шоб бутовий камінь ки-
нути і залляти. Та й вона каже, шо на 4 угли, на кожнім 
вуглові, висипати жита купки. Каже: «Та й прийдеш 
рано. Якшо воно не буде розгорнене, значить, це міс-
це хароше. А якшо розгорнене, то не кладіть, бо до-
бре не буде. То не ваше місце». [Чи було тоді жито?] 
Та тоди було жито, зара, май, нима. Сіяли люди, і в 
колхозі було. Ну, ти й так я зробила, як вона сказала. 
Ми ж тут жили, пока шо. Ти й ми рано повставали, 
він шофером робив, а я в агронома. Ти й я туди, а він – 
у сільхозтєхніку. Ти й каже: «Я вже не буду йти, а ти 
йдеш, ти й повернеш – подивися». Подивилась, всьо 
нормально, ти й так ми строїлись. Кончили хату ти й 
почали сарай так само. Погреб під сарайом. Ну, главне 
то, шо так і сарай робили, як та жінка сказала. А ря-
дом брат його [чоловіка] та й де подумав строїти. Бо 
жінки його нема – вмерла 6 років. Та й її сказали: «Тут, 
де ви думаєте, – не строїти, бо вам не буде добре». Ти 
й вони відступилися і всипали жито. Рано повста-
вали, а  то жито на двох углах розгорнене. Та й вона 
знов пішла до жінки, до другої жінки, з другого краю. 

План шопи у дворі П. Заліцької. 
с. Вороновиця Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Господарська шопа П. Заліцької. Початок ХХ ст.   
с. Вороновиця Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко
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А та каже: «Чо ви не кладете там, де ви думали?» А та 
боїться сказати, каже, шо ми шось сумніваємся. А ця 
жінка: «Ото – хороше, а тут – не хороше!» Вони назад, 
планірували, там і построїли. Дуже файно вони жили. 
Але знаєте шо, скажу по правді. Якісь казав, як будеш 
казати, то зараз би побачили. Жили вони, бо хату хуче 
строїли, але так вони той сарай не достроїли. Так як 
то, шо за руки їх шось тримало, бо й робили і всьо. 
І дочка в Чернівцах, і  її не треба. І хтіли, але не йде. 
А він, бо він і зара є, каже: «Казали люди, шо не до-
бре [місце], і не строй там, а построїв – ти й так». Ти й 
тако дивіться: дід завтра очі зажмурив, ти й шо? Ну, бо 
тако кажуть, дід і баба вмерли, ти й продадуть. Тут не 
дуже берут, ну, шоб і хтіли, бо хазяйство файне, взяти. 
Людина ж ходи і питає. Допустим, я своє не скажу, бо 
як я буду. А сусіди, то скажу. А є, шо й не каже ніхто.

с. Макарівка
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1979 р. у с. Макарівка  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба кінця ХІХ  – 
початку ХХ  ст. Ф.  Комендант розміщена на терасах 
стрімкого правого берега Дністра між двома майже 
рівнобіжними провулками, що відгалужуються від 
сільської дороги, скерованої згори вниз у бік річки. 
Одна гілка утворює глухий кут перед в’їздом до верх-
ньої тераси садиби. Друга – обмежує садибу з півночі 
на рівні нижньої тераси і продовжується далі. Відпо-
відно до рельєфу місцевості забудова садиби склада-
ється з двох планувально-просторових структур. Гос-
подарські будівлі. Особливість цієї садиби полягає в 
тому, що більша частина господарських приміщень 
утворена «за печерним принципом», тобто в місцях 
значного перепаду висот місцевості, укріплених під-
порними стінками, у  ґрунті вириті невеликі при-
міщення, які мають лише по одній зовнішній стіні у 

Схематичний план двору Ф. Комендант.  
с. Макарівка Кельменецького р-ну 
Чернівецької обл. 1979 р.  
Рисунок З. Гудченко

Забудова садиби Ф. Комендант.  
с. Макарівка Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Розміщення хати і організація двору Ф. Комендант.  
с. Макарівка Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко
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площині підпірної стінки. Окрім забудови, на кожній 
терасі залишилися вільні терени, частина яких має за-
городи і використовується для вигулу домашніх тва-
рин. На верхній терасі  – дві загороди біля свининця 
та біля хлівів, обидві ці споруди – звичайні, чотири-
стінні. Проте на загороду, де влаштовано вигул для 
корів, виходять і два господарські приміщення, вико-
пані в горі (льох і хлівець). Значно більших розмірів 
приміщення (повітка) було вирите в цій же підпірній 
стінці за межами загород. На нижній терасі також 
влаштовано дворик з наземним хлівчиком для овець і 
загородою, а в підмурку вирито курник. Об’єднуючим 
елементом садибної забудови є дворівнева хата. На 
першому її поверсі – житлове приміщення з піччю й 
сіни, на другому – світлиця й комора. Вхід до світли-

Розміщення 
церкви 
на рельєфі. 
Початок ХІХ ст. 
1979 р.  
Рисунок 
З. Гудченко

План церкви. Початок ХІХ ст.  
с. Макарівка Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р.  
Рисунок З. Гудченко

Дерев’яна церква. Початок ХІХ ст. 
Вигляд з південного заходу. с. Макарівка 
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

Кам’яна дзвіниця біля церкви. Початок ХІХ ст. 
Вигляд з південного сходу. 

с. Макарівка Кельменецького р-ну 
Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко
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ці – з подвір’я верхньої тераси, до комори – з балкона, 
а од сіней – з подвір’я нижньої. Сполучення між тера-
сами здійснюється за допомогою сходів, покладених 
між хатою і курником. Перепад висот на садибі в на-
прямку «південь – північ» сягає 6 метрів.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква початку ХІХ  ст. 
розміщена на верхній терасі в пересіченій місцевості 
правого берега Дністра. Ділянка вигнута в напрямку 
схід  – захід. Нижче, за рельєфом, на відстані майже 
20 м від церкви на північ від її бабинця, стоїть муро-
вана дзвіниця. Між вхідними дверима церкви і дзві-
ницею покладені кам’яні сходинки, а дещо західніше 
вивищується хрест. За переказами старого селянина, 
церкву було споруджено не пізніше 1812  року. Була 
вона початково вкрита соломою і лише згодом – дра-
ницею. Цей мініатюрний храм своїми горизонтальни-
ми розмірами не перевищує звичайну сільську хату. 
Його довжина ледве сягає 13 м. Загальна композиція 
церкви у плані – тридільна, «кораблем». Кожна части-
на майже квадратна у плані, з них найбільша – серед-
ня, «нава» (493 × 530 см), а вівтар (390 × 350 см) і ба-
бинець (392 × 375 см) – близькі за розмірами. Вхід до 
бабинця – з північного боку через тамбур, а у вівтар – 
також через тамбур з південного боку. Стіни церкви – 
дерев’яні, підмурівок – кам’яний, зовні обшитий дош-
ками, вище – стіни каркасні із заповненням деревом 
«всторч» і дощаною обшивкою вертикально. Нава 
має наметовий верх із банькою, а  бабинець, вівтар і 
обидва тамбури  – під двосхилими дахами, критими 
залізом. Храм освітлюється маленькими нечисель-
ними вікнами: двома  – нава, по одному  – бабинець, 
вівтар і тамбури. Церква в с. Макарівка – рідкісний у 
наш час приклад настільки маленького храму, який, 
однак, зберігає традиційну структуру й просторову 
композицію.

с. Поливанів Яр
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1979 р. у с. Поливанів Яр  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система за-
будови. Як видно з назви, село Поливанів Яр розміще-
не в яру, [у] каньйоні. У його долині протікає струмок, 
що впадає у Дністер. Схили каньйону, місцями заліс-
нені, місцями скелясті, – досить стрімкі. Тому під час 
дощу, коли спуск у долину стає майже неможливим, 
село опиняється в ізоляції. Терени ці здавна були за-
селені, про що свідчать археологічні знахідки: залиш-
ки гончарних виробів, печей для випалювання вапна 
та кераміки. Вапнярством селяни займаються і по сей 
день. Одну з діючих печей для випалювання вапна 
зафіксовано нами під час польових досліджень. Жит-
лова забудова має вільний, нерегулярний характер. 
Садиби нерівномірно розкидані по долині та по низах 
схилів каньйону, місцями скупчуючись в окремі фраг-
менти вулиць (одно- та двобічних) або ж утворюючи 
затишні майданчики різноманітних окреслень. Тра-
пляються й садиби, розміщені ізольовано від інших 
у вигляді хуторів на зручних ділянках ґрунту. Уздовж 
каньйону прокладено дорогу, яку в кількох місцях пе-
ретинає потік. Однак розміщення забудови не підпо-
рядковується дорозі.

Планувальний вузол навколо майдану старої 
частини села. с. Поливанів Яр Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Піч для випалювання вапна. Вигляд зверху. 
с. Поливанів Яр Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Схематичний план садиби Т. Литвинюка. 
Початок ХХ ст. с. Поливанів Яр 

Кельменецького р-ну Чернівецької обл. 1979 р. 
Рисунок З. Гудченко

Хата Т. Литвинюка. Початок ХХ ст.  
с. Поливанів Яр Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко
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ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба початку  
ХХ  ст. Т.  А.  Литвинюк. Разом з кількома іншими са-
дибами становить планувальний вузол навколо май-
дану, від якого відгалужуються вузенькі вулички. Са-
диба розміщена вище за горизонтальними позначка-
ми, аніж майдан. В’їзд на подвір’я влаштовано з боку 
вулиці. Садиба є гарним прикладом використання 
складного рельєфу у функціональній організації се-
лянського господарства. Господарські будівлі. Най-
більш рівна частина садиби зайнята хатою, одним із 
сараїв, маленьким городом та вуликами. Хата стоїть 
«чолом» до вулиці на відстані майже 6 метрів до вулич-
ної огорожі, що відповідає зручному функціо нуванню 
господарства та вигідній орієнтації житла щодо сонця 
(«чоло» на південний схід). У  напрямку підвищення 
схилу в верхній терасі розміщено другий сарай, а місце 
перепаду рельєфу пристосовано для льоху та для соба-
чої «буди». Звертають на себе увагу два оригінальних 
вулики. Вони мають просту, майже кубічну форму, пе-
рекриті 2-схилими дашками з дощаним покриттям, та 
каркасну конструкцію стін з очеретяним заповненням.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Во-
дяний млин 1927 року. Споруджено на потоці поблизу 
дороги. Це  – невелика прямокутна у плані споруда, 
поставлена торцем до дороги. Конструкція стін  – 
дерев’яний каркас із дощаним заповненням, забра-
ним у стовпи. Стіни не обмазані. Лоток для подачі 
води, махове колесо, установка для помелу зерна – усе 
це виконано з дерева і перебуває в робочому стані. 
Подіб них водяних млинів у селі було кілька.

НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Подвірне
З польового щоденника З. Гудченко , 

записано 1975 р. у с. Подвірне  
Новоселицького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Громадський центр. Село 
стоїть на положистому схилі, і ця особливість свідо-
мо використана проектувальниками в композиції 
центральної частини. Головна вулиця слугує віссю, 
уздовж якої збудовані школа, комплекс громадських 
споруд, двоповерхові житлові будинки. Один бік ву-
лиці має підвищений відносно дороги рельєф. Адміні-
стративний корпус, кінотеатр, музична школа, комбі-
нат побутового обслуговування, магазини утворюють 

Фрагмент інтер’єру млина водяного.  
Установка для помелу зерна. 

с. Поливанів Яр Кельменецького р-ну 
Чернівецької обл. 1979 р.  

Світлина З. Гудченко

Млин водяний. 1927 р. 
с. Поливанів Яр Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р.  
Світлина З. Гудченко

Вулики на садибі Т. Литвинюка. Початок ХХ ст.  
с. Поливанів Яр Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент громадського центру. 
с. Подвірне Новоселицького р-ну Чернівецької обл.  

1975 р. Світлина З. Гудченко
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забудову центру, обмежуючи його з трьох боків; із чет-
вертого боку – старий клуб і кав’ярня. Кінотеатр і клуб 
підняті на високі підмурки, аби підкреслити їх значу-
щість у композиції центру. Проти школи – сільський 
парк. Уздовж головної вулиці побудовані багатоквар-
тирні двоповерхові будинки. Найвищий об’єкт – 4-по-
верховий «баштовий» будинок, з’єднаний на першому 
поверсі з аптекою. Індивідуальна садибна житлова 
забудова серед різноманітних типів житла традицій-
но залишається переважаючим типом. Однією з важ-
ливих переваг архітектурно-просторової організації 
села Подвірного та його центру є вдало обране пропо-
рційне співвідношення забудови майдану і житлових 
будинків. Подвірне ввійшло до низки експеримен-
тально-показових сіл України першої черги будівни-
цтва (1960–1970 рр.).

с. Рингач
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Рингач  
Новоселицького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ві-
тряк початку ХХ ст. стоїть на пагорбі біля в’їзду в село. 
Він є типовою для долинних районів Буковини млино-
вою спорудою, яка характеризується приземкуватими 
пропорціями і ширшою верхньою частиною порівняно 
з нижньою, за рахунок нависання верхнього поверху 
вітряка над нижнім. Конструкція стін  – дерев’яний 

каркас із вертикальною шалівкою дошками. Дах – дво-
схилий, з ґонтовим покриттям. Повертається весь кор-
пус вітряка. На другий поверх дістаються вузенькими 
сходами зовні попід стіною. Перед вхідними дверима 
утворено майданчик із двосхилим дашком над ним. 
Первісно – шестираменний, на час дослідження вітря-
ка лишилося [на ньому] тільки чотири рамена.

с. Шишківці
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Шишківці  
Новоселицького р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Віт-
ряки початку ХХ ст. Біля в’їзду в село зафіксовано два 
вітряки. За розміщенням відносно поселення та за кон-
структивними особливостями вони належать до того ж 
буковинського типу вітряків, що й у с. Рингач. Стан віт-
ряків задовільний, якщо не зважати на втрачені крила.

ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙОН

с. Дихтинець
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Дихтинець  
Путильського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця XVIII  ст. Анни Кри-
чун була збудована на рівній ділянці, де колись рос-
ли дерева. Їх зрíзали й використали як будівельний 
матеріал. Хата стоїть торцем до вулиці. Це – триділь-
на споруда «комора  +  хороми  +  хата» із загальними 
розмірами 1190 × 505 см у плані. Через «хороми» вла-
штовано наскрізний прохід із двома дверима «на во-
ротні». Стіни. Стіни рублені з грубезних «протесів», 
тож зруб власне хати складається з 8 вінців, а  зруби 
«хоромів» і «комори» – із 7 вінців завтовшки 33–43 см. 
Стеля. Перекриття «хати» забезпечується системою 
сволоків, розміщених на 3-х різних рівнях. Два нижні 
сволоки, рівнобіжні поздовжнім стінам, лежать по-
близу цих стін, на них, посередині приміщення, по-
кладено поперечний сволок, а зверху – три поздовжні 
сволоки. Стеля – дощана. Дах. На зовнішніх випусках 
сволоків та верхніх вінцях зрубу тримається платва, 
у  яку врубані крокви чотирисхилого даху, критого 

План вітряка. 
Початок ХХ ст.  
с. Рингач 
Новосели-
цького р-ну 
Чернівець-
кої обл.  
1980 р.  
Рисунок 
З. Гудченко

Млин вітряний. 
Початок ХХ ст. 

Вигляд 
з північного сходу.  

с. Рингач 
Новоселиць-

кого р-ну 
Чернівець кої обл.  

1980 р.  
Світлина 

З. Гудченко

Млини вітряні. Вигляд з дороги. 
с. Шишківці Новоселиць кого р-ну Чернівець кої обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко
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колотою драницею на шипах. «Хата» освітлюється 
двома вікнами на чільному фасаді. Зовнішні передні 
двері складені лише з двох дощок завширшки 42  см 
кожна. Ширина одвірок – 30 см, висота дверей у про-
різі – 145 см. В одвірку, праворуч, – помітна дірка, ви-
довбана для ключа. Конструктивні елементи будівлі 
з’єднані тиблями. Інтер’єр. У  хоромах випуски сво-
локів декоровані різьбленням. У хаті збереглася стара 
глинобитна піч, лави, мисник з різьбленням, жердки. 
Хата А. Кричун – один з найархаїчніших, досліджених 
нами, взірців народного житла карпатського регіону.

План хати А. Кричун. Кінець XVIII ст.  
с. Дихтинець Путильського р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Рисунок З. Гудченко

Хата А. Кричун з вулиці. Кінець XVIII ст. 
с. Дихтинець Путильського р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Хата А. Кричун. Кінець XVIII ст.  
Південний і західний фасади. 

с. Дихтинець Путильського р-ну Чернівецької обл.  
1980 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент південного фасаду хати А. Кричун.  
Кінець XVIII ст. с. Дихтинець Путильського р-ну 
Чернівецької обл. 1980 р. Світлина З. Гудченко

Північні двері з хоромів хати А. Кричун. 
Кінець XVIII ст. с. Дихтинець Путильського р-ну 
Чернівецької обл. 1980 р. Світлина З. Гудченко

Мисник у хаті А. Кричун. Кінець XVIII ст.  
с. Дихтинець Путильського р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко
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с. Сергії
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Сергії (урочище Тисницьке) 
Путильського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. Ф. П. Ткачук. 
До житлової тризрубної частини «комора  +  хоро-
ми + хата» з південного боку прирубано ґанок, а зо-
внішні стіни комори оточені двома притулами (із за-
ходу й півночі), північна  – не збереглася. Система 
опалення. Піч – глинобитна, на рублених підвалинах, 
побілена, з  припічком у чистому дереві. Опалення  – 
напівкурне, тобто дим з печі виходить у «хороми». 
Інтер’єр. У середині житлової частини звертають на 
себе увагу найбільш архаїчні елементи. Це – двері на 
«воротні» із суцільної дошки між «хатою» і «хорома-
ми». «Хата» освітлюється трьома вікнами, з них два – 
на чільній південній стіні, одне – на східній. В інтер’єрі 

«хати» збереглися широкі лави біля стін і «гряди» під 
стелею, біля постелі і печі, на яких вішали одяг, суши-
ли трави тощо. Стеля. Перекриття в «хаті» підтриму-
ється одним поздовжнім (знизу) і над ним  – трьома 
поперечними сволоками, поверх яких покладені до-
шки стелі. Ґанок на стовпчиках у нижній частині має 
глуху дощану огорожу, а проти сіней – вхід із хвірт-
кою між двома невисокими масивними стовпами з 
коловидними завершеннями. Біля входу  – декілька 
кам’яних сходинок із грубих необтесаних брил.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба кінця ХІХ ст. 
Ф.  П.  Ткачук розміщена на пагорбі серед гір Буко-
винських Карпат. Садибну ділянку обмежує жердяна 
огорожа «вориння». Від сусідніх хуторів-садиб існує 
чимала відстань. Надвірні будівлі скупчені на верхній 
терасі ділянки, а  схили використовуються під город 
і садок. Господарські будівлі. Забудова складається з 
Г-подібного у плані житлово-господарського комп-
лексу та відокремленої будівлі, де під спільним дахом 
містяться карник і курник (приміщення для свиней та 
птиці). Усі будівлі садиби мають рублені, небілені сті-
ни; криті дошками, спадисті дахи.

Піч у хаті Ф. Ткачук. 
с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. 

1980 р. Світлина З. Гудченко

Експлікація приміщень:
1 – «хороми», 2 – «хата», 
3 – «комора», 4 – «притула», 
5 – ганок, 6 – «хатина»

План садиби Ф. Ткачук. 
с. Сергії Путильського р-ну 
Чернівецької обл. 1980 р. 
Рисунок З. Гудченко

Загальний вигляд садиби Ф. Ткачук. 
с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. 

1980 р. Світлина З. Гудченко

Господарська будівля садиби Ф. Ткачук. 
с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. 

1980 р. Світлина З. ГудченкоIM
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З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1980 р. у с. Сергії (урочище Тисницьке) 

Путильського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Садиба кінця ХІХ ст. О. І. Котель-
бана є одним з багатьох селянських осідків, вільно роз-
киданих по схилах та пагорбах Тисницького урочища. 
Садибна ділянка огороджена «воринням» із жердин та 
місцями штахетом. Серед нечисельної забудови най-
більшу увагу привертає монументальна споруда хати 
«на 2 половини» з притулами в затильній частині та 
ґанком у передній. Хата стоїть на схилі пагорба. Пере-
пад рельєфу в поперечному напрямку будівлі складає 
півметра, тобто рівень підлоги посередині її північно-
го фасаду відповідає рівню городу, а з півдня вивищу-
ється над ґрунтом. Це обумовило влаштування сходів 
перед ґанком, проти входу до хати. Стіни. Споруда 
виконана «в зруб із залишками» з доброї деревини, 
стіни не обмазані, не побілені. Стеля. Перекриття в 
обох «хатах» підтримуються сволоками: по одному по-
перечному і чотири – поздовжніх. Дах. На просторо-
му ґанку, що обіймає «чоло» і частково причілки хати, 
розвинений звис даху підтримується різьбленими ви-
пусками верхніх вінців зрубу і сволоків, а також 10-ма 
різьбленими стовпчиками, до яких прикріплена неви-
сока дощана огорожа. Дах високий, 4-схилий, на крок-
вах, критий ґонтом; притули в частинах, що виходять 
за межі даху, криті одно- та двосхилими дашками.  

Садиба О. Котельбана із заходу. 
с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. 

1980 р. Світлина З. Гудченко

План хати О. Котельбана. 
с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. 

1980 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент південного фасаду хати О. Котельбана. 
с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. 

1980 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент інтер’єру хоромів хати О. Котельбана. 
с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. 

1980 р. Світлина З. Гудченко

Галерея південного фасаду хати О. Котельбана. 
с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. 

1980 р. Світлина З. ГудченкоIM
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Інтер’єр. В усіх приміщеннях настелено дощані під-
логи та стелі. «Хороми» мають наскрізні зовнішні 
двері на металевих завісах – з виходом на ґанок і на 
город (через колишню притулу) та двоє внутрішніх 
дверей – у «хати». Обидві «половини» опалюються пе-
чами. У «хоромах» багато речей домашнього вжитку 
з дерева та лози, зроблених власноруч господарями 
кількох поколінь. Освітлюються житлові приміщення 
двома парами вікон з білим обрамленням, що вихо-
дять тільки на південний фасад.

с. Шепіт
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1980 р. у с. Шепіт (хутір Андриківський) 
Путильського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ  ст. 
М. С. Миронюка репрезентує бідняцьке житло відда-
леного хутора Карпат. Про обмежений достаток гос-
подаря свідчать насамперед малі розміри будівлі типу 
«хата  +  хороми», житлова частина якої займає при-
близно 15 м2, а чверть від цієї площі відведена під піч. 
Уздовж затилля хати та бічної стіни «хоромів» прибу-
довані притули для господарських потреб. Стіни. Бу-
дівля складена «у зруб» із кругляка із залишками. Дах. 
Вона перекрита двосхилим дахом, північний схил 
якого має продовження над відповідною притулою. 
Менша, бічна, притула вкрита односхилим дашком. 
Трикутні фронтони зашиті вертикально дошками. 
Покрівельний матеріал – колена дошка. Стеля. У хаті 

стеля підтримується одним поздовжнім і двома попе-
речними сволоками. Система опалення. Всередині і 
зовні зруб дуже закопчений, що свідчить про те, що 
первісно хата була курною, а  пізніше перероблена в 
напівкурну. Житлове приміщення освітлюється дво-
ма вікнами: по одному на «чолі» й причілку.

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1980 р. у с. Шепіт (хутір Андриківський) 

Путильського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Є.  К.  Бойчук. Це  – тризрубна, типу «хатина  +  хоро-
ми + хата» споруда з притулою біля лівого причілка, 
стоїть на підвалинах. Уздовж чільного і правого при-
чілкового фасадів влаштовано ґанок на дерев’яних 
стовпчиках із глухою невисокою рубленою огорожею. 
Ґанок спирається на стояни. Житлові приміщення 
освітлюються через вікна – по одному вікну на «чолі» 
і ще одним на правому причілку. Дах. Дах високий, 
4-схилий, під ґонтом. Проти вхідних дверей із чільно-
го боку хати до ґанку приєднані сходи на 3 сходинки; 
в огорожі зроблена хвіртка з фігурним завершенням.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Садиба кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Є. К. Бойчук займає ділянку з пе-
ресіченим рельєфом, яка оточена огорожею із жердин. 

Розміщення вуликів біля хати О. Котельбана. 
с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. 

1980 р. Світлина З. Гудченко

План хати М. Миронюка. ХІХ ст.  
с. Шепіт Путильського р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Рисунок З. Гудченко

Загальний вигляд садиби Є. Бойчук. 
с. Шепіт Путильського р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Хата М. Миронюка. ХІХ ст.  
с. Шепіт Путильського р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко
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Окрім хати, на теренах садиби окремо розміщена ко-
мора. Обидві будівлі становлять гармонійну єдність із 
природним ландшафтом і, незважаючи на невибагли-
ву архітектуру, сприймаються дуже мальовничо при 
наближенні до садиби з долини. Дещо західніше хати, 
на горбочку стоїть добротна рублена комора на під-
валинах, зруб якої складено з кругляка із залишками. 
Дах 4-схилий, під ґонтом. На східному фасаді, звер-
неному до причілка «хати», влаштовано «піддашок» 
з бічними стінками, зашитими дошками і з настеле-
ною дошками підлогою. Як і хата, комора має розви-
нену цокольну частину, завдяки якій вирівнюються 
перепади висот ділянки. Садиба Є.  К. Бойчук є ви-
разним прикладом забудови на складному гірському  
рельєфі.

СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОН
c. Білоусівка

З польового щоденника О. Дубатовки, 
записано 2013 р. у с. Білоусівка  

Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
від Чумака Миколи Пилиповича, 1942 р. н.  

(ПАВК. Ф. 24. Оп. 8. Спр. 10)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Звідки походить назва села?] Моя мама казала, шо 
тут колись жив пан Білоус, та й того село так назвали. 
Ще у школі ми вчили, шо коли вітер був сильний, то 
він наніс багато насіння з берези, то коли вони пови-
ростали, то були як вуса. [Чи пам’ятаєте народні назви 
сучасних вулиць?] Да, є вулиця Леніна, але не неї всі 
говорять «Зелена», бо там багато дерев всяких: гуріхи, 
каштани і сосни даже є. [Чи існували біля села місця, 
де раніше були хутори?] Мама казала, шо колись був 
хутор – там цигани жили роки зо два. А потом пішли, 
то більше й не було нічого. [Які існують місцеві назви 
частин села, кутків, вулиць, полів?] Василівське поле – 
поле, яке знаходиться біля села Василівка. Дубина – ліс, 
у якому більша частина дерев – дуби. Сербичанський 
ліс – ліс, який знаходиться на території села Сербича-
ни Сокирянського району Чернівецької області. Ста-
ра дорога – найперша головна дорога, яка проходила 
через село. Кут – назва кутка села, який знаходиться 
у куті. Березово  – частина села, у  якому росте дуже 
багато беріз. Ставок Кучерявий – чоловік, який його 
викопав, був кучерявий. Костатів став – став, який ви-
копав чоловік по імені Кость. На Кацапах – кут села, 
на якому живуть «кацапи» – старожили із Росії. Ши-
піт – ліс, у якому знаходяться джерела води. Бригад-
ний став знаходився на території тракторної бригади. 
Вулиця Зелена – на вулиці багато дерев, влітку вулиця 
потопає в зелені. Колгоспна дорога – дорога, яка вела 
до колгоспу у радянські часи. Громадський став – ста-
вок усієї громади села. Пасіка – поле, де колись стоя-
ли вулики. Михалківський шлях – шлях, який вів від 
села Білоусівка до села Михалкове. Борсуки  – уро-
чище, де багато ямок борсуків. Гершкове поле – поле 
тримав пан Гершко. Попове поле  – поле, яке тримав 
піп. Ясенове – ліс, у якому посаджені ясени. Буглакове 
поле – поле тримав чоловік, прізвище якого було Бу-
глак. Пеньки – поле, де колись був ліс, який вирубали і 
залишились пеньки. Центральна криниця – криниця, 
яка знаходиться у центрі села.

Комора Є. Бойчук. 
с. Шепіт Путильського р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент південного фасаду хати Є. Бойчук. 
с. Шепіт Путильського р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

Фрагмент цокольної частини хати Є. Бойчук. 
с. Шепіт Путильського р-ну Чернівецької обл.  

1980 р. Світлина З. Гудченко

СОКИРЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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с. Кормань
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1979 р. у с. Кормань  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата середини ХІХ ст. М. Ф. Киш-
ки відноситься до найпоширенішого в регіоні пла-
нувального типу «хатина  +  сіни  +  хата». Стіни. Її 
головна особливість – зрубна конструкція стін, що є 
рідкістю для досліджуваного періоду та місцевості. 
Зруби «хати» і частково «сіней» мають остачу – 30 см 
із «чола» і 20–22 см із «причілка» і тильного фасаду. 
Стіни «хатини» виконані дещо інакше: плахи, що їх 
складають, забрані по кутах у стовпи. Стеля. Стеля 
підтримується поздовжнім «сволоком». Дах. Дах  – 
чотирисхилий, на кроквах, критий соломою. Крокви 
врубані у «платви», що покладені на випуски колод. 
Призьба. Хата обнесена довкола призьбою завширш-
ки до півметра, що вимощена з каменю на глиняному 
розчині.

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Кормань  

Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата першої половини  – серед-
ини ХІХ ст. М. І. Тихонюк. Традиційний тип плану – 
«хатина + сіни + хата». У «сінях» відгороджена комо-
ра. Стіни. Стіни каркасні, з прутів та глини. Стеля. 
Перекриття, що складається з товстих прутів, пере-
витих соломою і обмазаних глиною, опирається по-
середині на поздовжній сволок, а по краях – на стіни. 
Крокви врубані в поздовжні «платви», що лежать на 
поперечних «платвах». Система опалення. Димохід 
спирається на дві внутрішні стіни «сіней», і  дим з 
печей обох житлових приміщень через «кагли» ви-
ходить у сіни і димохід-шатро. Будівля характеризу-
ється малими розмірами (430  ×  875  см), причому її 
довжина майже дорівнює двом ширинам, тобто план 
становлять два квадрати, з яких один припадає на 
«хату», а  другий  – на «хатину» і «сіни» з коморою. 
Комора, очевидно, не першопочаткового походжен-
ня. Інтер’єр. У  хаті збереглися старі дерев’яні речі 
домашнього вжитку: миска діаметром 40 см, дверний 
замок, ліжко тощо.

План хати М. Кишки. Друга половина ХІХ ст.  
с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

Хата М. Кишки. Друга половина ХІХ ст.  
с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

Хата М. Кишки. Друга половина ХІХ ст.  
Тильний фасад. с. Кормань Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р.  
Світлина З. Гудченко

План хати М. Тихонюк.  
Перша половина – середина ХІХ ст. 

с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
1979 р. Рисунок З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Кормань  

Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями  

та свідченнями Мельника М. О. 

ЖИТЛО Планування. Хата, давність якої, за свідчення-
ми господаря – М. О. Мельника, не менше 107 років, 
аналогічна хаті М. Тимчук. У неї аналогічний план – 
«хатина  +  сіни  +  хата», поздовжні сволоки, призьба 
довкола. У  «хатині» збереглося старе малесеньке ві-
кно на «причілку» (38 × 43 см). Інші вікна – більших 
розмірів (55 × 63 см). Особливістю сіней є те, що в них 
затильна стінка висунута назовні за площину тильної 
стіни хати. Очевидно, це пізніше перебудування, ви-
кликане бажанням збільшити площу «сіней» на роз-
мір виносу покрівлі. Однак такий прийом не пооди-
нокий, він повторюється в селі і в інших хатах. У хаті 
зберігся старий дерев’яний засув, що відкривався че-
рез отвір у стіні біля зовнішніх дверей. Кілочки, вбиті 
у стіну тут же – біля дверей, слугують для підвішуван-
ня коромисла. Призьба. Призьба біля сіней має нішу 
для господарських цілей.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір М.  О.  Мельника. 
Будівлі розміщені на садибі так, що утворюють дворяд-
ну забудову двору. Один ряд – хата, орієнтована на ву-
лицю торцевим фасадом, «причілком», який від вулиці 
відокремлюється невеликим простором. Проти хати – 
низка господарських будівель: шопа, курник, куча, 
літня кухня. Остання побудована після інших споруд.  

Фрагмент розпису печі у старій хаті М. Тихонюк.  
Перша половина – середина ХІХ ст. 

с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
1979 р. Світлина З. Гудченко

Загальний вигляд садиби і хати М. Мельника  
 із північного сходу. Друга половина ХІХ ст.  

с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 
1979 р. Світлина З. Гудченко

Хата М. Мельника. Друга половина ХІХ ст.  
с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 

1979 р. Світлина З. Гудченко

Двір М. Мельника. с. Кормань Сокирянського р-ну 
Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Садиба М. Мельника.  
с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 

1979 р. Світлина З. Гудченко

Клуня з каркасними дерев’яними стінами 
в закидку на садибі М. Мельника.  

с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 
1979 р. Світлина З. Гудченко
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Ділянка двору перед хатою вимощена кам’яними плита-
ми. Господарські будівлі. Цікавою є шопа – каркасна бу-
дівля, передня стіна якої – дощана, а решта стін – плете-
ні та обмазані. Конструкції скріплюються дерев’яними 
кілочками. Саж і курник – пізніші споруди.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  
у с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями
ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір початку ХХ  ст. 

Г.  І.  Жалюк. Забудова двору вільно розміщена на ді-
лянці, підпорядковуючись лише південній орієнтації 
вхідних фасадів і прямокутним окресленням садибної 
ділянки. Хата «на 2  половини» стоїть причілком до 
вулиці у глибині двору. Перед нею яма і курник. До 
вулиці примикають затильними стінами шопа і куча. 
Двір відокремлений від вулиці кам’яним муром і част-
ково огорожею із солом’яних матів.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  
у с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями
ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Господар-

ська будівля кінця ХІХ  ст. О.  Н.  Буйван становить 
достатньо поширений тип споруди, де об’єднуються 
під спільним дахом куча (приміщення для відгодівлі 
свиней) і курник. Куча  – зрубна будівля на каменях 
по кутах, а курник – каркасна, обмазана глиною. Дах, 
критий соломою, має розвинутий звис (70 см) із тор-
ця, якраз над входом до приміщення «кучі». Двері до 
курника – на поздовжньому фасаді.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  
у с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями
ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Курник 

20-х років ХХ ст. В. Н. Мосюрка – це характерна будівля 
циліндричної форми, перекрита наметовим со лом’я-
ним дахом. Каркасна, плетена та обмазана глиною ого-
рожа стіни має товщину 12 см, а довжина окружності 
плану – 520 см. Курник розміщений у глибині двору.

Деталь огорожі садиби А. Жалюк. 
с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 

1979 р. Світлина З. Гудченко

Схематичний план садиби А. Жалюк. 
с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 

1979 р. Рисунок З. Гудченко

Саж (куча) з рубленими стінами на садибі 
О. Н. Буйван. Друга половина ХІХ ст. 

с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 
1979 р. Світлина З. Гудченко

Курник В. Мосюрка. 1930-ті рр. 
с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 

1979 р. Рисунок З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Кормань  

Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Дуже оригінальний 
має вигляд колодязь проти садиби О.  А.  Гаврилюк, 
розміщений у курдонері вулиці. До підвищеного від-
носно вулиці майданчика, обнесеного кам’яними пли-
тами і брилами, ведуть дві кам’яні сходинки. Зліва від 
входу – велике кам’яне корито, а в глибині ділянки – 
рублений із залишками колодязь. Вал закріплений 
між двома стійками, а  над ним  – 2-схилий «дашок». 
Також зрубний, однак критий, зафіксовано колодязь 
біля садиби О. І. Тимчук. Верхні вінці зрубу не мають 
залишків, а нижні – з фігурно обробленими залишка-
ми. Біля колодязя – дерев’яна лавка для відер. Ділянка 
частково огороджена плитами з каменя.

с. Ломачинці
Записала Т. Бурлачук 2010 р. 

 у с. Ломачинці Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
від Шустовського Василя Івановича, 1954 р. н.,  

Гонци Ганни Василівни, 1927 р. н.,  
та Підгородецької Марії Петрівни, 1936 р. н.  

(ПАВК. Ф. 24. Оп. 8. Спр. 7, 8, 9)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Чому називається ваше село Ломачинцями?] Кажуть 
старі люди, шо раніше воно називалось Ломаки, але 
чого  – ніхто не знає. [Чи поділяється село на кутки, 
частини?] Є  Зелений Клин, або «Та Гора»  – це стара 
частина села у вигляді такого клинка. [Чи мають назви 
поля?] Галицьке поле – того, шо відноситься до [сусід-
нього села] Галиці. Оповіді та легенди. [Чи ходять до 
криниць, аби «викликати» дощ?] Є  криниця, до якої 
йдуть просити дощу з лялькою. [Чи чули ви легенди 
про скарби в селі?] Є місце, де було багато золота і скар-
бів, казали «Поховальниця», але люди почали красти і 
її завалили. [Чи були підземні ходи на території?] Були 
колись ходи, зроблені ше за пана Крупського.

ЖИТЛО Стіни. [Які використовували будівельні матері-
али для зведення стін?] Стіни з вальок. Дилюки заби-
вали в стовпи, а тоді на ці дилюки клали глину мішану. 
Стіни були всякі: були і глиняні, пилюки. З каменю не 
клали. А клали так: робили заміс кіньми і виробляли 
такі, якби тобі сказати так, як кірпічі з глини. [Коли з 
нових матеріалів почали будувати?] Раньше з шлаку не 
строїли. При радянські владі це вже. Брали щити, мі-
шали шлак, мішали туди вапно. Це все перемішували в 
коритах таких і клали. Да, штукатурили з обох сторін. 
Не щикатурили, а просто стягали, шоб вона рівненька 
була – стіна звідти і звідти. Стеля. Сволоки треба було 
ставити: одна стіна і друга стіна, а сволок тре’ класти 
на стіну. Звідти і звідти підпирали, бо шоб вони дуже 
не вгиналися, а  тоді [ті підпори] забирали. [Як стелю 
робили?] Стеля клалася: звідти [і] звідти сволок, тоді 
в сволок клали дилюку, а  на ню клали глину і щика-
турили, шоб вона була рівненька. Дах. Крокви закрі-
плюються в ції дилюки. В  балок прибивали крокви 
звідти і звідти, шоб не падали. Криша була не висока, 
похила, бо тоді пошивали сніпками. Сіяли жито, жито 
жали, серпами жали, в’язали, молотили. І цими около-
тами, які там були, цим околотами робили такі сніп-
ки, в’язали один до одного маленькі, і цими сніпками 
вже шили. На крокві ж були набиті делюки, бо шоб до 
чого було прикрипити цього сніпка. При радянській 
владі стали накривати шифером, бляхою. Інтер’єр. 
[Які були меблі в хаті?] В хатах стояли тапчани. З до-
шок збитий тапчан. На цих тапчанах спали. Стул таких 
не було, а столи тоже були зроблені з досок, квадратні. 
Лави робили такі тоже. [Як відрізнялися меблі бідних 
і багатих?] Ті, шо були багатіщі, то, цего, то така сама 
мебель була. Ну, може, де були дерев’яні ліжка. Може, 
зеркало вмащували. А посуда стояла в запічках, як зби-
вали такі миснички, то там стояли. А посуда була вся 
зроблена з глини. Застеляли рядна. Скрині тоже роби-
ли. Трошечки була випукла. Була, ну, може, 1,5 м, може, 
2 м скриня, збита з досок. І лаком полакована. Їх купля-
ли. От, якись там один, робили, каже, скрині і продає. 
В скрині зберігались рушники, хустки – опшім, всяке 
празнічне. Всяка одежа празнична зберігалася в скрині. 
Ослінчики стояли в хаті, там, може, в кого стояли. При 

Організація території колодязя  
біля садиби О. Гаврилюк. 

с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 
1979 р. Світлина З. Гудченко

Шахтний колодязь з дерев’яним зрубом 
біля садиби О. Гаврилюк. 

с. Кормань Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 
1979 р. Світлина З. Гудченко IM
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радянській владі дотепер стала [сучасна] мебель. Ко-
лиска висіла, в стелі був забитий гак. І колиска плетена 
з лози в хаті. [Які були подушки?] Подушки були вели-
кі, квадратні, з пір’я. Гуси держали. В хаті повинно бути 
не мешне, як сім подушок. Робили наволочки із цих 
[саморобних тканин], полотно тонесеньке, хто хтів, то 
вишивав. [Як освітлювали житло?] Світили олієм. Ста-
вили глиняний такий горщик маленький. Скрутили, 
цейго, гнотик туди. А як нема гноту, то з очерету ви-
різали, та так і світили. [Чи були килими в хаті?] В нас 
килимарство не було таке вже поширене. В основному 
всі самі собі шось там ткали, щоб дочці в придане дати 
чи шоб собі в хаті повішати. На заказ не робили. Зараз 
вже й зовсім того немає – усі йдуть на базар і купляють. 
Ніхто вже тобі і не покаже, як то ті килима ткати. Та 
й раньше, опшім, тоже ткали, але це мало хто робив. 
Оце ж я кажу, Настя Жукова ше робила і там хтось на 
Отрубах, но я вже не помню, як її звали. Ткали колись 
і килими, і простирадла (великі і довгі килими), і на-
лавники (накидали на лави чи пару ослонів), пілки (не-
величкі коврики на підлогу), килими на скриню. [Опи-
шіть орнамент на килимах]. Ну, я бачила більше всьо-
го – то з ромбами, трикутниками. Килими ткали тільки 
жінки, то була не чоловіча робота. Ткали їх на придане 
для дочок або і для синів, якшо жінка не мала дочки, 
і складали в скриню. Могли і купляти на базарі, і по-
дарувати, і після смерті когось з родичів забирали. Їх 
чіпляли на стіни, пілки кидали під ноги, коло порогу, на 
піч. В хатах були верстати, і ткали килими. В основно-
му в нас були малі верстати, і килими були не широкі, 
десь до півтори метри шириною. А були в людей і вели-
кі, на них можна було виткати здоровий килим. На по-
хороні стелять пілки під труну, перед порогом. Ну, а ше 
пілками і килимами прикрашають хату до свят. Кили-
ми тоже в нас даруються на хрестинах, на другий день 
весілля. На весілля вішают в хаті чи, опшім, в шалаші. 
[Які ікони в хаті були?] Брали ікони ці – набожні, які в 
церквах такі всі: Матір Божу, Ісуса Христа. А вбирали 
хату весь час в рушники, вишивали рушники, і  руш-
никами всі були образи вкриті, обтягнуті рушниками. 
[Які речі використовували як хатні обереги?] Ну, підко-
ви клали тут, коло хати, як входити. То їх прикривали, 
ці підкови, і вкладали туди.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Чи будували 
погреби?] Надворі копали погріба. Катрага [двосхи-
ла покрівля над погребом] була така – обикновенна. 
Огорожа. [Які були паркани колись?] Забори робили 
з соломи. Отак робили: цю солому, худобу кормили, 
то вони ж не з’їдали, в кого було поле, то робили таку 
стінку. Такі були забори.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Які були криниці 
спільного користування?] Криниці копалися в осно-
вному колись дерев’яними, викладались цими зру-
бами або з каміня. Як там правильно,  – я  не знаю. 
Но я знаю, шо колись мені розказували таке: були 
дерев’яні, і їх було небагато. Десь викопували її [кри-
ницю] на вигоні, шоб всім людям було зручно ходити. 
Є вигінець і куток там населений – і викопували там 
криницю. Бо тоді було тяжко робити всім [окремо у 
власних дворах].

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Водяний 
млин в нас робив. Кузні в нас ше тоді були, як на Ко-
вальщині жили вони [ковалі] там. Но вони давно піш-
ли звідти.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. [Як вибирали місце для нової хати?] 
Опшім, будівники щиталися – вони будуют хату тому 
й тому. Їх просят: «Прийдіт подивитись, де краще по-
будувати хату». От вони приходять, дивляться, опшім. 
Якась росла рослина, не дерево, а трава, чи барвінок, 
опшім, якось вона називалась та трава. Так, як осокою 
вона була, тоненька така трава. От, вони приходять, 
дивляться: «Отут,  – каже,  – можете будуватися, тут 
вода буде, і  тут добре буде, і  тут харашо». І  будуют 
таку хату. Закладини. [Як вибирали час для початку 
будівництва?] Це вони ті, шо будівники, то вони зна-
ли. Казали, шо можете нас просити на вівторок чи на 
четвер (в  такі дні) до вас закладати хату. Люди, які 
починали будувати хату чи церкву, чи навіть піч, за-
кладали її на когось живого – собаку, кота, курку. Бра-
лись починати будівництво в такий час, щоб по до-
розі не йшла людина, бо закладали на першого, який 
траплявся. Закладати хату не можна самі на себе – це 
як близька смерть. А якщо хату не закласти, вона по-
рушиться одразу по закінченню будівництва. Якесь 
дерево закладали: чи калину, чи дуба... Якшо ці люди, 
які ходили строїти, будувати цю хату, то вони знали, 
яке дерево покласти, щоб в цьому домі було щастя і 
здоров’я людей. Входини. [Як святкували новосілля?] 
А новосілля – це вже вони обжилися, всьо, помащено 
всьо в людей. Скликали ці люди, які на толоці були. Це 
щиталася толока. То їх просили, тих людей, шоб вони 
приходили. І вже там хазяїн цей рихтував обіди, всьо, 
як може бути, і люди гуляли толоку. 

Записав В. Іванчишен 2018 р. у с. Ломачинці 
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

від Бондаря Петра Петровича, 1927 р. н.

ЖИТЛО Фундамент. Була стара хата, розвалилась. Все 
не було, поїхали, цево, в ліс. То каміння на фундамент. 
Фундамент копався. [Із  чого будували стіни хати?] 
Лампач. Копали такі заміси, кругом робили. В мене був 
такий заміс. Перекопали, перемісили половою тако, 
кінь ходи. Перемісили коньом. Такий робиться ящик. 
Туда засипається і витягується такий [лампач], як цей 
камінь. То воно лампачом краще. Бо з каміня – холод-
на. [Хати будували будівельники чи кожен собі?] Нє, 
каждий для себе це робили. Коли воно вставляється – 
стовпи такі. Отут стовп і тут, то вже йде туда вікно. 
І кругом так. Стеля. А зверха – під [горище] – накри-
вається такими качанками. Називаються такі «качан-
ки». З болотом, тако-го, його обмазували. Там такий 
дерев’яний під. А потім перемеслом його обмотають. 
Під до платвів кладут: оце платва і до другої платви 
кладуть. Дах. [Опишіть конструкцію даху в хаті.] Ви-
гнали стіни, потом кладуться платви. А  потом кла-
дуться крокви. І  поверхи там укрепляється. І  потом 
укріпились такі лати, і шо там – черепиця чи шо –[на-
кривається]. Раньше соломою  – робили сніпки. Оце 
жито молотять, а  сніпки робили з соломи. Скрути-
ли такий сніпок і від стріхи такий робили ми. Всьо 
так культурно зроблено було. В стріху так і не текло. 
[Тільки із жита робили сніпки?] Більшу часть з жита, 
бо жито довге. А то роблять з пакори очеретиної, але 
то грубе, ти й то таке. В нас стави тут, то то тоже таке 
на покриття було. Планування. [Скільки кімнат у хаті 
було?] Зо дві. Оце в мене, считай, це – «хата велика» і 
там – «хатчина», а там – кухня, а це – сіни.
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c. Молодове *
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1979 р. у с. Молодове  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями 
КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква із дзвіницею кін-

ця XVIII – початку ХІХ ст. розміщені на терасі схилу 
правого берега Дністра в межах села. Ділянка огоро-
джена кам’яним муром, у якому по кутах влаштовані 
кам’яні хрести. Власне церква – більш давня споруда, 
саме вона може бути віднесена до кінця XVIII ст. Дзві-
ниця ж зведена впритул до церкви із заходу значно 
пізніше. План храму – тридільний, «кораблем», триз-
рубний. Центральний зруб (нава)  – більший за інші 
зруби. Усі три зруби у  плані прямокутні, наближені 
до квадратів. Загальна довжина церкви – 1319 см, ві-
втар – 396 × 458 см, нава – 557 × 588 см, бабинець – 
557 × 588 см. З південного боку, гадаємо, первісно вла-
штовано прибудови – до вівтаря маленьку «паламар-
ню» з входом по східцях із заходу, а до бабинця – ґано-
чок на двох стовпчиках. Із заходу, як вже згадувалося, 
до бабинця в ХІХ ст. була прибудована дзвіниця. Це 
вже сталося на наступному будівельному етапі. Таким 
чином, бабинець має два входи – з півдня через ґанок 
і зі заходу через дзвіницю. Зрубні стіни церкви спи-
раються на підмурівок. Об’ємно-просторова компо-
зиція церкви – традиційна для регіону: центральний 
об’єм (нава) більший за інші не тільки за горизонталь-
ними розмірами, а й за висотою. Чотиригранний ниж-
ній зруб нави за допомогою кутових похилих трикут-
ників («вітрил») переходить у восьмерик «підбанни-
ка», який завершується гранчастою цибулястої форми 
банею, критою залізом. У такий спосіб двоярусна нава 
вивищується над одноповерховими зрубами вівтаря і 
бабинця, перекритими двосхилими дахами під залі-
зом. Стіни церкви обшиті зовні дошками. Дзвіниця. 
Дзвіниця  – майже квадратна у плані (495  ×  516  см), 
дерев’яна, теж обшита дошками, як і церква, триярус-
на, з пірамідальним верхом. З трьох боків церква ото-
чена піддашшями, що тримаються на випусках зрубів.

с. Непоротове
З польового щоденника З. Гудченко, 

записано 1979 р. у с. Непоротове  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями
ЖИТЛО Планування. [Хати в с. Непоротове середини – 

кінця ХІХ ст. Коротка характеристика]. У плані хати 
тридільні – типу «хата + сіни + хатина» або дзеркаль-
но «хатина  +  сіни  +  хата». Розміщені переважно на 
підвищенні, «чолом» до вулиці. Стіни. Стіни  – кар-
касні, городжені чи лимпачеві. Призьба. Досить роз-
винені призьби. Біля входу вимощено плитняком. 
Стеля. Перекриття – на поперечних або поздовжніх 
сволоках. Дах. Дах – 4-схилий, на кроквах, покриття 
солом’яне, сніпками, гладеньке, без острішників на 
кутах. Гребінь даху виявлений неактивно. Нахил даху 
близько 45о. Система опалення. Печі з лежанками 
розміщені в «хатинах», «хата» (світлиця) без опален-
ня. Дим з печі виходить через кагли до сіней, а далі – 
через підвісний комин у димар або просто на горище. 

* Село було затоплене під час будівництва Дністровської 
ГЕС, яку було введено в експлуатацію 1981 року.

Дерев’яна церква. Друга половина XVIII ст.  
с. Молодове Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко

План дерев’яної церкви. Друга половина XVIII ст.  
с. Молодове Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Рисунок З. Гудченко

Фрагмент ділянки огорожі довкола церкви.  
с. Молодове Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Непоротове  

Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата середини ХІХ  ст. Г.  Ф.  Гри-
цей, можливо, найдавніша в селі Непоротове. Стоїть 
на горбі. За планом – «хата + сіни + хатина». Загальні 
розміри будівлі  – 935  ×  490  см. Призьба. З  трьох бо-
ків оточена призьбою, викладеною по краю камінням, 
а всередині затовчена глиною. Стіни. Стіни – з вальків. 
Стеля. Стеля на поздовжніх сволоках  – 2  в «хатині», 
1 – у «хаті». Дах. Дах під соломою. Система опалення. 
Піч із лежанкою – у «хатині». Опалення – напівкурне. 

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Непоротове  

Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата кінця ХІХ ст. П. Ф. Білоткач 
стоїть на горі. За планом  – «хатина  +  сіни  +  хата». 
Призьба. Оточена на «чолі» високою і широкою, а  з 
причілків дещо нижчою призьбою. Призьба  – вох-
риста із чорною підводкою. Стіни. Глиняні стіни зо-
вні пофарбовані в біло-блакитний колір. Чорні також 
двері й облямування вікон. Інтер’єр. У  хаті збере-
глися давні лави, стіл, скриня. Уздовж стін – килими 
(молдавський вплив).

Хата П. Білоткач. Кінець ХІХ ст.  
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Фрагент печі в хаті А. Грицей.  
Друга половина ХІХ ст. 

с. Непоротове Сокирянського р-ну 
Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Схематичний план хати А. Грицей.  
Друга половина ХІХ ст. 

с. Непоротове Сокирянського р-ну 
Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Напівкурна хата А. Грицей. Друга половина ХІХ ст. 
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Напівкурна хата І. Мудрика. Середина ХІХ ст. 
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Загальний вигляд забудови частини с. Непоротове 
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

1979 р. Світлина З. Гудченко
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З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  
у с. Непоротове Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ ст. Ле-
вицького – трикамерне житло «хатина + сіни + хата» з 
відгородженою в «сінях» «комірчиною». Розвинутий 
звис покрівлі (74  см) підтримується із «чола» стовп-
цями («слупами»). Стіни. Стіни каркасні, глиноваль-
ковані, з  усіх боків оточені призьбою. Призьба  – за-
вширшки близько 60 см і заввишки 50 см – складена 
з каменю і обмазана глиною. Усі приміщення мають 
земляну підлогу. Стеля. Покриття житлових примі-
щень влаштовані на поперечних «сволоках» (балках). 
У сінях стелі немає, завдяки чому проглядається час-
тина простору горища. Дах. Дах – на кроквах, 4-схи-
лий, критий сніпками соломи, зовнішня поверхня 
гладенька. Облаштування інтер’єрів  – традиційне. 
Система опалення. У  «хаті» ліворуч, а  в «хатині» 
праворуч від дверей розміщена піч із лежанкою. Піч – 
з підвісним «комином» над «припічком», звідки дим 
через «кагли» (отвір у стіні, суміжній із сіньми) іде в 
димохід. Устя печей орієнтовані на «чільну» стіну. Ди-
мохід, що опирається на поперечні стіни хати, – спіль-
ний для обох житлових приміщень.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Хата другої половини 
ХІХ ст. Левицького входить до складу садиби з віль-
ною забудовою. Розміщена вона у глибині ділянки та 
обернена до вулиці затиллям. Окрім хати, на території 
садиби були господарські будівлі: для худоби, для зна-
рядь праці, для сушіння тютюну. Задні стіни цих спо-
руд, складені з каменя, слугували одночасно частиною 
огорожі двору.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  
у с. Непоротове Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата ХІХ ст. М. С. Іжицької – це 
житло з дворядним плануванням. В основі – «хата на 
2 половини». Сіни і кожна з «половин» діляться на два 
приміщення, таким чином виходить усього 6  примі-
щень. Права «половина» має дерев’яну підлогу, а ліва – 
земляну «долівку». Устя печей у житлових приміщен-
нях, що прилягають до затильної стіни будівлі, повер-
нені до причілків. Права частина хати освітлюється 
чотирма вікнами (по два на «чолі» та причілку). Ліва 

Хата Г. В. Левицького. Середина ХІХ ст.  
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Схематичний план садиби Г. Левицького.  
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

План хати М. С. Іжицької. Кінець ХІХ ст. 
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Хата М. Іжицької. Кінець ХІХ ст. 
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко
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частина – теж чотирма, з яких два виходять на «чоло» 
і по одному – на причілок і затилля. Стіни. Стіни бу-
дівлі каркасні, з прутів, обмащених глиною. Стеля. 
Перекриття підтримується поперечними «сволока-
ми» – по 3 з кожного боку. Конструкція настилу – тин, 
обмазаний глиною. Дах. Дах – 4-схилий, на кроквах, 
критий соломою. Хата належала первісно крамареві. 
Лавка розміщувалася в лівій половині. Отвір у затиль-
ній стіні використовували для торгівлі.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  
у с. Непоротове Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЖИТЛО Планування. Хата другої половини ХІХ  ст. 
К. П. Грами – каркасна, обмазана глиною. План її тра-
диційний для с. Непоротове – «хатина + сіни + хата». 
Маленькі вікна (54 × 66 см у прорізі), призьба довкола, 
яскраво виражений нахил стін (близько 12 см) зовні, 
компактний план (995 × 512 см) – такі основні риси 
будівлі.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Двір К. П. Грами витяг-
нутий уздовж вулиці й відокремлений від неї кам’яною 
огорожею. Ворота і хвіртка – дерев’яні. Відносно вули-
ці хата розміщена «чолом», а  господарські будівлі  – 
причілками, шопа – праворуч від входу, куча і курник – 
ліворуч. Територія двору поступово знижується від-
носно вулиці. Від хвіртки до дверей хати веде доріжка 
з кам’яних плит. Подібним чином викладена невелика 
ділянка перед хатою. Внутрішній простір двору поділе-
ний плетеними і, місцями, кам’яними огорожами.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  
у с. Непоротове Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями
ЖИТЛО Будинок дяка 1918 року (на час обстеження гос-

подар – Швець) розміщений на терасі, що панує над на-
вколишньою забудовою. Головний фасад орієнтовано 
на дорогу, від якої ділянка відокремлена стрімким від-
косом, стежкою та підпірною стінкою. Проти тамбура 
з вхідними дверима влаштовано східці. Планування. 
Будинок становить тип «домка», що виник на основі 
«хати на 2 половини», яка в поздовжньому напрямку 
поділяється навпіл. Шість приміщень будинку мають 
між собою анфіладне сполучення. Окрім головного 
вуличного входу через тамбур до сіней, існує додатко-
вий вхід теж через тамбур із затильного боку. Стіни. 
Стіни будинку, складені із саману, стоять на підмурку. 

Хата К. Ф. Грами. Друга половина ХІХ ст.   
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Шахтний колодязь біля садиби К. Ф. Грами.  
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Піч у хаті 
М. С. Іжицької. 
Кінець ХІХ ст. 
с. Непоротове 
Сокирянсь-
кого р-ну 
Черніве-
цької обл. 
1979 р. 
Світлина 
З. Гудченко

Дім дяка. 1918 р. с. Непоротове  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 1979 р. 

Світлина З. Гудченко
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Їх товщина – у середньому 40 см, проте на кутах і міс-
цях стику внутрішніх стін із зовнішніми вони потов-
щуються за рахунок лопаток. Усі двері – двостулкові. 
В  обох частинах будинку є печі з грубками. Загальні 
розміри будівлі (12,8 × 8 м) – більші, порівняно зі зви-
чайною хатою. Інші тут і пропорції частин споруди: 
висота стін – вища, а висота даху – нижча, ніж у ха-
тах. Стіни зовні та зсередини потиньковані й побілені. 
Дах. 4-схилий дах на кроквах, критий залізом.

З польового щоденника З. Гудченко, записано 1979 р.  
у с. Непоротове Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Клуня почат-
ку ХХ ст. (господар І. М. Трач). Це прямокутна к пла-
ні, на 4-х сохах будівля з каркасними стінами, лісяним 
заповненням вертикального плетіння між стовпами 
та горизонтальними жердинами. Угорі конструкція 
стін підсилюється розсішками. Дах – напіввальмовий, 
на кроквах, критий соломою. З  боку двору в поздо-
вжній стіні влаштовано широкі ворота (280 см) і две-
рі. Будівля призначалася для обмолоту зерна у снопах, 
складування сіна та інших господарських потреб. Зо-
крема, у кутку клуні, поблизу входу, влаштовано льох.

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Непоротове  

Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. На теренах села за-
фіксовано 6  оригінальних колодязів, розміщених у 
курдонері вулиці, на перехресті доріг чи прямо по 
вулиці збоку. Майданчик зазвичай підвищений і ви-
мощений кам’яними плитами. Наземна частина пе-
реважно дерев’яна, а  інколи  – кам’яна. Над зрубом 
споруджується двосхилий «дашок» на стійках або ж 
закритий короб із дверцятами. Біля колодязя часто 
встановлюється довбанка з каменя – ночовки для на-
пування худоби.

с. Сербичани
Записав В. Іванчишен 16 серпня 2017 р.  

у с. Сербичани Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  
від Бучацької (Костишеної) Галини Павлівни, 1938 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Чи пам’ятаєте Ви колективну допо-
могу при будівництві хати?] Помню. От, це хата була 
туто, вона була наша родичка, і  була у неї турецка 
хата. І дуже завалилась, і вона не мала де [жити]. І там 
чоловік взявся. Викопали заміс на підметях. [Із чого 
був заміс?] З землі. Траву зібрали. А то викопали таке 
кружало здоровецке. І  викопали таке, я  знаю, скіль-
ки, велике, бо ж треба лампачу наробити. Це зараз той 
камінь є, шо де-небудь покладеш. А то ж не було того 
каміння. То це робили, я забула по тілко, по тілко-то 
тисяч [лампачу] робили на хату. Викопали той заміс, 
посля колхоз дав соломи. [Якої саме? Довгої соломи?] 
Ну, да, довгу. Дав соломи, дав бочку, шоб навозити 
води, залляти той заміс. Посля коні переходили, шоб 
вони перебили. Посля кидають соломи раз. Десь зо 
три чи чотири рази кидають тої соломи. Посля лиша-
ють ту глину, шо б вона перекисла. Посля були такі 
коробочки, і люди йдуть вже на клаку. І ті коробочки: 
відти ручка і відти. Накидають в ту коробку цеї глини, 
і робиться [лампач]. Там кинеться, там, шоб оно їдне 
від другого, ну, так, шоб не дотулялось. І наробити тих 
лампачиків. Посля вони висохають. Перевертати тре-
ба, бо вони-то висохли спереду, а з землі-то натягнуло 

План клуні І. М. Трача. Початок ХХ ст.  
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Клуня з каркасними дерев’яними конструкціями. 
Початок ХХ ст. Власник І. М. Трач.  

с. Непоротове Сокирянського р-ну 
Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Шахтний колодязь із кам’яною поїлкою.  
с. Непоротове Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р.  
Світлина З. Гудченко
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вологості. І  тоди перевертають. Висушать, складуть, 
шоб дощ не замочив. Посля привозять до тої [ділян-
ки], де мають робити хату, машиною чи трахтором. 
Хто не мав відки, то робили лиш з самого лампачу. 
А хто мав відки, то кладуть тут над вікнами дерево. 
Кладуть так, як на чотири сторони, такі грубі стовп-
ці. Трошки можуть приделювати, де над вікнами, над 
дверми, шоб воно добре трималось. Бо як так, то воно 
буде дуже тріскати. А як воно має упору – сохи має. 
Це сохи клали. Я знаю, 16 чи 18 сохів, і помежі ці сохи 
кладуть лампачі. Клали гроші, як мурували, під угол. 
[Хто вкладав лампачі?] Просто клака. Зійшлися. Мо-
жуть грати музики. А  можуть і не грати музики. То 
люди, як бідне, то воно ніколи. А як так мастили хату, 
як багач, ну, хто мав відки, то беруть наймають му-
зиків, музика пройде селом зранку. І тоди люди йдут 
на клаку. Приходили, бо вже знали. Ти й це вони при-
йдуть, помастять хату. Потом сідають їсти, і музикам 
дають їсти. І  посля до вечора гуляють, п’ють і гуля-
ють. [Чим саме мастили хату?] Такою самою глиною, 
шо перемішане цим з соломою. А  потом ше треба 
мастити з половою. Мастити глину тоже спеціально. 
Мастити з половою і гладити дошечкою. А потом ще з 
[сусіднього села] Коболчина привезти піску. Пісок та-
кий крупний був, з тим піском ше [натерти]. Аж пото-
му вже треба заливати вапном. Стеля. Вигнали стіни 
та й робили верх. Стелили, клали сволоки. В мене, от, 
є три сволоки. Як хто яку завелику хату робив, клали 
сволоки. Посля від сволока до сволока клали делиня. 
Дерево таке, колене дерево. Делиня,  – шоб туди ки-
дати глину, шоб під [горище] мастити. Помастили під 
раз. [Хто мастив під?] Клака. Жінки мастили, чоло-
віки кидали глини. З землі підносили носілками, ру-
ками. Як далеко – підвозили трахторцьом чи кіньми 
і там висипали. І тоди кидали. Таку робили риштовку, 
кидали на під. Зробили верх, постелили, закидали під. 
Під просох, тоди латят. Кладут там чи шіфер, ну, шо 
було, чи черепица. А потом ше лишают дирку, шоб ще 
раз під змастити. А посля ще мастять під третий раз, 
шоб хліб усипати. Шоб сипати пшеницу, то змастили 
так гладенько-гладенько. [Для чого перемащували під 
потім?] Бо воно вже не таке файне. Воно вже як за-
гладжене, гімняк, пісок, то воно вже файний під. Дах. 
[Хто покривав вже хату?] Ну, майстрі. Перший раз ро-
били верх – поклали на верх хрестик маленький. Так 
він зараз і сидить, той хрестик. 

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Чи буду-
вали колективно інші господарські будівлі?] Аякже. 
В мене погріб так викопали клакою. В мої мами була 
велика сім’я: було шість братів і цих два в Магніто-
горську. То вони прийшли і викопали погріб. [Хто бу-
дував погріб?] То наймали майстрів. З Сокирян були 
люди, а ше мої родичі – до 12 часов погріб був готовий. 
[За один день усе зробили?] За ніч. Десь прийшли в 
6–7 часов вечора. І до 12 часов вже сиділи за столом. 
Криниця. Кирницю копали вручну. Дуже довге вре-
мя два чоловіки з Романківців [спеціалізувалися на 
цьому]. Мій чоловік робив їздовим, і їхали у Вітрянку 
(сусіднє село) – там люди заготовили камінь. Камінь 
тесали на кирницу 25  день. Купляли той камінь. Ще 
з цим чоловіком, зара нема, там порожня хата, їхали, 
привозили кіньми камінь. Машин мало було від кол-
хозу. І  то не каждому дадуть. Привозили кіньми. То 
привезли 25 підвід. Разом привезли. І всім треба було 

дати їсти й пити. Зараз – то бурують раз за день, ти й 
всьо. Вже зробили, гріх казати за водичку. В нас роби-
ли хлопці на фермі. Чоловік їхав додому, то він брав 
відци, бо каже, шо в мене не така вода, як тут.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Каплиця. В  нас голова адміні-
страції дуже багато капличок поробив по дорозі. В ра-
йоні, в Сокирянах кирницу зробив, так шо люди ма-
ють куди піти води напитись. І капличка є, люди туди 
свічки несуть. Туто, на Манківській станції, тоже він 
зробив капличку. Церква. Дуже багато він до церкви 
нам поміг. Брат його з [Дністровського] ГЕСу багато 
поміг – до церкви кранів давав. Височінь таку зроби-
ти, церкву, то ж то треба кранів. Придорожні хрести. 
[Для чого встановлюють хрести на в’їзді–виїзді села?] 
Ну, це тако, шоб аварій не було. Але всьо равно якось 
була аварія. Чоловік виїхав машиною, а жінка їхала на 
ГЕС до врача, на якісь уколи з дитиною. В них четве-
ро дітий. І  вони їхали на ГЕС. І  наш чоловік, то по-
бив голову, вдарився, скло лобове побив чисто. [Чому 
їх поперек встановлюють?] Шоб люди підходили, от 
квіточки клали. Рушники кладуть. Є прийдуть і Богу 
моляться. [Чи пам’ятаєте Ви встановлення хрестів 
на городах чи на вулицях?] На полі клали, де людина 
вмерла, чи там грім убив, чи шо, то клали хрест. [Чи 
кладуть хрест на місці смертельної події?] Ну, коло 
того місця. Зараз тоже так по дорозі в нас, хлопець з 
Романківців, з сусіднього села, умер – вбився з маши-
ною. Дуже на скорості їхав і влетів у стовп. Та й тоже 
поклали пам’ятник. А  то просто так клали. Він сам 
лісник, це він від себе тут, коло нас, на трасі, і май туди 
за фермою, як на Сокиряни їхати, поклав два хрести. 
А люди йдуть, дивляться, коли кладуть рушнички.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Був 
млин там, де Зангова хата. Там був колхозний млин. 
А зара, то був на Романівській станції петльовий, бо 
у нас це не петльовий був, разовий [млин]. Нам кру-
пи робили, на мамалигу муку робили, пшеницу, січку. 
[Чим розраховувалися у млині?] Грішми. Колись брали 
мірку. [Скільки вартувала мірка з відра, наприклад?] 
Ну, з відра не брали мірку. Вони так брали – склецок. 
Я то не знаю. За мої пам’яти брали гроші: чи два рублі, 
чи руб-піїсят. Колись же не було білого хліба, колись 
рідко, коли був білий хліб. В нас, например, коли тато 
прийшов з фронту і пішов, став в млині на станції, був 
там робочим, то давали муки. То в нас як Паска була, 
то всі дивилися, бо в Павла Костишиного паска біла.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для криниці. [Як обирали місце для криниці?] То ніх-
то не шукав. Просто сказали так робити. Шо б і той 
чоловік узяв. На межі робити. Шоб і той чоловік, і ті 
люди – віти, і ми – віци. Потом ше люди построїлись, 
то всі брали. Зара’ вони построїли другу кирницу. А то 
хто знає, там гараж, і там долина, а там вода не харо-
ша. Бо там всьо время сиділи вівці, худоба. А тут дуже 
багато джерелів. Наймили двох чоловіків, ті чоловіки 
віткись прийшли, камінь обтесали, посля викопува-
ли. І туди камінь такими казанами опускали. І люди 
мурували. [Чим витягували землю із шахти?] Відром. 
Були такі стовпи, шо як корбою. Так як ця зара корба, 
так і витягували землю. Лиш воно було, май, широке, 
бо воно ж це цебриння, воно, май, вужче. [Коли кри-
ницю чистили? Як часто?] Ну, як коли кому виходило. 
Оцей сусід влазив, а  ті  – витягували. А  цей сусіда в 
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мене влазив в кирницю всьо время. [Як його звали?] 
Вася Малий. І послє того, як викопали кирницу, тре-
ба дати людям їсти. Треба дати поману. Треба ж від-
дячити за то, шо Господь йому допоміг. Він влази в 
кирницу, перебирається не в то шмаття, шо він ходив, 
а чисте таке, стіране.

ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Дарабани

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Дарабани  

Хотинського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Система 
забудови. Село витягнулося вузькою смугою вздовж 
Дністра. Забудова переважно зосереджена на головній 
вулиці, лиш де-не-де відгалужуються короткі провул-
ки. У місці розширення долини річки, біля підніжжя 
стрімкого схилу, з’являється ще одна вулиця, рівно-
біжна головній. Щільність забудови досить висока. 
Майже у всіх дворах хати стоять рівнобіжно вулиці на 
відстані майже 6 метрів від «червоної лінії» забудови. 
Простір двору перед хатою, а часто й перед господар-
ськими будівлями, викладено кам’яними плитами. 
Природний камінь також широко застосовано в ого-
рожах садиб та частково в стінах господарських буді-
вель, що надає Дарабанам особливої виразності, як і 
багатьом іншим наддністрянським поселенням.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба початку 
ХХ ст. А. С. Скрипник розміщена на головній вулиці, 
куди виходять 1,5 метрові муровані огорожі та затил-
ля господарських споруд. До садиби тяжіє колодязь, 
винесений за її межі на вулицю. Хата, звернена до 
вулиці «чолом», стоїть посеред двору, який вимощено 
плитняком та частково засаджено квітами. Квітник 
від решти терену двору відгороджено тином верти-
кального плетіння. Особливість планувально-про-
сторової організації садиби полягає в наявності дея-
ких рис замкнених дворів, що побутували в гірських 

Генеральний план садиби А. Скрипник. 
Початок ХХ ст. с. Дарабани Хотинського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Рисунок З. Гудченко

Загальний вигляд садиби А. Скрипник. 
Початок ХХ ст. с. Дарабани Хотинського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Шопа (сарай для корови і курник)  
у дворі А. Скрипник. Початок ХХ ст.  

с. Дарабани Хотинського р-ну Чернівецької обл. 
1979 р. Світлина З. Гудченко

Колодязь біля садиби А. Скрипник. Початок ХХ ст. 
с. Дарабани Хотинського р-ну Чернівецької обл. 

1979 р. Світлина З. Гудченко
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районах ще в недалекому минулому. Господарські бу-
дівлі. Праворуч від хати – будівля комори й возівні під 
спільним дахом. Її каркасні стіни виходять на вулицю 
торцевим боком, складаючи частину зовнішньої ого-
рожі садиби. Ліворуч від хати розміщено Г-подібну 
в плані шопу, яка заповнює південно-західний кут 
двору. Її зовнішні стіни так само, як і стіни комори, 
слугують частиною огорожі садиби – від вулиці і від 
провулка. Будівля має багатофункціональне призна-
чення. За допомогою поперечних переборок та стін 
відокремлюються приміщення для утримання і від-
годівлі свиней, для овець, телят, корів, курей. Завдя-
ки високому муру, що продовжує напрямок торцевих 
стін «шопи» до взаємоперетину, утворився прямокут-
ний, вимощений кам’яними плитами, господарський 
дворик, куди виходять двері з усіх приміщень для тва-
рин і птиці. Затильні стіни «шопи» – кам’яні, без зо-
внішньої обмазки, а решта її стін – каркасні, обмазані 
глиною. Дахи всіх будівель двору – під соломою. Пер-
вісно двір мав дещо інакше планування. Хата стояла 
значно глибше на садибі, на місці теперішнього льоху, 
тож перед нею був широкий простір двору. Власник 
садиби, за розповідями теперішньої господарки, мав 
чималий достаток, про що свідчить велика кількість 
господарських будівель, зокрема й лавка, де він про-
давав хліб. Окрім зазначених, до складу садиби ще 
належали стайня, січкарня, льох, комора, лавка, тік. 
Невипадково поза коморою з возівнею збереглися 
широкі ворота, через які під’їздили до лавки, возівні, 
току. Втрачені будівлі існували до 1932  року, коли в 
Дарабанах відбулася велика повінь, яка пошкодила 
частину споруд, розміщених у низинах. Нові будівлі, 
зведені після повені, було розплановано ближче до ву-
лиці, аніж попередні. Господарський дворик спочатку 
був обнесений плотом, а згодом, з каміння первісної 
розібраної «шопи», виклали муровану огорожу. Тепе-
рішня хата повторює планувальний тип своєї попере-
дниці – «хати на 2 половини» з ускладненням плану за 
рахунок поділу переборками обох частин надвоє.

З польового щоденника З. Гудченко, 
записано 1979 р. у с. Дарабани  

Хотинського р-ну Чернівецької обл.  
за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Садиба початку ХХ ст.  
З. А. Сафроничука. Розміщення садиби та плануваль-
на організація подібна садибі А. С. Скрипник у цьому 

Частина господарського двору З. Сафроничука. 
Початок ХХ ст. с. Дарабани Хотинського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р.  
Світлина З. Гудченко

Комора у дворі З. Сафроничука.  
Початок ХХ ст. с. Дарабани Хотинського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р.  
Світлина З. Гудченко

Загальний вигляд садиби З. Сафроничука. 
Початок ХХ ст. с. Дарабани Хотинського р-ну 

Чернівецької обл. 1979 р. Світлина З. Гудченко

Господарський навіс у дворі З. Сафроничука. 
Початок ХХ ст. с. Дарабани  

Хотинського р-ну Чернівецької обл. 1979 р. 
Світлина З. ГудченкоIM
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ж селі, але є й відмінності. Садиба південним боком ви-
ходить на головну вулицю. Між дорогою та огорожею 
біля хвіртки влаштовано колодязь. Хата «на 2 поло-
вини» займає центральне положення в забудові двору.  
Господарські будівлі. Господарські будівлі ніби ото-
чують її з трьох боків. Більшість із них зосереджена 
під спільним дахом у Г-подібному розвиненому комп-
лексі (хліви, шопа, повітка). До того ж кутове примі-
щення («шопа») з боку двору не має стіни, а крайнє 
(«повітка») не огороджене навіть із двох боків, а його 
дах підтримують дві інші стіни і стовпи. За повіткою – 
незабудований проміжок, відмежований високою зо-
внішньою огорожею. Далі – окрема кам’яна будівля на 
два приміщення для відгодівлі й утримання свиней – 
куча. До лівого причілку хати прибудовано курник. 
Біля «шопи» і меншого хліва  – вимощений плитня-
ком дворик, огороджений високим дощаним плотом 
(дош ки забрані у стовпи). Загороджено також простір 
між «кучею» та «повіткою». До великого хліва, непо-
далік хвіртки, «тулиться» погріб із кладовкою, а з про-
тилежного боку хвіртки окремо стоїть комора з до-
щок. Праворуч від «комори» залишилися ворота, які 
слугували для під’їзду до клуні та возівні з дровітнею, 
які раніше стояли у правій частині садиби, поодаль 
хати й наближеної до неї забудови (тепер не існують).

с. Чепоноси
Записав В. Іванчишен 12 квітня 2018 р. 

 у с. Чепоноси Хотинського р-ну Чернівецької обл.  
від Бурдейного Миколи Мефодійовича, 1925 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Чи мастили стіни клакою?] Ні, стіни 
хто самий мастив, а  хто, май, жив луче, то наймав 
людей, та й люди мастили стіни. Я – то наймав. Моя 
[дружина] була молода, ше не дуже така опитна. Тепер 
хата непогана, але вже пізне время. Я же самий стар-
ший в селі. Старше від мене і її, бо ми з одного году 
зібралися, і  вже ми 75  год разом жиємо подружені. 
Не розходились ні одного дня і ночі. Стеля. [Як сте-
лю будували, скликали людей допомагати?] Да, було. 
Клаку робили – під [горище] кидати. Збирали клаку, 
ніби людей, готовилися для їди. Під кинули – сіли по-

їли. [Як скликали людей?] То свої пішли, то сусіди. 
[Людей обходили?] Аякже. Мене просили, та й, тоже, 
я не відказував. [Ішли й чоловіки, і жінки?] Якшо під 
кидали, то більше йшли жінки. [Що вони робили?] 
Робили такі боцики. Отако з глини берут куски і бе-
рут набік, а другий дральми подає туди. [Xто подає?] 
Чоловіки. Бо тяжке. То такий боц глини. Взяти на дра-
лі  – то таки є [пристосування], шо підоймити. Воно 
ж тяжке, як відро з водою. Та й його дральми наперед 
себе. То воно ж тяжке. То кладуть козли та й викида-
ют на козьол. А той з козла вже кидає на під. [За день 
під вкладали?] За день клаку зробив, та й до вечора 
під [готовий]. Дах. [Чи вкривали хати житньою со-
ломою?] Хати вкривали. [Ви знаєте, як це робити?] 
Роблю такі сніпочки, такі-во два сніпочки. Зв’язую 
їх докупи, перекручую так, щоб не розсувалися. І так 
по п’ять плостіків (так вони називаюця) у сніп в’яжу. 
Та, вот, іду до другого пошивати, та й мені тими сно-
пами подадут туди, то я там вже прив’язую їх. [Пере-
веслами?] Да. Цими-цими, з  самого цего. Беру так, 
як крутят перевесло, і обв’язую кругом латини. І так 
одне за одним – рядом. Якісь 15 років і не облядає, шо 
буде текти. [Чимось прикладали ці сніпки?] Нічим, 
лиш прив’язав. Верх – то вже викладали там, вже де 
вони сходяця. Прикладали соломи, а  ні  – то з плос-
тіків робили стрікачі такі та там обв’язували кіснею 
наверхові, то там складали ту солому. А то плостіками 
викладаєш, а не соломою, то тоді цими ти в’яжеш так, 
як перевесло робиш, потом скручуєш, та й так воно 
держиця. Нічим і не прикладаєш. [Як рівняли внизу?] 
Я, як в’яжу плостіки, то я маю мірку. Отаково воно… 
Та й ту мірку міряю. Та й тут прирубав, котре лишнє. 
Аби воно підходило мені під шнур. Стріху цю провів. 
А від стріхи вже цими плостіками закриваю і роблю 
все підряд. [Чи наймали люди Вас?] Аякже. Я, це в нас 
в селі не менше зо 30 яких і більше хатів, перекривав. 
І так вже цей шифер руский прийшов, то вже приво-
зили, і шифером перекривав хати. Зариз є, шо я пере-
кривав хату, то така вісока та хата, ше й над берегом. 
Як виліз туди, то аж крутиця в голові, шо вісоко, аж 
лячно відти дивитись. Але я робив, помаленько як, 
але робив.IM
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БАХМАЦЬКИЙ РАЙОН

м. Батурин
Записала А. Ярова в серпні 2015 р.  

у м. Батурині (район Гончарівка)  
Бахмацького р-ну Чернігівської обл.  

від Білик Наталії Миколаївни, 1954 р. н.

ЖИТЛО Планування. У  баби хата була, до 20-х  років 
ХХ  ст. строїли. Точно такого типу бачила в Батури-
ні. В нас кухні, далі світлиця. У бабиній [хаті] – сіни 
на два виходи, комора, кімната, піч справа, видно був 
полик. Ганок був  – крильце таке. [У  Вашій хаті теж 
ґанок був?] Ганку не було. Призьба була. Підвалини. 
[Бабусина хата була на фундаменті?] Фундаменту 
не було. Підвалини були з дуба. Вони лежали май-
же на землі. Трошки підклали кирпич. Фундамент. 
[У  Вашій хаті вже фундамент був?] Фундамент був, 
була цегельня, залишки цегли мазепинської. Завод 
кірпічний в 1959-му  році будували. Стіни. [Стара 
хата була дерев’яна?] Дерев’яна. Зруб. [Мазана?] От, 
там не мазана. А тута теж не мазане. [Хто Вашу хату 
будував?] Мій дядько плотник і його товариш. Вони 
ходили по людях і будували хати. Вони звели ощіп. 
Зробили опалубку для даху. А мазали так, дранкува-
ли усередині, і я помагала, дядько там був один, який 
спеціально цим занімався, дранкував, а потім робили 
толоку і мазали в [19]74-му. [Толокою?] Обов’язково, 
хіба могли самі?! [У  якийсь конкретний день?] Не 
було. Думаю трохи не вгадали. Треба було вибрати 
хороший день. [Мох між колодами у старих хатах 
використовували?] Мох не використовували точно. 
В  старих якась була пакля. [Сіни в старій хаті були 
білені і мазані?] Ну, ні, стара хата – була глина і все. 
А всередині білена. [Різьбленням прикрашали хату?] 
Там – ні. Тут різьблення було під дахом. Стеля. [Сво-
лок поперечний чи поздовжній?] Поперек. Дах. [Дах 
Вашої хати теж дядько з товаришем робили?] Потім 
дах робили другі люди, на заводі хлопці кровельним 
ділом занімалися. Дах на кроквах. [Дах був чотири-
схилий?] У баби дах був під соломою, так, чотирисхи-
лий. Інтер’єр. [Підлога – долівка?] Да, в цій хаті до-
лівка, і в баби. Тверде було. [Де потім брали матеріал 
для дощаної підлоги?] Частково будували з розібра-
ної старої хати, з  холодного. Там пол був сосновий. 
В хаті була долівка, а в холодній частині було дерево. 
Дошки хороші були. А  так, йолки в пасіці, липа за 
хатою була велика, зрубали. А оце був «перекат», як 
казала мати, стояла грубка, і стіна була тепла. Ікони 
були. Стіл, кровать, лава, мисник. «Перекат» – пере-
мичка. [Груба з піччю пов’язані?] Да. Мабуть, піч з 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

грубою зв’язана. А в нашій хаті було не так. А в діда 
хата «на дві половини», 1927 року. Був ґанок, комора 
(по-нашому «кладовка») була. У  сінях кури сиділи. 
В хаті долівка. Піч була. «Переката» не було. Дощата 
стіна холодна була. Груба була. Хату переробили з ам-
бару. Полика не було. Лежанка тепла була. Піч велика 
була, мама мене на ній купала, в хаті було холодно. На 
піч втрьох лягали.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Знаю, шо як будували, то треба щось в кути класти. 
Гроші, чи... Ну, я не пам’ятаю, що тут було. Входини. 
Першого запускали кота. Народні уявлення. [Чи пе-
редають щось через поріг?] Через поріг – то понятно, 
ніхто нікому не дають, аби на полаятись.

БОБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Козацьке

Записала А. Ярова в січні 2017 р. у м. Чернігові  
від Чечотенко Лідії Михайлівни, 1960 р. н.,  

родом із с. Козацьке Бобровицького р-ну 
Чернігівської обл.

ЖИТЛО [Інформація про практики будівництва у с. Ко-
зацьке]. Стару хату розвалили і десь в [19]60-х роках 
побудували нову. [Коли була побудована стара хата?] 
В  першій половині ХХ  ст. [Були хати під соломою?] 
Да, було два дома старих. Призьба. [Призьба біля 
хати була?] Була. В одній хаті була, а в другій не було. 
А  там було просто кувечиком поквецано як фунда-
мент. [Що таке «кувечик»?] Кувечик – то віхтик. Ві-
хтик – то була отака намотана стара тряпка, раздол-
бана як квач, як конопля. Віхтиком мазали долівку. 
Віхтиком був підмазаний цей. А у баби Дениски була 
призьба, воно було отаке кривеньке. На призьбі вона 
сиділа. Коло призьби була скамеєчка. Стіни. [Як 
раніше хати будували?] Хати толокою будували. То-
локою все робили. Коли ми привезли, купили «фін-
ський дом», передавали, строїтелі вже були, до нас 
з села все прийшли, що допомагали. [Які стіни хат 
були?] Значить, вони були обов’язково побілені, за-
мазані глиною і білені знаружи ізвьосткою з трьох 
сторін, а з городу – тільки глиною. Внутрі стіни крей-
дою білені. В крейду добавляли синьку. [Хати зрубні 
були?] Ні, у нас був зруб, но оббивався дранкою, об-
мазувався глиною, рівненький такий. [Під оббивкою 
був зруб?] Був. Це був хороший будинок. А ті, що зо-
всім бідні були, так його строїли чуть лі не з очерету. 
А ті, які були боліє-менєє [серенього достатку люди], 
так там був сруб. Потому що єслі я зимою заходила до 
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сосєдкі, дак вони перенесли туди курей і мале порося, 
одгорожене було, так я бачила, що у них там срубле-
на хата. [В селі було більше штукатурених і білених 
чи небілених хат?] Ні, у нас в селі всі білені. [І сіни?] 
Всі білі були. І всередині ні в кого ніяких зрубів ви-
дно не було. [Приміщення сіней також біле було?] Не 
було не білених. [Яких хат було більше – очеретяних 
чи зрубних?] Очеретіну я одну бачила десь на болоті, 
шо говорили, в неї там і хата очеретяна. Так, як у нас 
лісів не було, так я думаю, там в основному були хати 
очеретяні. Дах. А  стріха була солом’яна. Як в село 
прийшли, то якраз стріху перекривали. Короче стріху 
як перекривали, дак тоді вже комбайнами молотили. 
А раніше цепами молотили. Солома рівненька була. 
[Снопками клали?] Не знаю, як воно робилось, вони 
її граблями загрібали рівненько, а потом ровно обрі-
зали. [Зверху жердками закладали?] Якось воно так 
стирчало, а в одному місці, здається, жердинка була. 
[Дахи були чотирисхилі?] Да, отакі були, як піраміди. 
[Коли стріху поміняли?] У нас стріху поміняли тільки 
один дім, інші були розрушені. Стріху змінили, коли 
новий дім строїли, шифер положили, як я в школу 
пішла. Десь у [19]70-му році вони строїли новий дім 
з желєзною кришею. Інтер’єр. Значить, так, в трьох 
хатах я була. Одна хата так стояла, що як сонце схо-
дило, то завжди світило в вікна. Було три вікна, сіни. 
Красивої різьбленої лиштви не було, а були такі про-
сті, як брусок. Товстий подоконнік із дерева був. Ко-
мора була. [Піч праворуч була?] Справа. Грубка була. 
Це дом сосєдкі. Був пол. Одна кімната. Ікони були на 
угловій поличці, ломпадка висіла. Дві лави було. [До-
лівка глиняна була?] Да. [Коли почали замінювати до-
лівку на звичайну підлогу?] Дом розвалили, построї-
ли новий. [Чим освітлювали?] «Лампочками Ілліча». 
[Коли почали шпалери клеїти?] Я перша поклеїла на 
нашій вулиці – це [19]90-й рік. [В сінях стеля була?] 
Була стеля. В домі моєї подруги з дєтства, хата була 
бідненька, у них був зруб, і  все було побілено. Були 
сіни, і в них було відгороджено щось. Сіни були гли-
ною помазані і не білені. Одна сторона сіней ззов-
ні була помазана глиною. Чотири вікна було. Було 
п’ять шибок в нашому селі. В  Ніжинському районі 
по-іншому шибки були. Божник був, уголок. [Які іко-
ни ставили?] Божа Мати, Ісус і лампадка. Рушниками 
було заложено. І  на портретах на палочці рушники 
висіли з кружевом вишиті. Скриня стояла. [Мальова-
на?] Не помню. Наче, чорна була. До вікна пол був. 
Над полом висіли жердки. [Якого року цей дім?] 
Приблизно початок ХХ ст. [Пам’ятаєте, хто власник 
хати?] Лиман Ганна. Ще одна хата стара була. Всі хати 
були однакові, тільки в тій було по чотири шибки. 
[В  Городнянському районі, про який Ви згадували, 
на скільки кімнат були хати?] Там на дві, но вже піс-
лявоєнні. Вони старі були, некрасиві. [Не побілені?] 
Дощечками оббиті. У нас всі побілені були. [Рушник 
на вході до кімнати не вішали?] Не вішали. Система 
опалення. У  мене подруга у Михайло-Коцюбинську 
[селищі Чернігівського  р-ну]. У  них там сруб, хати 
чорні стояли. Комин і трубу від печі в домі робили з 
сирцю. У нас комин називався «бовдур». [Димар був 
дерев’яний?] Ні, димар був з кірпіча. А кирпич роби-
ли з глини. Бо я пом’ятаю, як його робили, клали на 
сонце, щоб висихало. [Піч на ніч заслонкою закрива-
ли?] Піч витопили і закривали, приготовили, закри-
ли, там їда тепла...

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні уяв-
лення. [Про домовика щось розказували?] Ні. [Можна 
було на ніч залишати посуд на столі?] Ні, ти шо! Го 
родське баловство – не поміть посуду у селі... [Шапки 
можна класти на стіл?] Ні. [Ключі?] Не знаю. [Сидіти 
на порозі?] Можна, наче. [Тримати людину на поро-
зі?] На порозі... Заходили одразу до хати. [Передавати 
через поріг?] Через поріг не передавали. Через поріг і 
через межу нічого не давали. [Межа – це що?] Це об-
ніжок від сусіда до сусіда. Ногу ставили. [Віник можна 
було ставити ширшим кінцем донизу?] Ні, я  тільки 
зараз прочитала, шо він нада вверх ногами. Віники 
стояли вниз. А в оціх хата, дак у їх віники лежали під 
піччю, там дірка була, і воно там було. Календарна та 
родинна обрядовість. До Паски обов’язково робили 
генеральну уборку. [У  Чистий четвер?] В  четвер, це 
було, як переодівали. Всі починали робить зараннє, 
за місяць. [Долівку підмазували?] Моя задача була 
помить, Наташи  – побілить віхтиком. На Зелену не-
ділю клеченням убирали. І в нас лепешняк. Усі хати і 
раніше устеляли лепешняком. Воно гарно пахло. [Під-
логу застеляли клечанням?] На підлозі в Зелену неді-
лю. У нас на болота всі ходили за лепешняком, возили 
тюками. [Малювали на Страсний четвер хрести на 
сволоці?] Робили. Тільки батько в мене був директор 
школи. Робили все втихаря, бачила я такі, у нас такого 
не було, але до сусідки заходили – у неї на сволочку 
хрестик був. [Сволок побілений був?] Білений. Білили 
два рази в рік, ні, перед Пасхою. Все було білено крей-
дою, а надворі все мазано ізвьосткою.

БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Воловиця

Записала А. Ярова в березні 2016 р. у м. Чернігові  
від Кушніра Анатолія Григоровича, 1959 р. н.,  

Кушнір Раїси Михайлівни, 1964 р. н.,  
та Кушнір Олени Анатоліївни, 1986 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Яким було планування старих 
зрубних хат у с.  Воловиця?] Хата, сєнці пристраюва-
лись. [Сєнци також зрубні?] Да, також. От, єслі зруб 
зробить, обично всі хати були розміром 6  на 8  м, 
6  на  10. Одна кімната, сєни, потом комора. [Перпен-
дикулярно відгороджена комора?] Да. Хата або наліво, 
або направо. [Коли приблизно такі хати будували?] 
До вайни. Спрашували, як розбирали, у  діда одного, 
так він сказав «Я  не помню». Дід, мо’, [19]20-го, мо’, 
[19]10-го  года. Може, при йому построєна, но давно. 
Підвалини. Без фундамента. [На стовпи ставили?] Ні, 
не на стовпи. Перший ложиться вінець з дубових на 
землю. Подвалини дубові. [Призьба була?] Була. Сті-
ни. [Як будувалися старі зрубні будинки?] Старі зруб-
ні – на одне бревно. [Підвалини з дуба, а з чого сама 
хата?] А  вся хата з сосни. І  шо цікаво, що ці стінки 
[власне «хати»] побудовані з більш тонкого, трошки 
тесане, а  вот сєнці були, може, построєні з великого 
[бруса], розпиляні попалам. [Стіни з’єднані в «замок» 
із залишками, що виступали?] У баби Насті, па-мойму, 
трошки стирчали. [Хата мазана?] Да. [Повністю?] Нє. 
Отут мазали, а  сінци не мазані. Па-мойму, і  в баби 
були не мазані. Дах. [Дах чотирисхилий, солом’яний?] 
Да. [Як соломою крили хати?] Обикновенно, снопами 
крили. [Зверху закріпляли жердками?] Ото, як пока-

БОРЗНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
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зують іногда по телевізору, шо там стирчить, нічого не 
стирчало. Було закрите акуратнєнько. Дєд криші крил. 
Інтер’єр. В хату заходиш – піч. В одної баби дом здо-
ровий був. А дід з бабою купили. Як зайти, як двері – 
піч. За пєччю проход без дверей. Там стєнка і груба. 
Полик був там. [Божий кут напроти печі?] Так. [Долів-
ка земляна?] Да. В обох була. У баби так – земля. [Не 
глина?] Да. Земля. Мало того, отут у куточку робилася 
ямочка, і туда складувалась картошка. [В сінях і коморі 
стеля була?] Де комора – була, в сінцях не було. Систе-
ма опалення. Дим з груби йшов не в чердак, а от, як 
груба, а над нєй не до самого потолка димоход, і в пєч. 
Це у баби Дуні моєї.

Записала А. Ярова в березні 2016 р. у м. Чернігові  
від Кушніра Анатолія Григоровича, 1959 р. н.,  

Кушнір Раїси Михайлівни, 1964 р. н.,  
та Кушнір Олени Анатоліївни, 1986 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Інформація про іншу хату у 
с.  Воловиця]. Хата построєна в [19]30-х  годах. Пра-
дєд, в нього був брат, а в їх батька був ліс. Дєд ліс ви-
рубав, построїв синам двє хати. Послє колективізації 
хата осталась, дід в колгосп не пішов. Так арештували. 
В [19]35-м... Двоюродна баба жила в хаті. [Яка та хата 
за планом?] Вона длінна. Хата велика. З вулиці вход. Ве-
ранда. Сєнці дуже великі тут були. [Широкі чи довгі?] 
Квадратні. Комора дуже велика. Два входа. Була веран-
дочка, но вона була позже. [Підвалини клали на зем-
лю?] Отут не знаю. [Призьба була?] При мені не було. 
Стіни. [Будували толокою?] Строїли колгоспом. Заки-
дали толокой. [Глиною і соломою робили?] Думаю, шо 
да. Солома і навоз. [Хата вся побілена була?] Вся побі-
лена, потім шильовкою оббита. [Коли розбирали стіни 
тієї хати, що було вкладено між колодами?] По-моєму, 
якась пакля. Дах. [Дах солом’яний був?] Да, в дитинстві. 
[Коли поміняли солому?] Десь в [19]70-х. [На шифер?] 
Да. [Димар з чого був?] Кирпич. Ні, в старих хатах був 
зроблений гончарним способом, круглий. На самой 
хаті таке красиве, ніби як корона. Інтер’єр. [Якою було 
внутрішнє облаштування хати?] Піч, груба вмєстє з 
пєччю. Друга груба. Друга напротів друга. Проход був. 
Дверей не було. А там жив дєд, кровать стояла. В етой 
комнатє водили гусок. Вони яйця висажували в етой 
комнаті. І потом ходили по одній... [Чого гуси в остан-
ній кімнаті?] Вона тепла. [Які ікони стояли?] Тут стояло 
дві: Божа Мати і Ісус. А тут дерев’яна ікона, не знаю, де 
вона. А тут Георгій Змієборець, дерев’яна. І у баби теж. 
[Рушниками прикрашали?] Да. [Долівка була?] Була 
долівка, а років 7 положили дерево. [У сінях і коморі 
долівка була?] Наче пол був. [Скриня була?] У  баби 
скриня, навєрно, в коморі. Раньше, наче, в хатах стояли. 
А в баби вже, мабуть, в коморі. [Скриня різьблена?] Ні. 
[З чого її робили?] Не знаю. [Чим освітлювалось жит-
ло?] Лампами. В  старих хатах кєросінова лампа була: 
в кого стояла, а в деяких – [підвішувалася] не цепочках. 
[Колиска стояла на полу?] В моєї мами висіла на своло-
ку. І баба ногою качала. Або верьовка висіла, або це за 
верьовку раз – і воно качає. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Про домовика чули?] Казали. [Молоко не 
ставили?] Ні. Календарна та родинна обрядовість. 
[Хрестик після Страсного Четверга свічкою малюва-
ли?] У сєнцах у обоїх баб були.

КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН

с. Берлози
Записала А. Ярова в січні 2017 р.  

у с. Берлози Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Карася Ігоря Павловича, 1994 р. н.,  

історика, краєзнавця

ЖИТЛО Планування. Стара хата  – збудував дід в 40–
50-х  роках ХХ  ст. В  селі хати всі такого часу. Село 
спочатку не там було. Потім в середині століття зем-
лю осушували від заболоченості, то перенесли село, 
і почали будувати поряд. [Сіни в хаті є?] Ні, є веранда, 
кладовка і дві комори. [Валькір в хаті є?] Валькір? [Пе-
регородка, яка йде від печі, і утворює маленьку кім-
нату]. В нас – ні. Але в селі багато в кого такі є. В тих, 
у кого площа житла менша 40 квадратних метрів, ро-
блять, а у кого більше, десь до 60 метрів квадратних – 
не роблять. Призьба. [Призьби не було?] Не було... Це 
взагалі що? [По периметру хати робили, щось на зра-
зок виступаючого фундаменту навколо, глиняного]. 
Ні, такого не робили. В нас глину треба йти десь шука-
ти, а ліс усюди. То і робили все з дерева... А призьба не 
треба, бо працював цегельний завод, то цеглу можна 
було взяти... Фундамент. Будували одразу на фунда-
менті, цегли було вдосталь, з середини ХІХ ст. поблизу 
працював цегельний завод. Над землею хата припід-
нята на фундамент приблизно на 25–30 см. У нас усі 
хати на фундаментах. Стіни. [Який матеріал для стін 
був використаний у дідовій хаті?] Сосна. Хата побудо-
вана в зруб, без остачі, «в обло», колоди тесані. Веран-
да будувалась каркасною, її декорували шальовкою. 
А  стіни хати обмазані глиною і побілені. А  висота 
стін – приблизно 2,5 м. [Вікна прикрашали лиштвою?] 
Так. Але вона дуже проста. Маленькі квадратики по 
кутах. [Ставні на вікнах були?] Ні. Потреби не було. 
В Козельці, правда, ставні є. В нас хати далеко від ву-
лиці, на дорогу не виходи, без ставней. Стеля. [Бал-
ки покладені впоперек стін чи вздовж?] Їх не видно 
в кімнаті. На веранді – вздовж, а якщо з горища – то 
впоперек. Дах. [Дах хати має яку форму?] Чотирисхи-
лий, але є два віконця. [Загалом, хатніх вікон скільки?] 
Шість. [Чим покритий дах?] Розказували, до війни всі 
хати були під соломою. Хата, яку дід будував, також з 
солом’яним дахом, потім вже покривали цинком. По-
тім, роках у [19]90-х поміняли на шифер. [Яким чи-
ном вкладали солому  – в  розтруску чи снопиками?] 
В  розтруску... Розстеляють на каркасі даху, на фото-
графії видно, потім рейками закріпляють. Інтер’єр. 
[Божий кут у хаті є?] Так. [По діагоналі від печі?] Так. 
Щоб обов’язково, як заходиш до хати, його одразу 
було видно. [Які ікони на ньому?] Стандартно – Божа 
Мати та Ісус. Іконі старовинні. Ще намальовані. [При-
крашали Божий кут рушниками?] Так. [Прохід між 
кімнати прикрашали вишивками?] Так, колись ви-
сіла на вході у спальню, бабусині рушники. [Вишите 
було гладдю чи хрестиком?] Наче хрестиком. [Що ще 
на Божому куту ставили?] Лампадка стояла. [Стіни 
всередині білили?] Стіни білені були. Шпалери десь 
вже в дев’яності клеїли. [Пригадуєте якісь традиційні 
меблі, ослони, лави?] В хаті в нас було три лави, два 
ослони. [Меблі були пересувні?] Так. [Мисник стояв?] 
Тобто? [Поличка для посуду]. Так. Знизу з дверцята-
ми. А раніше без дверцят, просто дерев’яний з поли-
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цями. [Коли поміняли на новий?] В дев’яностих. [Піл 
був?] Ні, не було. [Підлога у вас дерев’яна?] Так. Одра-
зу, ще в п’ятдесятих. [Тобто долівки не було раніше?] 
Ні. [Може дідусь, розповідав, що в старих хатах були 
глиняні поли?] Не було. Тут хащі. Дерева дуже багато, 
глиняного полу не робив ніхто. [Колиска в хаті у вас 
була?] Ні. [В хаті скриня стоїть?] Була. В сарай вине-
сли. Наче розмальована. [Верстат в хаті ставили?] Був. 
В [19]60-х роках будинок новий побудували. Система 
опалення. [З чого виготовлений димар?] Спочатку це-
гляний, а в [19]90-х, в кінці – бетонний. [Груба в хаті 
є?] Груба у другій кімнаті є. [Піч зліва від дверей?] Так.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Чули щось про жертву при будуванні?] Ще 
не дуже давно, може, років 50 ще назад, під порогом 
закопували чорну курку, від злих сил наче. [Про до-
мовика вам розказували?] Так. Це кіт. В  нас кажуть 
що кіт дома – то домовик. [Якщо один кіт кудись ді-
вся, завели іншого, то той теж домовик?] Так. [Стави-
лись якось до домовика, залишали їсти?] Як до кота. 
[В  якійсь ще подобі домовий буває?] Ні. Кіт. Живе 
домовий під піччю. [Пам’ятаєте якість історії про до-
мовиків?] Розказували. Бабуся казала, що колись ле-
жала, почула, наче кіт мявкав біля дверей, вона почала 
казати, щоб він пішов, хотіла проганяти, а він не ішов. 
Потім відчуття в неї з’явилось, наче на ногах щось ве-
лике лежить, м’яке. Вона хотіла встати й не могла. Тоді 
почала кликати діда, і все зникло. [Від нечистої сили 
віник біля входу ставили?] До кінця ХХ  ст. біля по-
рогу ставили. [Якось захищали піч від поганих сил?] 
Ні. [Не вважали, що через піч може потрапити щось? 
Не намагались захистити піч?] Ні. Але, мабуть, таке 
було, бо закривали піч заслонкою, аби нічого в хату 
не потрапило. [На ніч залишали їжу на столі, чи ні?] 
Не можна на ніч залишати їжу на столі  – на нещас-
тя. [Через поріг передавати щось можна?] Не можна. 
[Чи можна сидіти на ньому?] Можна. [Чому не можна 
передавати через нього?] Не знаю, наче посваритесь. 
[В  деяких районах старі люди кажуть, як помирає в 
домі відьма, то аби вона могла померти, необхідно про-
колупати дірку в сволоку. Чули про таке?] Щось схоже 
чув. В нас ще років сорок назад для цього просто від-
кривали вікна. Календарна та родинна обрядовість. 
[Під час похорону вікна закривають?] Зашторюють. 
[Аби душа не загубилася?] Деякі кажуть, щоб душа не 
загубилась, деякі, щоб не побачити душу через вікна 
чи стіни. [Після служби в Страсний четвер копоттю 
від церковної свічки хрестик дома на стелі зображу-
ють?] В нас – ні. В Козельці так роблять. [Лепехою дім 
прикрашаєте на Зелені свята?] Так, і сильно.

с. Булахів
Записала А. Ярова в січні 2017 р.  

у с. Берлози Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Карася Ігоря Павловича, 1994 р. н.,  

історика, краєзнавця 

ЖИТЛО Планування. [Хати у с. Булахів чимось відріз-
нялись від тих, що у вашому селі?] Хати відрізнялись 
від мого села. Багато побудовано у [19]40–60-х роках. 
[Планування яке було?] Сіни, кладовка, направо кім-
ната. [Кімнат скільки?] Старі хати маленькі, мабуть, 
одна, може, дві. Веранд в них нема. Фундамент. [Бу-
дують хату на землі?] Підіймають на цегляному фун-

даменті, сантиметрів на  30. Стіни. [Яку деревину 
використовували для стін?] Дуб. Колоди використо-
вували обтесані без залишку, акуратні. Сіни – так, як 
будинок. [Також з колод?] Так. [Хати мазані й білені?] 
Ні. Тільки між колодами глиною мазали. Хоч глина 
в них там в селі, наче, як є. [Підлога теж дерев’яна?] 
Дерев’яна, глини там в них нема, а дерева багато, стіни 
навіть глиною не покривали.

с. Виповзів
Записали А. Ярова та С. Степаненко у вересні 2018 р.  

у с. Виповзів Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Засохацького Петра Івановича, 1930 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як у селі називаються кутки?] Ну, оце ж куток, був 
куток – дві-три хати. [Були окремі назви кутків?] Нє, 
так шоб то, ну, так по прізвищу, де хто. Па прізвищу, 
не па фамілії, а па... Нас Салимунчики звали, бо була 
баба Салимунья, прабаба вже моя. [Частина села, де 
копають археологи, як називається?] Городище. [Воно і 
раніше так називалося?] Так і раньше. Ну, там ще рань-
ше, ще я був пацаном, там по низу пасли гуси, а то, бу-
вало, шо знайдеш щось таке, так уже принесем у сіль-
совєт, дак. Дак воно отако-во: оце був берег колись, 
оце гора, хутір. [Гора як називалась?] Примена. Ото, 
бачиш, дерево – там Примена гора. Так оце був Ост-
ров. І ото там Вовча гора через Десну, ну, кілометрів 
чотири, там вздовж тоже берег такий крутий йде. От, 
і Чернігів стоїть же на Десні, не на Дніпрі. А рядом оце 
в нас тут, ну, тридцять кілометрів Дніпро. Тільки зараз 
воно, море, гниль. [Київське море?] Ага, ну, гниль. [Як 
те Городище виглядає?] Отако-во десь метрав триста, 
а  сама головка дак метров  15  усього. Бо це я тут си-
лос, траншею траешували, я тут трактористом робив 
у колгоспі. І оце так-о і пошло, і пошло в лєс, і в лєсє 
гара. Карпиловка, Лутава  – оці [сусідні села на горі]. 
А Карпиловка уже на горі. Уже та круча. І в Острі кру-
чі. А там тоже ж така сама круча, десь кілометрів два, 
Темчище, тоже отако-во обітає. І пошло, у лєсє круча, 
і пошло у сєло. [А в Острі?] Там тоже ш єсть памятник, 
там єсть каплиця. [І городище?] Нє. Городища немає.

ЖИТЛО Моя мама, папа, оце одна хата, там друга, там 
третя, ото ми жили. Там я родився. Стоїть та хата, сто-
їть. Там живуть вже четверті люди. Ото ворота видні 
сині – ото там я родився. Я кали маленький був, дак 
дом згарєв. У тридцять третім году згарєв дом. Пажар 
був на кутку, так згарєв дом. А вже у тридцять п’ятім 
гаду уже пастроїли другий дом. Вообщем, брат робив 
у хімлісхозі, так па сочку брали із сосен, живицю, дак 
йому дали премію – розкуркулену хату. Булахав, є Бу-
лахав село, нашого району. Раньше ж був Остерський 
район, а  тепер Козелецький. А  поезд уже до Ніжина 
тулить, і  хто зна куди, тулить. Призьба. [Дім Ваших 
батьків був на фундаменті?] Ні, на тому, на призьбі. 
[Яка призьба була?] Дерев’яна. Горбилі. Підвалини. 
[Хата на пнях була?] Сторчі. Смоловиє такиє. У  лісу 
находили тади смоли, шо живиця виступала, і  тоді 
ставили, вони довго стоять. Таді підвалини дубовиє. 
Абязатєльно дубовиє. Або смолова. [Дім був із сосни?] 
Да. [Підвалини клав майстер?] Ну, плотники. Вони ж 
майстри. Фундамент. [Коли будували свою хату, од-
разу фундамент був?] Да. А в той фундамент на сторці 
ложили, тую цементовиї заливав, а тоді вже ж залива-
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ли. Стіни. [Як заготовляли деревину для зрубу хати?] 
Колись пиляли лєс, дак то, шо вручну пиляли, не пило-
рамами, а вручну. Продольниє пили. У мене єсть пила, 
бо я пиляв собі на хату, що строїв хату. Дак з дєдам 
тут покійним удвох пиляли доски. Шильовки не пи-
ляли, а доски пиляли і брусся. Не брусся, а пластини. 
Бруса не було такого, це не було такого дерева, не хва-
тало. Я строївся у п’ядесят восьмому, пійсят дев’ятий. 
Як дом, дом строїли, бригада була плотникав. Ну, так 
друзя зішлися і робили. Взяли з мене тоді в то время, 
взяли 5  тисяч триста [рублів]. Пов’язали вони окна, 
зробили сруб. [Як з’єднується дерево на стінах Вашої 
хати?] Угол же задєлується, то шо под драчку, воно 
протесане, а под драчку одне до другого, така спеціаль-
на драчка, гостре і плоске. Плоске іде по низу, а гостре 
по верху дере, а тоді теше. Я і сам же плотник. Так те-
шеш, наче, вглуб, шоб туди було в них ложить. [Між 
колодами?] Да. Напрімєр, уже зачапувалося, чапи по-
свєдєни, усе. Ставляться дубовиє чапи шість сантіме-
тров, вісім сантімєтров в одне дерево, і то наверх тоже. 
І  це воно должно попадать і в угол. Угол задєланий, 
так шо не робив – дак ніколи не зробиш. Я так попо-
вчився, мо’, днів два вчився. [Зруб був із залишком?] 
Нє, конці ж стирчали.. [Зараз не стирчать?] Так щас... 
А тоді ж це він для того, шоб крєпость була, шоб не 
надорвало сразу, воно ж там на клин йде. А тоді – дак 
хто там обрізає... Лазили по тому. А щас – оце пилу, об-
рєзав да і... [Дружина Ваша звідси родом?] Ні, не звід-
си, тридцять кілометрів, з Козельця. [Якщо порівняти 
місцевість цю та її, архітектура відрізнялася?] Канєш-
но отлічалась. Тошо там степ. [Не було дерев?] Нє, за-
раз вже єсть, а таді не було. Раньше були поля, а тепер 
полі не пашуть, дак лєс росте. [Раніше там з чого хати 
робили?] І  з осокора. Або явар. А  то просто осокор. 
[Толоки організовували?] Нє. То кали там оце я був в 
Бобровицьком районі, так там толока. [Тут не було?] 
Нє в нас. Дак так солому, глину, і кіньми або пішком 
люди водять, спеціально ями вирити, і  туди солому 
таку погану, невелику шоб, або сєчку, і носили, а тоді 
носили, а  апалубку ставили і забивали. [Білили тут 
хату ззовні?] У нас білили. [І сіни, і всі інші частини?] 
Да ні, сінци не білилися. Де жили, там білилися. [Гли-
ною мазали, аби гладенькі були?] А як же. А ото ту-во 
паз, так усюди клинці били і тоді шикатурили, щоб ця 
глина не опадала. [Штукатурили тільки стик дереви-
ни, чи всю?] Тільки стик. А  тоді мазалися крейдою. 
Дах. [У  хаті 1935-го  року чим був дах критий?] Була 
солом’яна криша. А тепер вже лежить того – шифер-
на. [Коли шифер поклали?] Шифер поклали, вона була 
жалізом крита, чугункою, воно 60 см ширина, отак-о 
внакладку, а  тоді по чугунці уже я крив. Мама жила 
там, а я тут, так крив шифером. Так і зараз стоїть там. 
[Цю хату крили шифером?] Стружкою. Різав стружку, 
робив станок, різали, возили. Батько мій покойний ро-
бив у доротдєлі на конях, в дорожном отдєлі в Острі. 
А  лісники знайомиє, дак давали отакі сосни. І  чурка 
40 сантімєтров і 8 сантімєтров калолі, а тоді в станок, 
і  50 тисяч стружки на всю хату було покрите. А тоді 
вже дальше і дальше розжилися, стружку зняли да [по-
клали] жалізо. Правда, арабське жалізо в мене. [Куди 
його привозили?] У  Ніжин на штапмовочний завод, 
а там мого кума брат робив на цім заводі, дак... [Коли 
почали міняти солом’яні дахи на шифер, залізо?] Після 
війни вже стали. А до войни солома, і в колгоспі соло-
ма була, тільки соломою крили. Планування. [Скільки 

кімнат у Вашому домі?] Двє комнати і сєнці считаєть-
ся. Дві підряд, одна, тоді друга. [У сінях комора була?] 
Ну, тоді була комора. Тоді ж сінци, і  комора дальше. 
А тоді ж перестроїлися, дак піч повернули, мо’ ж, де і 
комору. [Це сінци були?] Це вже нічого не було, веран-
да вже. [Веранду коли будували?] Вже послі, вже трохи 
розбагатєлі. Інтер’єр. [Напроти печі по діагоналі по-
куть є?] Єсть. А як же. [Рушниками прикрашали?] Щас 
уже тут пєрва комната ікони, і у кухні ікони. І там єсть. 
[Як називаєте божник?] Просто ікони. [Давно шпале-
ри поклеїли? Спочатку білили?] Раньше білили. Воно 
аргалітом оббито всі стєни і паталок. Аргаліт  – така 
бумага, вона сантіметр товщини і влагу забирає, її ло-
жили в многоетажних домах в поли, мєжду поли, шоб 
влагу... [Не одразу поклали?] Нє, тада саме строїлися 
лагері, гарадок воєнний строївся... [Груба одразу була?] 
Робив, один робив печник. А тоді уже те я переробив. 
Я розкидав по фундамент, і по новій сам уже зробив. 
Обложив сам. Обліцовка в стєнє – це вручну, рубан-
ком. [Вата в рамі, щоб не було вологи?] Да там стоїть... 
То те, шо забирає влагу. В  мене лисиць нема ніколи, 
хоч і холодно в хатє, а лисиць нема ніколи. [Лисиць?] 
Ну, на вікнах не замуровується, і не тече з окон. [Яка 
піч була?] Ну, вариться в печі, а спать на печі. [Полик 
був біля печі?] Був, а як же. [Підлога була глиняна?] Ні, 
в  нас не було глиняних, в  нас сразу дерев’яна стави-
лась. Ну, може, я взяв із дєдом, дядьком уручну із до-
ски і на потолок, і на пол. [Сволок поздовжній чи по-
перечний?] Поперек комнат. А так, впродоль, по дли-
ні. У мене на потолку. [Закритий?] Ну, на криші, под 
кришей. [У батьківській хаті була дерев’яна підлога?] 
Да. У нас зразу дерев’яниє ставились. От, в тещі – там 
глиняниє поли. Ну, Козелецький район. [Вистилали 
там підлогу травою на Трійцю?] Коли на Зелену – ки-
дали. [В інші дні?] Ні. [Колиска була дерев’яна?] Була. 
[З дерева довбана?] З дерева. Нє, плетена. То ночви у 
нас були. А нєкоториє пристраівалися: ночви широкіє, 
дак пристраївали мотузки, от, а  до полутрамка гвоз-
дя, костиль, ну, куди паталок ложиться. То єсть, же в 
мене підшитий паталок гвоздєм до, а то полутрамок, 
на полутрамок ложиться доска, а  тоді друга наверх, 
на шов. [Скриня стояла у мами?] Зараз у мене єсть. 
[З прискринком всередині?] Да, всередині для грошей, 
для гостинцев. Скриня замикалася завсєгда. [Скри-
ня – жіноче сховище, чоловіки не могли відкривати?] 
Та, ну, і мужске, оно для одежі. Тоді не було шкафов. Це 
вже шкафи послє вайни. А до войни ж скриня. [Ваша 
дружина приїхала сюди із скринею?] Зі скринею. [Хто 
робив скрині?] Були такіє люди. Ольхова скриня. [Не 
розмальовували?] Нє, отут обліцовка. Да вона ж на 
кольосах, дак де шоб закриті кольоса, дак їх менше ви-
дно, дак це розмальоване. Ну, і «лице» трохи помальо-
ване. Краскою малювали. [Квіточки?] Ага.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Криниця. [Який колодязь був?] 
Отут був на вулиці. А тодє я вже кілометра два землі 
прорив, ну, вон інструмент лежить. В мене, ну, щітай, 
сорок год скважини бив, отам в нас в пасьолку. Ото на-
бор труби оце на скважену. [Що то кругле, дерев’яне?] 
То обод. [Як його згинали?] Спеціально були парні, 
дак ще зуби вибирали, а таді парили і спецально ото і 
гнули. Це до войни.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Коли за радянсько-
го часу було зруйновано церкву у селі?] По-мойму, 
в [19]38-м году. Нє, в [19]35-му чи [19]34-му сняли ку-
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пола, поваляли. Я трицятого года, а я помню харашо, 
шо купала пазрубували, дак були ловки, дак тягнули 
сюди до цеї [нової] церкви. А воно отам же рядом була 
церква, за цеєю церквою, що щас, дак далі. Там сосняк 
самий щас росте. [Зрубна церква була?] Церков? Цер-
ков була здорова. Зруб. Зруб з бруса. Зруб був такий 
як трьохвершковий. Вершок – два з половиною сан-
тиметри. Куполов було: один центральний, два збоку 
і один – чотири. Чотири купола були. Потом поваля-
ли купола, а  потом уже зняли верхи, давай строїть 
клуб. Сдєлалі перекритіє. [Усю церкву не розбирали?] 
Нє-нє. Толькі отрєзалі вовтар, отрізали. От, як зветь-
ся, отак він був, це він тут був і хрест, то потом і верх 
зняли, а  патом положили бруси з єї, там були тиї... 
[Церква там, де зараз клуб?] Ото єсть церковь. [Коли 
збудували нову церкву?] Вона ж то строєна тоже да 
вайни. Вана пачті шо, ту розбурили, а ця вже постро-
єна була. [З цегли?] Ні, це дерев’яна тоже. То кірпічом 
вона обложена. [Давно обклали?] Її давно. Вже клуб 
був. Дак і обложили. [Церква на землі, на підвалинах 
стояла?] На хвундаменті. Фундамент був не з цемента, 
а із ізвісті. [Яка церква була на фундаменті?] Стара.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. [Хто та як вибирав місце, де хату будувати?] 
Мені я вибирав сам, було вісім сотих землі нашої, дак я 
вибрав собі. [Як знали, що хороше місце?] Я тільки оце, 
де скважену бить, дак трохи ізмірєнія можу зробить, 
а хата... Ну, а колись, кажуть, шо вибирали. Хто зна. Це 
ж багато, вісім сотих усадьби, дак протягалося отак, 
там на вулиці много людей. Закладини. Оце подвалини 
зв’язуються, дак у подвалині у угли ось цим, де боки, 
отам висвердлювали свердлами, а свердлами – чотири 
сантіметри оце у плотнікав, і туди [клали] монету, як 
єсть золотиє, так і золоту. В наше время золотих уже 
нема. А так монєта єсть. [Хутро не клали?] Волос. [Люд-
ський?] Да. Ну, трошки. [Для чого?] Хто його знаєт? Так 
було завєдєно. Входини. [Як входини святкували?] То 
вже пастроївся дом, уже собіраєм родичів, готовить. 
І  родичі приходили, щось приносили. Ікони вносили 
зразу, як построїли, шо вже жить і ікони, вкони у нас. 
Календарна та родинна обрядовість. [На Зелені свя-
та розкладаєте зелень в хаті?] Обязатєльно, клечення 
ставим. І  Зелена ж неділя  – дак [збираємо] татарник. 
У нас зветься «татарник», а у других – лепех. Воно одно 
і тоже. М’яти, любисник. [На Новий рік ставили в хаті 
ялинку, коли Ви були маленьким?] А як же. Йолку ста-
вили. У нас йолки у лісі. Зараз – дак уже запрещають 
рубать. Дак сами вирубали увесь ліс і вивезли, хто зна 
куди, а нам йолки нельзя вирубать.

с. Косачівка
Записала Л. Боса у червні 2019 р.  

у с. Косачівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Сірого Миколи Демидовича (С. М.), 1944 р. н.,  

та анонімного респондента (Р.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Інформація про с. Новий Глибів та 
сусідні подніпровські поселення Козелецького району 
Чернігівської  області, що були затоплені водами Ки-
ївського водосховища в першій половині 1960-х  рр.]. 
[Ваших однофамільців було багато в Новому Глибові?] 
[С. М.] Скоко Сірих у нас у селі? Де-то більше сімиде-
сяти хат було. Да больше, навєрно. [Які ще великі роди 

були?] Музиченки. Больше я нікого не помню. Філіпен-
ки. [Усі Сірі – родичі?] Усі родичі. Пуповіни тут закопа-
ні. Батьки виросли, тут похоронені. Раньше ж, от, ето 
село було Чорнобильського района. [Ви теж народили-
ся в Новому Глибові?] На [кутку села] Погребах. У нас 
було 720  дворов у Новому Глибові. І  хутор  – больше 
ста дворов. [Які ще кутки були у селі?] Кулик, Ріг, Па-
сок, Чайківка, Задорожня, Прогорєліца. Погреби були, 
називалось. От, Погреби  – люди туди ховались, вода 
туди не доходила [під час розливу Дніпра]. Так висо-
ке було. Містечко високе! [Горби, урочища якісь назви 
мали?] Це урочищє Бурти, Кургани. [Були якісь місця 
пам’ятні?] Кургани за балкою. В  нас було багато бус-
лив, потому шо мєсность така тут водяна. Ну й зараз 
багато, бачили на стовбах гнізда? А раніше було більше. 
В кажнім селі були. Зимою, в зімнєє время – на санки, 
самотужки хмиз рубати, в пуки в’язати, от. Як весна – 
вон той на лодках... А потом начинається – запаску зро-
били, мужики ідуть плотничать, а жінки беруть сопи 
і ідуть в іншу область, Броварський район, саповать, 
на заробітки. Люди заробляли. Літо прийшло  – тоже 
тікають солому скиртувать, заробляли. Дівчата, хлоп-
ці збиралися усі разом. А як же? Робилі, ішли в клюб. 
Було. Наробишся, устанеш в три часа, знов. Вечьорни-
ці булі. Клуб начали строїть в пятьдесят дев’ятом году. 
[Під час повеней] люди як могли, так виживали. На по-
толки, на стелі cиділи. Ну, такого не було, шоб масово 
затопило. Єслі вода пішла по мосту, то колхоз ферму 
вивозив сюда на хутор (ви проїзжали), тут води не 
було. Прибутна вода була большая в [19]56–58-й годи. 
У п’ятдесят восьмому приїзжали солдати «амфібіями» 
весною. Мені не все запомнилося, а п’ятдесят восьмий! 
Як іде вада, а улочки узкіє, плетини забори [забрало] 
волною отако-о! Все пережили люди, все пережили. 
Але ж люди так жили віками, їм не хотілося далі родіни. 
Люди згадують все більше [про знищені села через бу-
дівництво Київського водосховища]. Жалкують. А як? 
Тут красота була. А на початку не дуже жалкували. Тоді 
ж брехали нам. Тут були села. А  які села! У  [19]64-м 
году затопільо [села] Акунінов, Ашиткі, Новий Гли-
бов і Старий. Богато сел затопільо. Жили б люди, якби 
водой не затопільо... [Р.] Старцями були [сердито]. Не 
було свєта, не було. [С. М.] А в кого ж діди землі три-
мали? Розкуркулили. [Р.] Мій дід держав корову і коня. 
[С. М.] Потом приїзжають три мудрєца з бензопилами, 
вирізали сад, кришу зірвали – шуруй, куда тобі нрави-
ця. Отаке діло було. Батьки перенесли дуже тяжко, по-
тому шо вони пєнсіонного возраста, їм було в то время 
больше за шістдесят, вони з другого году (1902), от. Але 
вони купили хату в Косачівкі. Поміг колгосп «Дніпро». 
Тітка Марина (Миколи Протасовича) не хотіла виїз-
жать, а до самого марозу сиділа в курені. Хату забрали, 
одвезли хату. Вже больна, стара, немічна, і  її забрали, 
вже морози почались. Всі кустарніки вирубувались, 
сади повирубувались. Збирали свій дом і перевозили. 
Ваду напустили, вада забрала усе. [Інший респондент 
розповідає про те, як пізніше розселяли людей у с. Ко-
сачівка]. [Р.] Отут у нас Шишкуни  – вона була бідна, 
в неї не було чоловіка, значить, їй треба рядишком да-
вать дворищє кріпкого хазяїна, щоб він міг поставить 
забор, шоб вона була, та хата, огорожена. Ну, допустім, 
у мене дєду дали на краю наділ. А чого на краю? Багато 
дітей, четверо дітей, щітай, тоді було, шоб у них більше 
землі було біля хати. Таким чином людей вони розсе-
ляли у нас. [У зв’язку із затопленням місцевості кладо-
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вища переносилися?] [С. М.] Да, у Косачовку. Там ме-
моріал стоїть. [Усі поховання перенесли?] Не всі. Даже 
вода вимиває. До сіх пор ще черепа єсть. Як Київська 
ГЕС сброс сдєлаєт, вода відходить на півтора метра. На 
кладовищах, я не знаю хто, мене вже не було в селі, но 
говорять, вродє зеки були... Платили за каждий череп 
25 рублів. Оце викопав ти череп – 25 рублів тобі дали. 
А попадалось так, шо розкопують інших черепи, а від-
дав і получив по 25 рублів...

ЖИТЛО [С. М.] У лісі брали вали, у лісі пахали там, під 
посадку. А  потом нам уже лісник давав дерево. [Яке 
дерево для будівництва вибирали?] Сухостої. [Самі ви-
бирали чи лісник?] Лісник показував. [Толокою працю-
вали?] Не було. Такого я не помню. [Коли разом люди 
збиралися щось робити, як це називалося?] Оце ж то-
лока, да. Родичі друг другу помагали, сусіди. Як пере-
селили, самі люди строїлись, самі. Грошей хватало тіль-
ки на переїзд. [Які іще роботи разом громада робила?] 
Косовиця. У нас люди жили ловко. Робилі всю жизнь. 
У нас бідних не було. Робилі «от А до Я», так же? Роби-
лі наші батьки, не гулялі, тут усе бульо. Стіни. У Би-
гуна хата була із плоту. Но вальцована вона була. [Р.] 
Старий Глибів – це ми жили в доміку. «Фінські доми-
ки» для спєціалістів сільського господарства. І магазін 
був [«фінський»]. Щітами ставили. Вони не строїлись 
так, як дерев’яне [зрубне житло]. Хати строїлись – там 
ішов брус. А  там [у «фінських домиках»] щіти гото-
ві кріпилися один до другого. Вони холодні були. [За 
скільки часу їх ставили?] Я не знаю, швидко. До десят-
ка в нас було доміков отаких. Там пєчноє отоплєніє. 
Груба, топилі. [С. М.] Зруби були. Да, зруби зсередини 
красилися, в основном, не щікатурились – красились. 
А снаружі ложили на мох, росте в болотах. Драли той 
мох, ложили мєжду бруссями. Ложили мох, шоб не 
дуло. Потому шо не було ж таких станків, шоб цей 
брус [якісно обробити], або пілорами, а все пилялось 
вручну. Планування. Кімнат було – одна, дві. У нас, до-
пустім, була одна комната. Інтер’єр. Одразу заходиш – 
велика лавка, од порога і до стола одна. Піч. Піл – на 
полу спали. У кого кроваті були. Пєчі були в каждого. 
Поли дерев’яні, правда, були вже у людей. А пол тоже 
глиняний був. Ікона була в хаті особлива, від прадідів 
досталась. Вона з церкви, а церкву спочатку де-то в [ти-
сяча дев’ятсот] двадцатих годах унічтожали, до трид-
цатих. Вона відносилась до Києво-Печерськой лаври. 
Церква була, а потом її розобрали. Тьотка казала – не 
згоріла, її розібрали. Коли розбирали ікони по домах, 
мене не було на світі, а мати... Коли вона помирала, ска-
зала, шоб я її оддав колись до церкви. Я зараз її оддав. 
[Йдеться про ікону Миколи Чудотворця, що була збе-
режена в родині Сірих. Тепер місцева спільнота на чолі 
зі священиком щороку в поминальні дні виносить її до 
каплички на березі Київського водосховища. Капличка 
і хрест поставлені як знак пам’яті про знищені села на 
місці колишнього кладовища села Новий Глибів].

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. [Коли починали будувати, у  кутки хати щось 
клали?] [С. М.] Закладували копійки. [З чим це було 
пов’язано?] А я знаю? [Жартує]. Умниє плотники, хи-
трі такіє. Хазяйка строїть. «Галя, давай гроші! Надо 
заложить у кубавину [кут хати]». Та несе десятку. 
Це вони положили. Галя одвернулась  – ту десятку в 
карман, та дома ідуть у магазін. А Галя думає, що це 
вони положили на угол. Вони не ложили бумажних 

грошей. Копєйку ложили. Тут же раньше було понад 
кладбіщєм – тут стоко капєєк вимивало. У труни їх. 
[Були якісь прикмети щодо будування?] Була совєт-
ская власть, такого не було. Я в школу ходив – посі-
вать нєльзя було ходить! Колядовать нєльзя. «Пішов 
просить їсти»,  – казали. Отож таке в дитинстві. [Не 
дозволяли?] Канєшно нє.

с. Надинівка
Записала З. Гудченко 16 червня 2013 р.  

у с. Надинівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Ольховика Олексія Івановича, 1930 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
Батьки жили у селі Копачів. Було село Копачів. Січас 
воно розлізлось, нема нічого, щітай. Копачів  – я  там 
у школу ходив до войни, 4 класи кончив, бо там тики 
було 4 класи. А тут – «сімка», дак ходили в 5-й, 6-й і 7-й 
сюда, кілометр од магазина і на могилки, на гору. Там 
і дачі ж у нас, це вже послє войни настроїли. [У с. Ко-
пачів] був центр, магазіни. Кутки села Надинівка: За-
бари (оце за цією вулицею – ото Забари зветься), а це 
Нова вулиця. Це вже послє войни вони цю вулицю зро-
били. А то, Десна ото ж іде, дак там Йокушка зветься 
воно, дак там був Хутор. Там жили, потому шо вода за-
топлювала оце все. А тепер не топить, дак з Йокушки 
тієї перейшли оце сюди. Прорізали тут Нову вулицю, 
це вже при колгоспі, до войни оце. [Від клубу до річки] 
йде Стара вулиця (тепер – Воробйова зветься). Баї – це, 
щитать, од магазину йти. І там Ковбенець. Централь-
на частина – оце, де магазин. Центральна вулиця була 
од магазина сюда на Хутор, називалась Чередники. Там 
Красники – другий куток вулиці. По хваміліях людей. 
Ольховка була. Криниця – ото кажуть: «До Криниці па-
шов». У лісі були криниці, на лузі були криниці. Ось у 
лісі була, дак до криниці ходили, образовалась де вона, 
дак ходили – воду набирали спеціально та пили. Я не 
знаю, де вона узялась у лісі, та криниця.

ЖИТЛО Планування. [Яка хата була у Вашого діда?] Ну, 
обикновенна  – одна «хата». Ну, «хата» й сіни. [При 
хаті не було комори?] Як я знаю, одна «хата» тільки 
була. Призьба. Була призьба із лози, обгородиш, а тоді 
земльою або песком засипаєш. Стіни. Стіни були 
і тесани, і кругляками. А тоді вже баби глиною залі-
плюють. У нас немазаних не було. І побілювали. Стіна 
[коротка] називалась «зачі́лок», задня  – «затильня». 
Плотники збирались 4 чоловіки – щитається брагада. 
Були місцеві і чужі, всякі. В нас толоки не було. Сте-
ля. В хатах був посередині трям, а [також поперечні] 
полутрямки. У всіх хатах колись так було, так завєдє-
но. На полутрямки дошки ложили «внаклади» – одна 
на одну, а тоді наверх. Дах. Крили соломою – краси-
во і тепло. Тоді серпами жне, в’яже полкопу, ложить 
і п’ятьоркою, шоб вона ж просихала, і полкова – ото 
30  снопов. А  це вже звозять і молотять, і  ту солому 
зв’язують знову. Молотять в кулях. Кулі оббив – то ка-
жуть «околоти». А тоді знову розпускають.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Коли жили од-
дєльно, були тиї – «гумна» звали. Гумно – то таке: ху-
доба стояла, сараї, клуні. А жили – такі хати оддєльно. 
Так, як ото до Десни. Клуні – це гумна. Там було сіно, 
колись звозились, своє було полкопи, зерно. Молотили 
у тих клунях. Як колгосп був, забирали ції клуні. Кол-
госп був, да молотили у тих клунях. І так їх порозбира-
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ли, тії клуні, в колгосп. Були й комори оддєльно у лю-
дей на дубових стовпчиках. І отам, де сільсовет, стояли 
отакої вишини стовпчики коморі. Токи були з глини ж 
закриті. Колись взимку молотили ціпами. Гумна і хліви 
робили дерев’яні, всякі: і з шалівки, і плотяні городили. 
Хто багатший був, трудився більше, ліса купляли.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
Млин водяний був уже при колгоспі, при совєцькій 
власті, а як сами жили – не було. Я знаю, шо дід молов, 
і я ж бігав, на Десні стояв же млин, колгоспний був. 
Бо іздавали гроші, ізмеле, виписуєш там квитанцію 
і здаєш в контору чи куди за те, шо змололи. А йому 
трудодні колись нараховували. Млин – такий, як хата, 
човни ж («дуби» звались), два дуби, на дубах лежали 
такі колоди, шоб обнять, і лопасті такії. І воно ж би-
стра крутить отак, і камні ті ж крутяться. [І було це 
прив’язане до берега якось?] А як – до берега забитиє. 
Уже копається яма, а тоді вкидається брусок, прики-
дається трохи чи приштраховується. Веровки самі 
плели конопляні. Колись які канати були? Коноплі 
сами сіяли. У кажного була полоска конопель. Колись 
же були і коні, і все, матузки ж треба. І нитки треба. 
Кузня. Були кузні. На Копачеві була кузня, і в Нади-
нівці була кузня. Два кузнеці було. І плуги треба було, 
і сапи, да путний кузнець усе робив. Заказували йому. 
Приходиш – отримуєш, він вже зробе.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір місця 
для житла. Якось шукали, шоб тепле місце, шоб те-
пло у хаті було. [Як його визначали?] Якось ходили, 
шоб воздух такий теплий. От, станеш, шоб воздух. Он 
перейдіть до хвіртки – вже не одинаковий... Вибір міс-
ця для криниці. Кажуть, де ожиння росте, там близько 
вода. Де попало викопай, дак... Напримір, онде сква-
жину пуд окном і сусіди зробили. В мене 12,5 м, а там 
думали більше зробить, може й 20, дак пошов синій 
глей, дак виймали назад труби. Якось же стариї знали 
[місце, де копати]. Под угол клали гроші якісь.

Записала З. Гудченко 16 червня 2013 р.  
у с. Надинівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.  

від Фесуненко Парасковії Тимофіївни, 1919 р. н.

ЖИТЛО Дах. Дах крили соломою, а хто очеретом, хто ро-
гозом. Це рідко було жерстю. Черепиці тоді я не знаю, 
чи була, чи не була. Була і черепиця, тільки така неве-
личка. У Медяника була під черепицею хата. А шихве-
ра не було. Інтер’єр. [Скрині мальовані були?] Скрині 
мальовані – да. Розмалюють скриню тільки так. А вже 
як появились, то «скрині» звались, а то сундуки – то 
вже як розкрасять сундук чорною краскою, а тоді об-
водять такими золотистими цвітками. І  цвітки по-
малюють. Такі були сундуки. В  мене сечас сундук є. 
[Мальований?] Ні. Роблений. Мальовки є.

З польового щоденника З. Гудченко,  
записано 17 червня 2013 р. 

 у с. Надинівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Кислої Ніни Дмитрівни, 1954 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. Ім’я нашого села з давніх давен – 
Найде́нівка. Було це гай-гай, аж в середині ХV ст. По-
слала громада хазяйновитих і мудрих, шоб ті знайшли 
місце для постійного поселення. Блукали люди лісами, 

горами і вийшли на високий берег Десни. Зоглянулися: 
гарно ж як! Річка робить півколо, довкіл луки, соснові 
гаї. Займайся мисливством, рибальством. Попрацюй 
трохи і матимеш поля для землеробства. Поверну-
лись посланці до свого ватага з вигуками: «Знайшли! 
Знайшли!». Згодом поставили люди соснові хати на 
лівому березі Десни, а  своє поселення так і назвали 
«Найде ́нівка». Зараз село називається На́динівка. 
Село розташоване на окраїні поліської рівнини на 
лівому березі Десни, поруч шляху «Чернігів-Київ» за 
115 км від Києва. Від Козельця – 45 км. Торф та бу-
дівельні матеріали: ліс, пісок, глина. Луки, пасовища. 
Знайдена кам’яна сокира меж Надинівкою і хутором 
Копачів недалеко від р. Смолянки (у народі – Рівчак), 
притока р.  Старухи, яка є притокою Десни. Роги ве-
летенського оленя 20 тис. років [знайдено] на березі 
Десни. В  кручі на березі річки знайдено човен, збу-
дований понад 1 тис. років тому. Перші жителі жили 
на лівому березі р.  Старухи. Коли Десна змінювала 
свою течію, з  того часу почалося переселення жите-
лів у ті місця, де річка не руйнувала берег. В результаті 
утворилося 3 вулиці, які йдуть від р. Десни до центру 
села. Потім вони зливаються в одну вулицю, яка йде в 
сторону с. Красилівка до шосе. До населеного пункту 
належали хутори Копачів та Горовий. Хутір Горовий 
злився з с. Надинівка. Копачів існує й зараз, входить 
до складу сільради Надинівської, а тепер стало части-
ною Надинівки. До Жовтневої революції 1917 року у 
селі були олійниці, водяні та вітряні млини. Олійниці 
були у двох, водяні млини – у трьох, вітряки – у двох 
селян. Після революції 1917 року багато селян та єв-
реї переїхали до Києва і Чернігова. Займалися жителі 
полюванням, рибальством, а пізніше землеробством, 
скотарством. Вони були кріпосними та козаками. Еко-
номії не було, були пани Десницький, Добраницька, 
Рушковський. Землі здавали в оренду. Куркулів було – 
3, середняків – 150 господарств, бідняків – 17 госпо-
дарств. 4 сім’ї євреїв займались торгівлею. Свідчення 
про Голодомор за 1932–1933 роки за записом Кислої 
Н. Д.: виживали – їли шовковицю. Забирала «черво-
на мітла» усе зерно. Їли полову, кінський щавель. Під 
час Другої світової війни жителі не були евакуйовані. 
Поблизу села в дні війни через Десну була переправа 
наших солдат. Великих боїв не було. 40 будинків згорі-
ло. 2 роки були на окупації. Партизани переховували-
ся поблизу села. 240 жителів боролися з фашистами, 
188 полягли на фронтах.

Записала З. Гудченко у червні 2013 р.  
у с. Надинівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.  

від Цюман Параски Костянтинівни, 1925 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Топоніми. 
[Як кутки цього села називаються по-давньому?] Ну, 
оце ж Баї називаються  – тако якось жили тута такі 
люди, шо Баями звались. «Це, каже, де?» – «Це, на Баях 
я була». Оце од Хутора і туди аж до лавки. А це – Ху-
тор зветься вже. Уже тиї стариє люди повмирали ж. 
І тепер до самого магазина вже зветься Хутор. [Баї ра-
ніше були, ніж Хутор?] Да-да. [Як називалася середня 
частина села?] «Пойду, – кае’, – до лавки, до Десни по-
йду!». [Та частина села, де вулиця Зелена, як звалася?] 
Ото вона й звалася Зеленою. А чого На ́диновка – не 
знаю. Оцей куток строївся тоді, один по одному. Тут 
нічого не було, тут колісь, казав батько покойненький, 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



902 ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

глину брали люди, а тоді давай оце ж строїться люди. 
Отой куток, шо коло магазину, – отам усі жили. А тоді 
вже з того кутка оце переселились, переселялись по 
одному й оцей куток зробили. Цей куток називався 
Хутор. Оце землі, хати, дерева давай садити, оце под 
революцію. У голодовку строїлись. Ми вже в голодов-
ку, батько построївся.

ЖИТЛО Планування. Заходиш  – сіни, праворуч  – 
«хата». Комора за рахунок сіней. Стіни. Хата наша в 
зруб з залишками. Будувать хату помагали майстри. 
Зложили вони зруб, а тоді продавали, дядьки купува-
ли. Збирав хату той самий майстер [вже на подвір’ї]. 
Стеля. Був сволок. Дах. Була крита соломою. Балки, 
крокви свої – з верб на городі. Інтер’єр. Батьки жили 
коло магазину [теперішнього]. А я родилась тут, у цій 
хаті. Построїли її батько і матка. А сестри мої пона-
ходились у тій [дідівській] хаті. Цю хату вони будува-
ли послі революції. Колись же хати строїли, трям був, 
і  на тряму хрест вирізано, і  було написано, в  якому 
году вона була строяна, хата. В хаті були ікони, у нас 
у самих багато було. А то в мене дерев’яні ікони були. 
Називалась «Опалимая купина». Ікони стоять, тоді на 
ікони надівається рушник, тоді ширма. Пасу свині на 
болоті і вишиваю патрети, рушники. І кружева сама 
робила не ті’ки собі, а й небогам іще. Ікони кладуть у 
домовину. Жінці кладеться женщина, мужику – муж-
чина: матір Божа і Ісус Христос. Казали: «Не можна 
при іконах сваритися!».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Хліви були 
плотяні під соломою. Стіни хлівів хто обмазав, хто 
не обмазав. Колись картошку копаєм, а тоді з карто-
плиння в’язочки пов’яжем, і  чисто тими в’язочками 
обставиш хлів, шоб вітер не дув, на корів сніг не ле-
тів. В’язочку прикладаєш, прикладаєш одна до одної, 
і стоїть. У нас город оце був, так був весь страшний... 
Тоді верби ці попиляли. В  колгоспі була пилорама. 
Батько покойнинький позрубує верби, пошкаріблює 
і везе на пилораму, шоб зробить шелівку на хлів, на 
ворота, хвіртку. Своє все було: свої верби, в кого те, 
в кого те. Колись верби сами садили. Покойний батько 
скіко верб насадив! Трішки попиляли. Оце ж і хлів із 
верб робили: вербові балки, вербове все, і вербова ше-
лівка. Хліви крили на 4 схили. Огорожа. Плоти горо-
дили з лози. Дощаних не було. Ворота й хвіртка були 
зроблені з шелівки. Ворота дошками не вкривали.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Чи пам’ятаєте, яка була 
стара церква?] Знаю, пам’ятаю. Кумполів, може, шту-
ки чотири було, а, може, й більше. Бо здорова церква 
була. Дерев’яна ж була. Крилось, ну, оце ж так, як хлів 
крилось, і кумпалами, кумпалами становилось, і там 
такі хрести на кумпалах були. Кумпали були залєзні. 
Прямо уходиш отак і знов: і друге, і третє [приміщен-
ня], в ряд, прямо. Там, де овтар, – хрестом було [у пла-
ні]. Дзвониця була коло церкви. Висока була і церква, 
і дзвониця. Церква стояла на тому ж місці, де й нова 
тепер стоїть. Стару розвалили...

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. На 
Десні стояли млини колись. Мого батька да батько 
«мірошник» називавсь, у  його був млин. А  тоді вже 
батько сюди одділивсь, і ото Хутор, а то гора, і на горі 
там стояло два млини, то – вітряки. То один чоловік з 
Хутора там молов і батько мій. Водяний млин був на 
здоровому дубу, дуб так називався. Там їх, дубів, два, 

должно, стояло. Млини були, поки не стався колгосп. 
Колгоспи все порозкидали. У  колгоспи загнали нас, 
ну, тоді й млини порозкидали. І тії порозкидали, шо 
на воді були водяні млини, і ті [вітряки], шо на горі. 
Всі були дерев’яні, з  такою шельовкою. Вітряки сто-
яли на землі, повертався тільки верх, і крила ж були. 
Батько каже: «Сьогодні вітер, повезу [зерно]  – вже 
буде молоть». Поки вони жили разом, батько й матка 
коло лавки, дак був млин на воді, а тоді вже, як одій-
шли сюди, построїлись, і млина тоді построїли вже ві-
тряного.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. Колись казали мені плотники: «Треба 
напроти сонця становить хату і хлів напроти сонця». 
В  мене хлів дак стояв отак-о по вулиці, а  вони при-
йшли, плотники, дак вони кажуть: «Як хоч, Параско, 
хлів треба становити проти сонця, а в тебе стоїть за 
сонцем».

Записала З. Гудченко у червні 2013 р.  
у с. Надинівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.  

від Чередник Марії Артемівни, 1931 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. У нас же на Копачеві там у лісі жив 
святий Федосій. Казали, там хатинка була. Це вже ж 
точно розказують, шо жив Федосій. І я кажу: «Це нас 
Федосій, навєрно, спасає, шо нема ніколи бєдствія». 
Хто зна, чи, може, там іще хто жив. Бог його знає. Но 
жив Федосій. [Які є назви кутків старовинні?] Отак, 
скільки знаю, – Забара. Ото де Зелена вулиця. А це – 
нова, як построїли в [19]39-м, і  називалась Нова. 
А туда – Стара вулиця називалась [зараз – Воробйо-
ва]. То ж од Десни так проходить сюди, повз клуб туда 
прямо. Там воно ж кончається Десна, там Старуха. 
[Які були назви місцевостей?] Туда на гору  – то Ру-
диковщина називалась. А тоді: «А-а, пошла по шишки 
у Бир». Чистий луг у нас називався, Заріччя. Оце ж 
річка протікає. «Да, на Заріччі там», – кажуть. За Без-
одником. Безодник тоже ж єсть, у Десну входить. Там 
глибоко було. Оце Безодник, оце Бир називається, со-
сна, дак там тоже річка. Кажуть, шо колись хтось іще 
до войни бочку золота туди затопило, туди заховали. 
Була чутка, шо приїзжали, там шукали, копали, но ні-
чого не найшли. Тут, де Старуха в Десну входить, а так 
Рівчак. Десна сюда багато забрала [земель]. Річка При-
гіровка – озеро таке під лісом. [То там золото закопа-
ли?] Да. Но не знайшли. Там недалеко річка була. Оце 
з гори спустись, і зразу річка, а тоді вже туда дальше 
Десна. Ліс там кругом. Кладбіще там пуд лісом. А там 
були торфорозробки послє войни, болото. Торф ро-
били. А там, де ольха, називалось Дедків рив. Туда ми 
ходили по щавель.

ЖИТЛО Планування. [Хата, поки її не переробляли, яка 
всередині була?] Оце комора оддєльно, потом сіни, 
сюда в двір двері і на город двері. [У сінях двоє две-
рей?] Да. На город видно, а потом у хаті вже. [Тоді з 
сіней входили у хату?] Да. [Тобто, в  сінях було двоє 
дверей назовні, в і комору, і в «хату»]. В комору [вхід] 
ж оддєлно із вулиці. Вона притулена до хати. Оце ж 
між коморою і «хатою» сіни були. [Дах був спільний?] 
Спільний. [Але вхід був не із сіней, а знадвору?] Да-да. 
Бо після війни, а там були гладишки і всьо, а ми були 
на полі у неділю, прийшли, дак і гладушки повороча-
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ни і все, і піч одійшли од стени, аж отак. [Це, мабуть, 
бомба десь впала?] Да, бомбили ж Копачів. [Хату бать-
ко будував чи ще дід?] Батько і дід. Скільки я й знаю, 
хата та була, і баба там жила. А вже оце другу із ко-
мори пристроїли «хатину». Ця здорова була дальше, 
а цю вже тут ізробили. Так, як до сонця було двері, так 
і достроїли другу. А тоді вже послє войни приробили 
хату. Була комора, а  тоді вроді би навєсік такий над 
коморою і ступеньки.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. У  батьків на 
садибі стояла хата, сарай один, сарай другий, погріб. 
Сараї були один так, другий так, ворота, вход. Бувало, 
й повітками називали. Комора була окрема в нас, із 
улиці здорова така. Огорожа. Плоти городили з лози. 
І з жердок городили, шоб корови не заходили.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. У Копачеві не було церк-
ви. Оце тут була церква. Її закрили послє войни, по-
том одкрили. Потом її розобрали, у Красиловку одвез-
ли. Там построїли дом, но там ніхто не може жить. [Ви 
бачили ту церкву?] Я  в ній венчалась. Вона здорова 
така була, висока. Виход був: олтар був, туда виход, 
сюда виход і вход. [Вона у вигляді хреста була?] Да-да. 
[Скільки в ній бань було, хрестів?] Одна. Не було по-
толка. Певча була. Там, должно, було багато кумполів, 
але чи в войну, чи перед войной познімали купола. 
А вже після войни правилось так воно, без кумпола. 
На дворі дзвін був, дзвонили. [Невелику церкву зараз 
поставив спонсор]. І січас дзвони поробили. [Чи були 
в околицях села криниці, до яких ходили воду святи-
ти?] Отам десь у лісі була криниця. Правили, по воду 
ходимо десь там. Послє войни ще ходили, ну, як моя 
мати була, такий возраст. Уже там і батюшки не було. 
Ну, в який же вони день ходили? Чи не Спаса, чи, от, 
я не знаю. По воду туда ходили. Брали там собі, поси-
дить, трохи поядять, бо далеко ходить. І там криниця 
була, брали воду. Ну, казали, не портилась. А раньше 
й правилось там. А січас – всьо. Там шось трохи роз-
чищали... Колись було, ходили, шоб дощ пішов, з ко-
рогвами. Уже при мені не ходили, у церкві тільки пра-
вилось, шоб дощ пошов.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. Ко-
лись і млини були: і там водяні млини були, і на полі 
вітряки були над горою. Все було, а тепер нема нічого. 
[Ви це пам’ятаєте чи батьки казали?] Ні, я знаю. Було 
ще після войни. Вітряки були, і отут десь були, а тоді 
туда, дальше на Десну їх одвезли. Потом посля вой-
ни усе якось розвалилось, і колхоз став один. Усе по-
розвалювалось. Вітряки – їх десь убрали, хтозна куда. 
Корпус на місці стояв. Воно ж таке було кумполом. 
Тоді ж там мололось. Крила так, як і на воді, крила 
ж, волна ж іде, а там вітер. А там меле, а тут мука си-
плеться. Тут [на водяному млині] – трап. [Він був на 
дубі, наплавний?] Ну, навєрно. Оце вже я Вам цього не 
скажу. А воно так, шоб круча була, і з кручі оцей мост 
[трап], і туда ходили. Я боялась. Бувало, з батьком ото, 
дак боялась, він шатається, трап, дак я боялась ходить. 
А ці ж мірошники – вони день і ніч там мололи. [Чи 
збереглися зараз якісь споруди колгоспу?] Наш колхоз 
спонсор цей і уничтожив. Попродав усе. Одна майно-
ве підписала. Скілько було скотарників – на кирпичі 
розібрали, попродали. Всьо, нєт скотарников. Одна 
хатина і ще вінбар остався, і той викупив один. І тепер 
він оце з батюшкою зв’язавсь.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. Були свої плотники. Строїли самі хати. Лю-
дям платили. [Безкоштовної допомоги не було]. А так 
послє войни мій батько одіноким помагав, що треба. 
[Які дні вважалися вдалими для початку робіт?] Ка-
жуть, що в понеділок нільзя нічого починать. От, хату 
білить, сажу трусить – тільки, кажуть, вторнік, середа, 
четвер. У п’ятницю вже нельзя.

с. Пархимів
Записала А. Ярова у січні 2017 р.  

у с. Берлози Козелецького р-ну Чернігівської обл.  
від Карася Ігоря Павловича, 1994 р. н.,  

історика, краєзнавця

ЖИТЛО Фундамент. Село [Пархимів] в хащах. Багато 
старих хат є. [Будували на стовпчиках?] Так, на зви-
чайних чи з цегли. А інколи на пісок клали. Це так і 
до [19]50-х років робили і після. Не одразу фундамент 
робили. Призьба. [Призьби там робили?] Ні. Не ро-
били там призьби. Стіни. От, там хати не білені та 
не мазані. Глини у них майже нема. [Мохом шви за-
кладали?] От, моху не бачив. [Усі хати зрубної кон-
струкції?] Так. [Колоди тесані?] Більше нетесаних, без 
остачі. Хата стара колись одна стояла. Дуже маленька 
була. Білена була. Зруб «в обло». Там сіни наче палич-
ками оббиті [вочевидь, дранкою]. [Будували хати то-
локою?] Так. Планування. Там коли заходиш  – сіни, 
комора, направо вхід до кімнати, справа була піч, далі 
ще одна кімната. Але в [19]50-х  роках розібрали се-
ляни, в  шестидесятих нову хату побудували. Там-от 
валькір вже був. Там скриня стояла. [Звідки стільки 
знаєте про старі хати, навіть про ті, які розібрали до 
Вашого народження?] В діда питав.

КОРОПСЬКИЙ РАЙОН

с. Верба
Записав М. Бех у вересні 2018 р.  

у с. Верба Коропського р-ну Чернігівської обл.  
від Онощенко (Тітової) Валентини Сергіївни, 1934 р. н.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Гумно. 
А німци [під час окупації] за це, кто рабив, дак давали 
пайов і зерно давали. Німці платили, кто в німецьку 
власть на поле хадив. [Теж колгосп був німецький?] 
Калгосп був, німецький калгосп. Він був, оце кали 
жатва була, то ж вєнки, визжать жита, жали вручную, 
малатарки ж не було, нічого. І баби малатили, і мужи-
ки, як і я кали. В нас чатири дєди асталось тики всього, 
а то ж мужиков вибрали, всєх вибрали. [Чим молоти-
ли?] Цепами. Цепами малатили і баби, і дєди малати-
ли, чатири дєди. А  калгоспов було два  – «Камуніст» 
це тільки був і «Бальшавик». Ми вже ж у «Бальшави-
ку» були, а «За вражай» – це були «камуністічєскам» 
калгоспі. Дак ізвозили все в адно гумно. У два гумна 
ізвозили і «завражайське» [зерно]. І всі малатили вку-
чі – малатили і мужики, і баби малатили. А таді, кали 
змалотять, перевіять на віялки, і німець давав, зерно 
давав. Палучали таді зерно, палучали. Пасіка. І пчоли 
ж мед насили, дак і мед давав. Ну, тако це й... [Бджоли у 
колгоспі були?] У калгоспі були пчоли. Дак німци уже 
таді, кали пришли німци, були ж там пасєчніки, дак 
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завідували німци, пасєчнікам завідували. І  німци ж 
давали, німци давали. Олійниця. Такий латачок, а таді 
знову отак латачок маленький і кругле таке [колесо у 
молотарці]. І там же ж кладеш в латачок, каноплю це 
ж кладеш в латачок, вано крутитса, і там крутитса, вон 
отуди пападає, галовки, це сімня туди, панятна. А за 
каноплю так кріпка держи, шоб тебе не втягнуло туди. 
І  так кріпка держиш, воно те помеле, те аткидаєш, 
тако-го аткидаєш в сторану, а те перемелетса, і сімнє 
у кармани набереш, шоб ніхто не бачив. Дадому при-
йдеш, павикидаєш усе із того, і таді із того алій били. 
У нас женщина била алій, дак із сімня цього била алій. 
[У неї олійниця була така?] Ага, і алія. Дак і типер, он, 
передають, десь он б’є алій. Десь сіять каноплю всє 
равно, десь його сіять, алій є, прадають алій сіменний, 
тіки він дарагий. А вон палєзний, лучший за лєнавий. 
А таді вже атменили каноплі сіять, дак льон сіяли.

с. Деснянське
Записала А. Ярова у липні 2016 р.  

у с. Деснянське Коропського р-ну Чернігівської обл.  
від Костюченко Софії Петрівни, 1926 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Коло мосту – Баламути жили там. Знаєш, де 
млин, садік? Все Беламутове. А Баламути, я не знаю, 
коли тут поселились, мо’, і перві, бо то у центрі то їх 
все, то все Беламутове. То туди садік, і ото стоїть стара 
хата, ото Беламутова. Ото одна хата стоїть стара, зна-
єте, коло садіка? А то все було Беламутове. Бо опять 
кажу, я  не знаю, може, вони тут і перві поселились, 
бо на кладовищі перві вони там, мо’ вони. Бо все ту-
ди-сюди було, а ото Беламутове було ціє, бо дід стар-
шиною був у Покошичах. От, уже ж батько за свою 
хату, а це було усе панське, Редька тут жив, за речкою 
тут і Редчин сад був, Редчина дорога. І тут Редька жив, 
і це все, і Редчин млин був, все було Редчине, от. А таді 
уже ж кали Редьку цього... Батько питає : «Вже не бу-
деш суперечить, як я сюди перейду?».  – «Не буду!». 
Батько тут построївся. А  тоді Подоляки прийшли... 
А це все було Редчине.

ЖИТЛО Планування. У вайну згоріла хата. Одні Подо-
ляки остались, а то все згоріло. Батько остався. Я була 
в Німещині. Батько давай тягать і рабить хату. Зробив 
одну, он, тут міст був, німці робили через Десну, да-
вали ще, хто погорів, там давали, натягав усе і другу 
зробив. [Скільки кімнат було в старій хаті?] Дві кім-
нати. Комора була, там же сінци були, а тоді за сєнци 
комора була, все згоріло. Я ж кажу, що хлопці із села, 
батько, брати остались там, бо їх три брати. Тут сінци, 
сюди хата і cюди хата. Хата через сінци. От, уже одна 
хата, зробили то, що і тепер стоїть, одному брату зро-
били хату, дві хати осталися одному брату і другому. 
Одна хата і друга хата. Хата, і у нас дуб великий був, 
і  тоді вже батько устроїв, сарай купив у Симоновці, 
усе пастроїв, і усе пашло на воздух. Тільки всього, шо 
остались живи, остались жити і син, мене уже ж не 
було, тоже ж плакали. От, а я жила в селі. А тоді вже 
вони померли, я їх поховала. Ото тоді хата будувалась. 
Тоді вже ми і перейшли сюди. Фундамент. Давай на-
ново робить, новий фундамент і все давай робить. 
[Батько побудував дві хати, чому Ви у них не жили, 
чому робили нову?] Ну, так це наново, перероблюва-
ли фундамент, бо тоді ж робили, було... [Хата була на 

пнях, без фундамента?] Не було фундамента, а хоть би 
як зліпить да жить. Перезимували там коло Десни (у 
Даньков), а тоді у другу хату, у свою, там і корови і все. 
Стіни. [Хата була білена?] А яка ж. [Сінці були біле-
ні?] А які ж. Білені всі були. [А ззовні?] Білені були. 
Дах. [Хата стара, яку батько будував, була соломою 
крита?] Канєшна, шо соломою була крита. Соломою 
була крита, бо батько жив у селі. Інтер’єр. [Підлога 
земляна була?] Земляна, яка ж. Земляна підлога була. 
Земляна підлога була, оце усе. Система опалення. 
[Піч була в обох хатах?] Так, там і там. [Грубка?] А як 
же. Грубка, піч, «переход» був, «велика хата» була. [Був 
димар?] Да, а  як же. Піч у кожній хаті була. [Курної 
хати не було?] Не знаю такої хати, такої хати я не знаю. 
А оце така хата була, в кожній піч була.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Ворота. [У Вас над воротами «да-
шок», так було і біля старої хати?] Усе було, а все згорі-
ло. [Його викладали із соломи?] Соломою ж було. Все 
соломою було. Це вже після вайни давай крить.

Записала А. Ярова у липні 2016 р.  
у с. Деснянське Коропського р-ну Чернігівської обл.  

від Подоляко Лариси, 1988 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. Хата бабина. Під сінами і коморою 
(хата побудована на цегляних лигурях, між ними за-
кладено цеглою, в  кладці є проміжки) ходять кури. 
Тварин у сінях не тримали, але взимку, як теля мале 
народилось, могли в дім забрати. Інтер’єр. Раніше 
була в хаті ікона Божої Матері «Неопалима Купина». 
Колись недалеко пожежа була, і вітер у сторону хати 
був. В хаті боялися, що пожежа буде. Баба Устя (пра-
бабуся) взяла ікону і обійшла з нею навколо дому, і ві-
тер перемінився, пожежі не було. Біля печі є вішак. 
Колись, казали, зручно було. Висіла ширма. Раніше за 
нею біля печі був «полик». Валькіру не було. Веранду 
будували до 1996 р., з неї два виходи у двір. Ворота. 
«Козирьки» раніше покривали соломою.

Записала А. Ярова у липні 2016 р.  
у с. Деснянське Коропського р-ну Чернігівської обл.  

від Головій Галини Якимівни, 1925 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Коли була побудована Ваша 
хата?] В 1963-му году, а будували ми ще і в [19]44-м, 
коли згоріли, так тоді ще будували. Не було батька 
вже, батько як пішов у сорок первом, дак і не прий-
шов. Там уже матка, і ми з сестрою помагали. [Коли 
була побудована батьківська хата?] Ой, не знаю, кали. 
Іще дід. Так я діда не знаю маткіного. Матка тут жила, 
так не знаю, батькового знаю, [його] батько вмер по-
слє вайни, а  матчіного не знаю, бо матка була сама 
менша в сім’ї, дак вона так і осталась жить. [Скільки 
кімнат було в хаті?] Одно. [І сіни?] Ну. Сєнци з комо-
рою, сєнци перегороджені пополам, половину комо-
ри, а  половину сенець. [Підлога була дерев’яна?] Та 
земляна. [Зараз скільки кімнат у Вашій хаті?] А зараз 
уже три. [Сіни є?] Із сінець зробили, обштукатурили, 
так тут і ванна в нас і колонка, шоб теплу воду гріло. 
Та тут тепер тільки жить би нада, та уже бабі нада... 
Ноги не носять. Підвалини. [У  Вас хата на пнях по-
будована, на лигурях?] Закапували лигурі. [У Вас хата 
на пнях. Під хату запускаєте курей пастися?] Кури у 
дворі, у нас у саду, в городі. [Під хатою не лазять?] Ні. 
Так нема куда уже під хатою. Тепер же лигурі робили 
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із кирпича, із камня, а тоді усе закладали кирпичом... 
[У 1960-х рр. робили лигурі уже не з дерева, а цегляні?] 
З цегли вже, тепер вже з цегли. [Батьківська хата сто-
яла на пнях?] Так. У батька ще і з мамкою строїли, дак 
на пнях. Стіни. [Будував майстер хату? В  кожному 
куту, стояв будівельник, так?] Да. [Толокою не будува-
ли?] Ні, в нас толокою не будували, бо в нас же дере-
во, так то толокою там будували, де із саману. У нас із 
дерева. Чотири будівельники, кожен на углу. Дах. [Ви 
пам’ятаєте, хати були під соломою?] Да. У кого тоді, та 
ні в кого не було, це вже послє вайни началі у селі, вже 
послє вайни начали крить черепицею та стали жилі-
зо привозить, дак жалізом крить. А до того, до войни 
у всіх у нас [хати під соломою були]. Пам’ятаю, коли 
був фронт, у [19]43-м коли, дак «катюшу» випустили, 
так у нас тут багато погоріло хат. Упав снаряд, отака 
латочка, погода була отака у сентябрі 17-го, і  отаке 
було жарко, і ми у хаті були, коли воно затріщало. Бо 
батька забрали, вже ж не було, і не прийшов він, як за-
брали тоді і на гон перший, а баба ще була, матка і ще 
сестри в мене. І коли я вискочила, дак отака латочка 
загорілась, дак аби було, як тепер, дак там солома, да 
граблі узяла, уту солому стягла, і воно ж би потухло... 
А я за відра і по воду в річку, а там на тій стороні, була 
бригада, конюшня стояла, там уже горить, поки я вже 
ведро принесла, так уже усе зайнялось. Солома – шо ж 
вона, моментально усе згоріло. До вечора, десь, може, 
послє обід, как воно загорілося, до вечора вже наші 
прийшли. Ну, ми стоїмо на пожарищі, плачемо, а он 
каже: «А чого ви плачете? Ви живі остались». Ну, живі, 
а де нам жить?! У погребі ж пам’ятаю лави...

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Школа. [Про маєток Забіл щось 
знаєте?] Ну, казали, но вже я, у школи ми ходили, дак 
там на гарі була школа. [У  Забілиному маєтку?] Ну. 
[Будівля була дерев’яна чи з цегли?] З кирпича була, 
не дерев’яна. Стеля висока, було чотири класи. Клуб. 
В  клуб ходила, дівувала, так... [Коли перебудували з 
церкви клуб?] Клуб зробили вже, не знаю, в  якому 
гаду, у сімдесятом, чи вісімдесятому, це вже магазин 
перестроїли, Баравик усе перестроював. [З  церкви 
клуб зробили перед війною?] Перед вайною. Баня. 
[Раніше, як не було води у хаті, то де милися?] Була 
баня, баня була. Баня була обща, там коло мосту. [Коли 
її збудували?] Послє вайни, а до вайни була баня в нас 
оце, де я Вам кажу, із саману. Коло Городиська. Ото 
там була баня, носили з річки воду відрами, отам ото 
гріли, і баня була там.

Записала А. Ярова у липні 2016 р.  
у с. Деснянське Коропського р-ну Чернігівської обл.  

від Марії Луківни, 1933 р. н.
ЖИТЛО Підвалини. [Коли побудовано Вашу хату?] 

Після війни. У  другій половині ХХ  ст. [приблизно 
1960-ті  рр.]. Хату будували на стопах-лигарях, щоб 
не просідала. Всього вісім стовпів – з двох сторін по 
три по одному посередині. Фундамент. А потім між 
ними позакладали фундамент в [19]65-му  році. Дах. 
[Дах у хаті робили з чого?] З черепиці бетонної. А ра-
ніше дахи робили солом’яними, пізніше дахи шиферні 
робили. [До війни стріхи в селі були солом’яні?] Так. 
Інтер’єр. Долівка до [19]70-х років була земляна, жов-
та, її підмазували часто. [Як часто?] Раз, або кілька ра-
зів на тиждень. [Хто підмазував?] Мама, або ми. Стіни 
були білені. Шпалери в [19]80-х роках поклеїли. Гар-

ний був запах, як було без шпалер. [Сволок білили?] 
Білили. [Як Вам більше подобається  – шпалери, чи 
коли побілене було?] Шпалери – зручніше. [Божник у 
хаті є?] Є. Ікони «Божа Мати з Немовлям» і «Ісус». Іко-
ни покриті вишитими рушниками. Великих іконоста-
сів не було. Часто по дві ікони вішають. [Хрестиком 
вишивали?] Вишивала, усе повіддавала. [Коли в селі 
храм?] Храм на Петра і Павла, 12 липня. [Лава зі спин-
кою – це «лава»?] «Диван» зі спинкою, або «лава», хто 
як каже. [У Вас ще скрині залишились?] Так, декіль-
ка [3]. [Для приданого речі збирали?] Так. Була скриня 
повна. Правда, батько ще корову у придане дав. [Піл у 
Вас був?] Був.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Пам’ятаєте якісь традиції пов’язані з будуванням?] 
Як хлів робили, то монетки клали у кути.

Записала А. Ярова у липні 2016 р.  
у с. Деснянське Коропського р-ну Чернігівської обл.  

від Сови (Носенко) Онисії Федорівни, 1934 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Ґанки були?] Було колись. Ми 
вже робили цю хату, дак зробили, площадку зробили, 
тепер уже веранду. Кого сила, дак веранду роблять... 
Большинства молодьож перейшла ж з Мізина і зво-
дусіль. [Скільки кімнат було раніше?] Дві. [Заходите 
у сіни, праворуч двері?] Направо. [Там одна кімната, 
за нею ще одна]. Ну, єсть і збоку тепер уже роблять 
зат... [Раніше?] Раньше па дві було. На нашій улиці, 
як мама прийшла замуж, дак каже, тільки у нашого 
свекра було дві на улиці «хати», а так по одній, одній, 
но здорові хати. [Дві кімнати підряд називали «хата» 
і «хатина»?] «Хати». [Комора була прямо чи відгоро-
джена ліворуч?] Ну, комори ж то були у нєкоторих 
отдєльно, а у нєкоторих – тут сінци, як виходиш, дак 
перегораджували. А  то  – чулан для зерна. А  тепер 
уже засєки по сараях... [У сінях стеля була?] Не було. 
Підвалини. Як строїли, були подвалини. [Підвалини 
з якого дерева?] Дубові. [А лигурі?] Дубові. Тоді вже, 
як фундамент ми робили, да уже усі робили, так тиє 
викидали, цегляні ставили, що не заводилось ния-
ка [пліснява]. Призьба. [Призьба була навколо всієї 
хати, чи тільки навколо житлової частини?] Житло-
вої. Засипана землею, ото ж як кури за літо викублять, 
так осінню вже заново засипают дирки, забивають. 
[Призьбу влітку не прибирали?] Ні. Стіни. [Більшість 
хат у селі дерев’яні?] Дерев’яні у нас всі, кирпичових 
почти нема. [Між бруссями клали мох і глину?] Не під 
глину, а оце як зроблять хату, дак сєйчас беруть мох, 
лопаточки такі роблять, і оце ж щітненько так, де чуть 
увалинка, більше кладуть, забивають, ровненько кла-
дуть, щоб було тепло. [Який мох?] Мох по болотах, за 
Десну їздили, в ліс ходили, такий пухкий, м’ягкий, та-
кий товстий і м’ягкий. [Сухий?] Він сухий, в суху па-
году надо. Колись дядько строїв хату, поїхали з ним в 
бир, дак надрали в болоті мішків восєм. [Вісім мішків 
на хату?] Да, чи хто його знає. Тим забивали, лопаточ-
кою тиєю стукали. [Лопаточка дерев’яна?] Дерев’яна. 
Зроблена вона з того, застругана... [Яке дерево виби-
рали, коли будували?] Сосна. [Вибирали стержневу 
сосну?] Як це ж, єльник. Він десь у том, з  Брянська 
привозили. Дак цеє на шось, плоти приганяли, там 
же рєзала, і  привозили. Доску пиляли, хто вже там 
разживсь, а  в основном  – хвоя. Хати білили кались, 
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ще я знаю, цвєтним. Таді ж у нас дванадцятого липня 
Петро, к Петру мазали, тоді зимою. [На Петра?] Не на 
Петра, перед Петром. [Чому перед Петром?] Ну, таго, 
шо празник, люди ідуть, сєйчас менш, коли же в храм 
як придуть, людей стільки. [У Вас храм дванадцятого 
липня?] Да. [Другий раз коли підмазували?] А другий 
раз уже осєнью, дощ прайде, там же в нєкоторих шпа-
рить такий-вот дощ, повимиває, обмиє хату некра-
сіва, надо побілить, шоб була красіва. [Не утеплюва-
ли на зиму стіни хати?] Колись картопля була пізня, 
в’язочки прив’яже мама, оце обставить хату, шоб те-
пло було. Стеля. [Сволок, чи трам, у старій хаті був?] 
У нас не було. У нас дві хати було, шо моя мати при-
шла замуж, дак казала, дві хати було, а сволоки так в 
хаті і єсть. [На ньому сволочки були?] Ну, то сволоки, 
так то ж накривають уже доскою щітненько, а сійчас 
отак закидали тої ж дранки то. [Вирізьблювали на 
сволоку хрест, рік побудови?] Нє, нічого. Дах. [Як ро-
били дах хати?] А потом просто – ставили крокви. [Усі 
житла на кроквах?] Всі. [Були жердки на даху, які три-
мали стріху?] Ні, не було. В нас хату перекрили, була 
соломою, тоді покрили черепицею, з цементу робили. 
[Коли перекривали?] Не пам’ятаю. [Як часто міняли 
стріху?] Ну, це таке, в  кого були достатки, жалізом 
крили, а тоді хто черепицею, тоді шифер пашов. [Як 
довго лежить солома?] Довго. Крили ж його товстим 
таким слоєм. Крив спеціаліст, кто попало не накриє. 
[Хто крив хати в селі?] Тут дід один. Ну, він не один 
крив, я знаю того діда, у нас крив, хату переробляли, 
дак саломою крив. [Як звали?] Андрій. Нема його вже, 
нема. Вже клали тими пластіками. [Солому клали сно-
пиками?] Нє, на край робилось же рівненьке, мало-
тили жито вручну і тоді в’язали кулі ровненько, то ж 
тода шо попав, а то ровно, шоб на острішку. Острішку 
понад краями, шоб ровненька була. [Ребро на схилах 
не виділялося?] Нє. Ставили крокви, а тоді прибива-
ли густенько латник. А тоді ж клали, шоб рівна стріха 
була. У нас довго стояли, солома крєпка була раньше, 
не така, як тепер, шо вона то перестоїть, то погорить, 
дак довго стояла. [Років п’ятнадцять?] Більше. [Не пе-
рекривали, і вона стояла?] Да, вона зробилась чорна, 
вродє. Воно ж соломою, тепло було. Товщина велика. 
Годів сім було, як розкривали хату, так така товщина. 
Інтер’єр. [Підлога була дерев’яна чи глиняна?] Долів-
ка. Но раньше долівка – висипали землею, возили там 
з аткуль, а  тоді глиною подбивали рівненько. І  тоді 
вже ж красна глина єсть спеціальна, то там десь. І тоді 
вже як празник, чи інші щосуботи підмазували, вже 
спускали. [Це жіноча робота?] Да. Да чого, в мене брат 
єсть дваюродний, батько мати на работі, це він уже та-
кий був, вже не годний, з палкою, а все одно буде греб-
ти у дворі. Як субота, білим помаже крейдою стєни 
низенько, долівку спустить ще і пєсочком потрусить 
жовтим так ріденько. [Білили всередині сіни?] Сіни 
не білили, хати білили. [Як освітлювали хату до появи 
електрики?] Світло. Світло було і таке – одна тільки, 
пузирьок скляний... Кирасінка. Таді появились стьо-
кла. Так це ми пряли і шили, баби, даже я вишивала 
при цім світлу. [Лучиною не освітлювали?] Ні, кера-
сінком, мама пряла, так ми такі лучинки, вона пряла 
коноплі. [Куди лучини клали?] Не клали, а держали ж 
над нею, шоб не загорілось. [Стояли просто?] Та там, 
мо’, часа. А у мами ж оце світло таке були. Світ у нас 
зрабив калхоз, електрику – до одинацяти часов пага-
рить, виключають, а ті уже у п’ять часов утра загарю-

вався. [Скільки ікон у хаті ставили?] Смотря у кого. 
В інших було і по шесть, і по восєм ікон, а є дві хати – 
там дві іконки. А в мене вже синок вирос, дак каже: 
«Мамо, давайте ще ікони купимо!». Він любив ікони. 
Система опалення. [Піч у Вашої мами знизу була з 
цегли-сирця чи дерев’яна?] Самого низу до верху була 
складена... [Дерев’яна була?] Нє. Кладеться на долів-
ку тиє, а  тоді ж подпіччя робилось, а  таді лажилась 
тута досточка, а  тоді перекривалась, клали черньом, 
а тоді вереха. [Вереха – частина печі, куди ставили по-
суд, коли готували. Над верехою частина називалась 
«комин»]. Ну в нєкоторих низко є, низка так погано 
агонь горить, а вище, шоб агонь горів ячре. Колись і 
картошку в чугунах ставили. [Був столик поряд з піч-
чю?] Коло печі не було, а туди через хату, там столик. 
У нєкоторих повз з піччю ще груба та, шо топилась, 
тепла. А тоді тут уже пил такий здоровий, тут лежан-
ка була, мама спала, а ми вже на цінкавки. [Під піч-
чю курей тримали зимою?] Кались прятали, кались і 
телятка були, зими були колись дуже люти. Маленька 
була, хукала-хукала язиком ото, баба покричить на 
нас, а ми оп’ять, та і кашель нападе...

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Які госпо-
дарські будівлі у дворі були?] Гумно здорові такі. Мо-
лотили там зерно. [Зрубні?] З дерева, накриті соломою, 
пол дерев’яний, не дерев’яний, а земляний, молотили 
цепами. [Були споруди плетені, обмазані глиною?] 
Кромє сараї, сараї були в нєкоторих. Знаю, це за Кури-
лівками, да отут жила баба, і був хлів з лози сплетений 
і глиною обкиданий, дак довго стояв. А тоді в войну 
згоріла хата, дак уже, видно, Параска перекидала його.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Церква була, кажуть, 
колись красіва у нас, здорова, двохетажна вона така 
була. Я  не знаю, коли її розбурили, ще мене на світі 
не було. [Дерев’яна чи цегляна?] Дерев’яна. Коли роз-
бурили, там брусья були такі жовті-жовті, красиві, 
люди розтянули. А таді под німецьку власть зрабили, 
був клуб, а тоді зробили церкву, вже крилос зробили, 
усе, а таді все вбрали. [Після війни?] Да, послі войни 
вбрали. Лаштавались, не найшовсь настоятель такий, 
шоб руководить.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Коли будували, під кут хати щось закопували?] Не 
під хати, а це як кладуть підвалину, перероблять зару-
бень, і клали гроші – хто уже там чи п’ядесят копійок, 
чи во общем... [Монетка одна?] Одна монетка. [Під 
кутом, де покуть?] Да, де покуть. Входини. Колись ка-
зали, як заходили у хату, так котіка надо впустить. Так 
було. [Було таке, що піч переносили або попіл з печі 
зі старої хати переносили в нову?] Не знаю. Народні 
уявлення. [Запрошували домовика в нову хату?] Не 
знає, то, мо’, такі люди, шо, мо’, молитви якісь такі зна-
ють. Єсть же люди, шо і на ловке, і на погане... Кален-
дарна та родинна обрядовість. [Були якісь способи, 
як оборонити від злих сил будинки?] Святу воду на 
Хрещеніє похрестиш, так в чотирьох углах. [Ззовні?] 
У хаті попирскати водою, шоб ніяка нечисть не заво-
дилась. [На Чистий четвер прибирали хату?] Да, руш-
ники ж вішали. Рушників було, потрепал. А  сійчас 
нема ні в кого. [Коли малювали на дверях хати хрест?] 
Хрест – то уже як на Паску сходе до церкви, дак ото 
свічечку принесу, дак на кожних дверях хрестика. 
[Після Страсної служби на дверях?] На лутці, чи «го-
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ловень», як воно називається правильно, хрестик зро-
бить. [Часто на долівку в хаті зелень накидали?] Нє, 
це кроме на Святу, на Зелену неділю, раз в год у нас 
накидують. Коли було, кажуть, шовкова трава така 
висока росте. А тоді вона і зелена полоска, і біленька – 
«шовкова трава» називалась. А тоді касицю, ягор. [На 
болотах збирали?] Да, ходили туди в [урочище] Ха-
ромки. [Коли Ви переїжджали в дім до чоловіка, скри-
ню за собою везли?] Ну, скриня, як... [переїхала], була 
в сараї, перетянули в сінци і все. Ну, це вже було таке, 
трад[иція], як замуж іде, уже ж невістка, налаштують, 
вона забирає скриню собі.

с. Мезин
Записала А. Ярова у липні 2016 р.  

у с. Мезин Коропського р-ну Чернігівської обл.  
від Наталії Гордіївни, 1939 р. н.

ЖИТЛО Стіни. [Хати будували толокою, чи майстер?] 
Майстер. Талакою – нє-нє. Хазяїн уже наймав чатири 
человєка, на каждий угли строїв. Дах. [Соломою хати 
крили?] Крили, крили. [Давно змінили солому на ши-
фер?] Да вже давно. [До війни, чи після?] Послє. Па-
строіли усе.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Як називає-
те будівлю для дров?] Дроботник. [Для курей споруда 
як назвається?] Курник. Криниця. [Вода у вас тільки 
з колодязя, нема водопроводу?] Оце ж не з колодязя, 
водопровод у нас у дворах. А кали дожді позапускали, 
дак будем ми ще гавкать у каладізях, патаму шо тру-
би там портяться, вода прориває, нада лазить вчас-
но. А вани попривикали, шо і у хатах вада. Ворота. 
[У Вас дашок на воротах усюди є?] У кого є достатки. 
У кого хазяїн є.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Чи знаєте якісь прикмети про хату?] Ну, 
раньше калісь, стариє люде, кали сонце зайді, нічо-
го не позичали і не давали. Ну, тепер уже ж такого 
нема. [Коли «нечисті» люди помирали, знімали дах?] 
То люде знающиє тиї, шо багато знають, да людям по-
длості рабілі, дак поки потолка не здеруть, вони не 
вмирають. [Таке ще є?] Ні, вже в нас немає, в нас вже 
таких нема. [Зривали кришу?] Було. Не кришу, а дир-
ку робили у паталок.

Записала А. Ярова у липні 2016 р.  
у с. Мезин Коропського р-ну Чернігівської обл.  

від Сірої Наталії Петрівни, 1970 р. н.,  
родом із с. Студинка  

Новгород-Сіверського р-ну

ЖИТЛО Планування. [Де Ви народилися?] Село Сту-
динка, Новгород-Сіверського району. [Розкажіть, 
будь ласка про хати. Скільки було приміщень?] 
В  основному, була одна кімната, були сіни, комора 
вертикальна і поздовжня. Валькіру не було. Призьба. 
[Будували на призьбі чи фундаменті?] Будували доми 
на призьбі. Пізніше підіймали і робили на цеглі, роз-
бирали після війни, в [19]80-ті роках. Стіни. [Будува-
ли толокою?] Толоки не було. Або родиною будували, 
або наймали будівельників, в  кожному куті було по 
людині. [Дерево тесали чи брали кругляки?] Будува-
ли, в основному, з точених брусів, без остачі і дім, і са-
рай. Між колодами вкладали мох. [Чи білили житла?] 

Білили тільки «хату», сіни не білили. Дах. Раніше були 
солом’яні дахи, а в сімдесяті роки вже робили кам’яну 
черепицю. Інтер’єр. Долівка глиняна, жовта, після ві-
йни змінили на дерев’яну. Димарі робили дерев’яні. 
Від печі до стіни вішали ширму, за нею був дерев’яний 
лежак, на якому спали старші члени сім’ї. [Чи робили 
лави? Що ви називаєте диваном?] Лави зі спинкою на-
зивали «диван», інколи лави.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [У вас традиційно два 
двори тут?] Було два двори – звичайний чистий і для 
худоби, відгороджували забором з хвірткою. Ворота. 
[Над воротами багато в кого в селі зроблені дашки, 
таке було й раніше?] Над воротами робили «козирки» 
раніше з соломи, а зараз дерев’яні.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
В кутах [хати] закопували гроші для багатого життя. 
Народні уявлення. Коли вмирали відьми, в  сволоку 
робили дірку, бо інакше не могли померти.

с. Пуста Гребля
Записала А. Ярова в липні 2015 р.  

у с. Пуста Гребля Коропського р-ну Чернігівської обл.  
від Сушко Галини Іванівни, 1951 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Хату, у якій живете, Ви побуду-
вали чи купили?] Побудували. А  ми тут жили, тіль-
ки на другому кінці городу, там наша хата була, така 
під соломою, з старою стріхою. Це я ще добре помню. 
Хата була. Хата робилась одна, чотири угли, а  потім 
«перекатом» перегороджувалась. Піч, а тоді ж від печі 
«перекат» називалося – груба така. Вона топилася, там 
лежаночка була, в тій кімнаті, а тут димар йшов туди 
у піч, і тоже був цеє «перекат». Він обігрівав і розділяв 
на дві частини. Були сіни, і комірка невеличка – «чу-
лан» називався. [Робились якісь зміни зі старою ха-
тою, коли побудували нову?] Ту хату ніхто не робив. Її 
як зробили, то там жили мати з двома синами. Батько 
їх помер. А потім один син оженився, і вони сіни віді-
рвали, і  відійшли від невістки. І  хата була без сіней. 
А потім хату ту, як став же син жить із невісткою, вони 
добудували сіни. [Якого року була та хата?] Будували 
її до війни, а в якому році, не знаю. У нас є хата моєї 
бабусі, дідуся. В неї написано на наличнику, що вона 
будувалась в 1914 році. [Є якісь місцеві назви кімнат?] 
«Світлиця». Як «хата через хату», так називалось, хоч 
«хата з перекатом», чи «хата з перерубом», «хата через 
хату» – це коли дві «хати». Заходиш в хату: одна кім-
ната, друга кімната, так друга кімната – світлиця. [Сі-
ней між ними не було?] Ні. Хата, пройшов через хату 
і друга. [Веранди, прибудови робили?] Крильце було. 
Одкрите було, сто років назад було. Крите, тільки дві 
лавочки і там, і  там. [Чим веранда відрізняється від 
крильця?] Веранда вже засклена в ізбі, така замкнеть-
ся. А це просто заходи і не дверей, нічого немає. Під-
валини. Підвалини дубові завжди були. Призьба. 
[Фундамент був?] Не було, призьба була. Підведені 
глиною призьба, призьба глиною або [пісок] на ній. 
[Її не розмальовували?] Ні. Стіни. [У  Вас одна хата 
була дерев’яна, а одна – цегляна?] Так, друга в нас є, 
її дерев’яну вже будували. [Зруб?] Зруб. А потім най-
краща хата із червоної верби. Вона біліша. Ну, ложили 
дуб, якщо був. Не було. А у нас же тут сосна, хто з со-
сни. [Між брусами клали мох?] Ні. [Як закривали шви 
між колодами?] Глиняними. [На хуторі є каркасні, не 
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зрубні хати?] Нє. Є  і тепер такі, «в  сторч», кажуть, 
хата, але ніхто не будує. [Який тип поєднання колод?] 
«Ласточка» [«ластовиний хвіст»]. [Хати з тесаних ко-
лод?] Так. У  нас надвоє дереви розпилювали: було 
ззовні опукле, а всередині рівне. [Були білені, мазані 
стіни?] Обов’язково білені. [І в середині?] Також. Біле-
ні просто по дереву, а тут же горб був [зовнішня час-
тина стін]. [Чим білили?] Крейдою. [Висота стін яка?] 
Приблизно 2  [м], може, 30 см. Невисокі. [Лиштва на 
вікнах була?] Не було. Я питала в матері своєї, я вже 
не пам’ятаю, я  пам’ятаю, шо вікна закрити. [Тобто 
ставнями закривали?] Ні. Ставні були в багатших лю-
дей. А в бідних не було ставень. І нічим не закривали. 
[Стіни були чисто біленими?] Білі. [Розпис був у хаті 
всередині, ззовні, на печі?] Ні. [Ваш цей будинок коли 
було побудовано?] Та вже в [19]75-му. [Будували пра-
цівники чи толокою?] Працівники. А  було таке, що 
будували самі. Брату моєму побудували самі. Дідову 
хату вони теж самі будували. [Не штукатурили сті-
ни хати всі разом?] Укидають хату всі разом. Вкида-
ли глиною, дранкували, укидали глиною, це толокою 
і тепер. [Робітників годували?] А як же ж. Обідають, 
вечеряють, на цілий день роботи вистачить. Стеля. 
[Сволок укладали вздовж чи впоперек?] Упоперек. 
Вздовж – довгі. Але бувало вздовж. А березовий трам, 
сволок треба. [Чому березовий?] Намагались. Не знаю, 
може не крутило, вільху покрутить, а береза не крути-
лась. [Стеля у сінях була?] У сінях стеля була. А в яких, 
може, не було. Дах. [Чим крили дах?] Тоді соломою, 
але в нас залізом. Ну, в нас сто років, дарма, а була з 
заліза. Багатий був господар, построїв нам будинки 
один в бригаді. Інтер’єр. [Підлога була дерев’яна?] Ні, 
не було, там земляна підлога була. [Піл був?] Піл був. 
Піл був і був запічок. Два поли було. Був піл великий, 
де спали всі, і запічок – за піччю. За піччю обов’язково 
і стане полик такий менший, і ти на нього станеш, по-
тім на піч залізеш. [Колиска була?] Да. [Божий кут у 
хаті був?] У нас називався «покуть». [Зараз є покуть?] 
Є. [Ослони є?] Ослони були, лавки були. «Лавки» на-
зивалися. Ослін – це друге. Лавка, яка стоїть, вона з 
спинкою лавка, а  ослони  – вони без спин. [Мисник 
був?] Був. [Сволок оздоблювали різьбою?] Ні. Може, 
деякі багати й оздоблювали. [Скриня є?] Скриня і сун-
дук. Сундук – це одне, а скриня друге. Це два різнови-
ди для одягу. [Чим відрізнялась скриня від сундука?] 
Скриня – просто вона менша, це одно, і вона, кришка 
в неї, кришка просто пряма. А в сундука – оце кришка, 
а в ньому ще отак пристроєна, просто він коробкою. 
Туди наложи повно, ще й з верхом, а накриє, то вона 
накрилась, бо вона трошки вгору підійняте. І він [сун-
дук] більше за розміром. [Шпалери на стіни не клеї-
ли, просто біленьким робили?] Білим робили. [Тепер 
тут шпалери зробили?] Не зробили, в  нас тут біле. 
А тут були шпалери, дак немає вже, зробили, от, таке 
модно – поттяжкою. [Рушниками хату прикрашали?] 
Обов’язково. І  не тільки. [Чим ще?] Ласкавцем. [Це 
що?] Це отака рослинка. [Засушене?] Засушене. [Зілля 
заготовлюєте?] Ні. Ну, коли, може, якісь васильки сі-
яли. Система опалення. [У цій хаті піч не робили?] 
Ні, піч у мене є, дві. А я топлю кожного дня піч. Ну, 
хліб, для випічки. [З  чого зроблена піч?] Цегляна. 
У  нас робили цегляну зразу, була, якийсь був, чи як 
його, саман був. [Була і груба, і піч. Чи тільки піч?] Ні. 
Більшість робили лежанку і піч. Не груба тоді. [Димар 
який був?] Бовдур був. В сєнях був бовдур плетений з 

плетня, вивад з печі. Димар – він такий здоровий був, 
такий, шо залізеш і його мажеш. Бо він з плетня зро-
блений, з лози. А вон ж згорить. Так його надо було 
кидать, укидать глиною і всередині, і  зверху. Двері 
проставлялись, а  тоді відкривали тії двері і окидали 
глиною, а воно впаде. Бо мороз і... [Скільки раз на рік 
треба було глиною димар обробляти?] Два рази на рік. 
Два рази обов’язково. На осінь і весною.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Клали в кути гроші, як починали будувати хату?] 
Клали. Ото ж гроші, дехто там копієчки, мідяки. [У цій 
хаті монет закладено вже не було?] В цій не було. На-
родні уявлення. [Знаєте якісь забобони, пов’язані із 
хатою?] Таке є, приповідки є, я їх дуже не люблю, не 
вірю в таке. Не давай з дому молока, коли сонце сіло... 
А я даю, кому хочу, коли хочу і все. Просто я даю від 
душі і ніколи не боюся чого. То все казні диявола.

КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Козилівка
З польових щоденників З. Гудченко та Н. Ромасевич, 

записано 1995 р. у с. Козилівка  
Корюківського р-ну Чернігівської обл.  

за натурними дослідженнями

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. Господарські будівлі. 
Критий двір кінця ХІХ  ст.  – унікальний збережений 
взірець такого давнього типу сільського обійстя на 
теренах України, розташований понад вулицею села, 
де вкрай розріджена забудова. Можливо, це залишки 
колишнього хутірського розселення. Двір настільки 
малий, що є підстави віднести його першого власника 
до стану незаможників. Прямокутна в плані споруда 
із загальними розмірами 10×6,5 м складається з двох 
функціональних частин, з’єднаних в одне ціле: жит-
лової («хата + сіни») та господарської – сараю, який, 
по суті, є замкненим з усіх боків критим двором, при-
леглим з півночі до затилля житлової ланки. Розміри 
хати разом з сіньми – 6,5×4 м, кожне із цих рівновели-
ких приміщень займає площу по 13 м2. Сіни мають на-
скрізний прохід: передні зовнішні двері та затильні – 
у  двір. Треті (внутрішні двері) ведуть до хати. Хата 
освітлюється двома вікнами – на «чолі» і на причілку, 

1 – хата, 2 – сіни, 3 – сарай, 4 – загін для худоби

План критого двору. Кінець ХІХ ст. 
с. Козилівка Корюківського р-ну Чернігівської обл.  

1995 р. Рисунок З. Гудченко
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с. Орлівка

Записала З. Гудченко 2019 р.  
за фотоджерелом 1950-х рр.  

із с. Орлівка Куликівського р-ну Чернігівської обл.  
(Фонди КиївНДІТІ *)

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. Колодязь-журавель 
першої половини ХХ ст. розташований на майданчи-
ку біля вигину сільської вулиці серед забудови. Спо-
руда складається з двох головних компонентів – коло-
дязя та пристрою для підйому води з шахти колодя-
зя – «журавля». Колодязь – це рублене, із залишками 
на кутах, 6-гранне цямриння над шахтою з дощаним 
похилим накриттям (від бруду). Конструкція для 

піднімання води має такі складові: грубезний стовп 
із розвилкою заввишки близько 8  м, власне «жура-
вель» – довга жердина, закріплена в розвилці стовпа 
так, що вона може поступально рухатися вгору і вниз. 
З  нижнього кінця «журавля» для противаги прила-
штовано дерев’яний брусок, а до верхнього ланцюгом 
прикріплено теж дов гу жердину, але тоншу, ніж у «жу-
равля», з  гачком у нижній частині для підвішування 
спільного стаціонарного відра. Із цієї ємності підняту 
з колодязя воду люди переливають у принесені з дому 
власні відра. Навколо цілої споруди збудовано огоро-
жу із жердин між невисокими сошками. Поблизу ко-
лодязя для зручності верхня жердина виконує роль 
полиці для відер.

МЕНСЬКИЙ РАЙОН
с. Бірківка

Записала А. Ярова 2016 р.  
у с. Бірківка Менського р-ну Чернігівської обл.  

від Короткої Ольги Петрівни, 1948 р. н.

ЖИТЛО Підвалини. [Як називали пні, на яких ставили 
хату?] Стояки. Стіни. [Які були житла?] Зрубні. Як 
пам’ятаю вулицю – були зрубні. І майже у всіх глиняна 
підлога. Призьби не було. І там була підлога. І повітря 

* КиївНДІТІ – Науково-дослідний інститут теорії та історії 
архітектури та містобудування, м. Київ.

які орієнтовані, відповідно, на південь і на схід. Стіни 
житлової ланки критого двору кінця ХІХ ст. рублені, 
а  інших будівель  – «в  шули», між якими покладено 
плахи. Ззовні стіни цілої споруди – в «чисте» дерево, 
побілено лише всередині, власне хати з піччю. Обидві 
частини будівлі перекриті окремими скатними даха-
ми з дощаною покрівлею. Розміри майже квадратно-
го в плані двору – 6×6,5 м. У північно-східному кутку 
двору вигороджено маленький загін для тварин, а по-
ряд, у східній стіні, влаштовано грубезний стовп, що 
послуговує проміжною опорою для перекриття про-
стору двору.

КУЛИКІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Дроздівка
Записала А. Ярова у вересні 2016 р.  

у с. Дроздівка Куликівського р-ну  
Чернігівської обл.  

від Кононенко Олени Миколаївни, 1991 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Сіни були?] Веранда, сіни, комо-
ра. [Коли заходиш у сіни, вхід далі праворуч чи ліво-
руч?] Зліва. [Як комора в сінях розташована – право-
руч чи прямо?] Прямо. [У бабусиній хаті скільки кім-
нат було?] Кімната, кімната, де грубка і піч, веранда. 
[Знаєте, що таке «валькір»?] Ні. Стіни. [З чого зробле-
ний Ваш будинок?] В мене з цегли. Дах. [Раніше були 
будинки під соломою?] Були, коли ще в школу ходила. 
По дорозі до школи був такий дім з такою стріхой, 
вже развалився, звичайно. [Більшість будинків зараз 
покриті шифером чи залізом?] Шифером. [На старих 
будинках коли солому замінювали?] Думаю, будин-
ки нові робили. Мало які перероблювали. Інтер’єр. 
[Скриня стояла?] Да, і щас вони єсть. І не одна була. 
Там зерно зберігалось. [У всіх у селі всередині хати по-
клеєні шпалери?] Так. [У Вас є місце, де ікони стоять?] 
Є. [Скільки ікон маєте?] Ікона Божої Матері, «Гос-
подь-Вседержитель», «Святий Миколай»  – не одна. 
Ще на стєнці є багато різних іконок. Коля з церкви 
поприносив. Ікона «Тайной Вечері», багацько. У Колі 
склад. [Вишивкою в домі щось прикрашене?] Так, на 
іконах рушники, це обов’язковий елемент, без цього 
не можна. Вишивкою, в деяких людей і щас є, вишиті 
подушки на ліжко клали, по чотири, шість подушок 
гарно ставили, стояла прикрашено кроватка вишита. 
[Колиска була?] При мені не було.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Шапку на стіл можна класти?] Ні. І  їсти 
в головному уборі. [Ключі на стіл можна класти?] 
Можна, але їх забудеш. [Чому?] Не знаю, так говори-
ли, запам’ятала. [Передавати через поріг можна?] Ні, 
будете ругатись. Стояти на порозі не можна у хаті. 
Зайшов, і  стоять у порозі, говорять: «Проходьте, сі-
дайте». Бо колись під порогом, наче, небіжчиків хова-
ли, чи щось таке. Тому не можна, це я чула, чи хтось 
сказав. Календарна та родинна обрядовість. [Після 
Страсного четверга малюєте на сволоці хрестик свіч-
кою?] Так. І на дверях на вході теж хрестик. Свічкою, 
яка принесена з церкви Чистого четверга. [На Зелену 
неділю хату зеленню прибираєте?] Канєшно. І липою, 
зеленню, в хаті ложимо. І двір прикрашаємо: і зелен-
ню, і квіточками липи.

Колодязь громадський. 
с. Орлівка Куликівського р-ну Чернігівської обл.  

1950-ті рр. Фонди КиївНДІТІ 

МЕНСЬКИЙ  РАЙОН
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ходило, щоб пліснявою не покривалося. [Колоди були 
круглі?] Трохи обтесані. [Як з’єднували деревини на 
кутах хати?] По-різному було. І стирчали, і «в лапу». 
У нас стирчали. [Білили стіни чи ні?] Між бревнами 
впадини замазували глиною і білили, не штукатури-
ли. [Побілка була жовтувата?] Біла, з  крейди, трохи 
підсинювали синькою. [Вікна маленькі?] Маленькі. 
[Ставні були?] Ні. До [19]66-го року все село перебу-
дували. [І підлогу дерев’яну?] І підлогу, і фундамент. 
[Лиштва була?] Була проста. [Малювали іншим ко-
льором?] Коли перебудували, прибивали дранку, за-
кидували глину, білили, багато обкладували цеглою. 
Декілька домів були такі, шо оббивали шальовкою і 
фарбували. А так у всіх штукатурені, в одного – [сті-
ни обкладені] кірпичом. Розбирали старі хати, могли 
взяти матеріал, і поряд будували нову хату. Стара по-
ряд була як сарай. [Хто будував хату? Толокою буду-
вали?] Самі люди будували. Ті хати, які знесли в кінці 
[19]50-х років, не знаю, хто будував. Самі люди, може, 
в складчину. А нові – зруб будувати приходили теслі, 
а штукатурили, говорили «укидати», толокою. Ланка 
приходила. Ну, у  селі було чотири бригади, а  у бри-
гаді – ланки. [Що вони робили?] Коли зруб покладе-
ний, хата покрита, дранкою оббили. Приходили сусі-
ди, глину місили, розбавляли водой, добавляли мілко 
подрібнену солому, навоз. [У старих хатах не робили 
такої штукатурки?] Глиною закладували тільки шви, 
а  потім білили. А  тоді уже коли перестроїли село в 
кінці [19]50-х років, тоді оббивали, замазували шпа-
рини, забивали мохом, а тоді уже замазували глиною, 
прибивали дранку, збирались на толоку і закидували. 
Спочатку замазували, а тоді така дерев’яна дошка, на 
яку прибивалися така, кусок... Як показують нам по 
телевізору, тільки зараз металеві, а тоді були дерев’яні. 
[Шпаклювали?] Так. Поттяжку. [Якого кольору стіна 
виходила?] Біла, ну, глина, така жовтувата, а тоді біли-
ли. [Не розписували стіни?] Ні, не розписували. В су-
сідньому селі теж не розписували. Стеля. [Сволок чи 
трям поздовжній?] Поздовжній, інколи інакше. [Сво-
лок без різьблення?] Без. [Рік будування не писали?] 
Ні. Дах. [Чи покрили хату?] Залізом. [19]55-го  року 
з колгоспу їздили. Інтер’єр. [Груба і піч в усіх були?] 
Так. [У всіх хатах були димарі?] Так, у всіх були димарі 
дерев’яні. [Як називається Божий кут?] Божниця. [Які 
ікони були?] У нас не було ніяких, мама була вчитель-
ка, два рази на рік приїжджала з району комісія, і пере-
віряли по домах. Малу дитину питали: «Де мама Бозю 
ховає?»  – «В  нас немає Бозі». [В  інших хатах багато 
ікон ставили?] Ні. Одну-дві. На окремій полиці в куту. 
Там висів вишитий рушник. [Рушниками прикрашали 
тільки ікони, чи вхід до хати, проходи?] Прикрашали 
фотографії – велика рамка була. [При вході як штори 
не вішали?] Ні. [Штор взагалі не було?] Ні. Були за-
навєски на вірьовочкє. [Рушники робили хрестиком 
чи гладдю?] І хрестиком, і гладдю. [Ослони зі спинкою 
були?] Так. [Скриня була?] Сундуки маленькі були. 
Скрині, де хата більша – в хаті були, а так – в комо-
рі стояли. У моєї мами було два сундучки, скрині не 
було. Скриня велика, як стіл, може, і більше, а сундук 
маленький. У  баби Улампії була скриня намальова-
на – рослинний орнамент, кольоровий. І кришка так 
випукла. [Меблі рухомі?] Так. Нерухомі тільки палаті 
[піл]. [Колиска була?] Була на вірьовочках, полотня-
на. Чотири палки, прямоугольник, а потім обшивали 
полотном, і обшитий, ложили дитину. [Ткацький вер-

стат стояв?] У бабушки Улампії. [У неї ж мала хата]. 
Ну, отак стояв посеред. Ходили біля нього боком. 
[Стояв весь рік?] Ні, коли працювали, це уже глибокої 
осені, на зиму, а весною прибирали. [Куди виносили?] 
Розбирали, прибирали в комору [вішали на стіну]. 
[Усередині стіни білені?] Білені. [Не штукатурили?] 
Ні. Штукатурили вже, коли перестроювали на почат-
ку [19]60-х років, коли солом’яні криши покрили же-
лезом. [Вас змушували перероблювати хати, чи самі 
хотіли?] Люди самі хотіли. Хати були малесенькі. Зем-
ляні поли як, що мокро було, сира хата була.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
Ну, коли хату будували, так казали: «Спочатку коти-
ка треба впустити». Календарна та родинна обрядо-
вість. На Зелену Неділю посипали аїр, рвали липу, 
гілочки зривали, називали «клечення»  – вхід у хату, 
в хаті розстеляли.

НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН

м. Ніжин
Записав Ю. Бідношия 20 грудня 1997 р.  

у м. Ніжині Чернігівської обл.  
від Горбаченка Василя Калениковича, 1912 р. н., 

переселенця із с. Машеве колишнього 
Чорнобильського р-ну Київської обл. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Машов був юн, як скозать, тамока було всьо-
го сорок шись нодділов, там було людей мало ізразу, 
от. Єму вже дє-то прімєрно, дєсь тріста восємдєсят літ 
буде, до чотирьохсот, як Машов стоїть. Ну, там тих со-
рок шисть нодділов було, сториє люді булі, в болотах 
жилі в токіх, міжду болот посєлєни єни булі, от. Там 
зонімалісє хлєбопашеством усьо большиство, оралі, 
сійолі. У кожних воли булі там, корови булі. Сіно по 
болоту косілі, віламі носілі, склодалі, отак-от. Батько 
зонімавсє... був токі, хозєйновав, любів хозяйновать 
багато, а учіть дітєй то нє вучів, нє учів. Ні... нє навучів 
ні годного дітяті, о. [Ви cказали, що вашому селу чоти-
риста років майже. Звідки ви це знаєте?] Це єно нози-
валосє... Юн був... я був брігодіром, а юн був головою 
колхоза. От. Дак єно нозивалося ранчей Тоганруг. Он 
дє-то ув орхівах нойшов, от. Ток мі раз єхолі но полє і 
юн мінє росказувов, от. А тутока був, у сюм Машові... 
Машов... був токі чоловік, швідко ходів ун дуже. Бо в 
Кіюв пороходи ходілі уже. Так ун у Кієві купів солі там 
пуд, а  переходи ходілі сюдою но Крос... повз Кросно 
річка була, по сюй же Пріпаті. Ток їн як пошув, док пе-
реход пришов у Чорнобуль і юн прішов. От. Дак єго 
нозивалі Маршів, марширує так хутко. І його переме-
нілі но Машув. Док юн нойшов, значіть, ув орхівах, і це 
менє росказувов. Дак юн уже менє тоді росказувов, шо 
сє уже ув орхівах як ун ношов. Док ув орхівах було – 
йому тріста шезьдєсят роков, от... тогди, як йоно було. 
Так сє вже дєсь коло четирьохсот лєт. А юн був тим... 
прокурором був, а потум якось у нас, у сєло його пріс-
лалі, до був головою ковхоза. Дак це їн мені росказу-
вов. Док я оце токе-во, а другого я нє знаю. [А як його 
звали?] Його звалі? Бобійчук його хвомілєя, а звалі... 
той... вішло. Топоніми. [Які села були коло Машева?] 
Ну, в сю сторону була Бєлорусєя, док був Чєнкув, Лоси, 
Міхолювка, Крукі. А сюди вже Горочан, Зімовіща, Сто-
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росєллє, Кріва Гора, Кросно і Гусув. Сє по сєй бук Прі-
пєті... Пріпєть ідє і сє вже, коториє по сєй бук Пріпєті, 
осє булі. А то по тей бук Пріпєті, сє вже, мо’, ві їх і зна-
єтє, тиє сьола. По тей бук Пріпєті... там Сєміходи булі, 
Шепєлічі, Бєнювка– сє бліжніє сьола булі... [А скільки 
у вас кутків було? У вас казали кутки?] Да, у нас уліца 
мі козалі. Погун, Гать, Просєруд, Сєріловка. Трі куткі 
було. [Як називалися?] Погун, Просєруд, Гать, а тамока 
вже туди далєй ґ Белорусєйи, док нозивалі Сєріловка 
там, пробочайтє. [А  чому так називалися? Чому По-
гон?] А я нє знаю, там вігон був, Погун. Вігон, тудою 
худоба ходіла, от. А-а сєє... уже Гать, док там готілі гре-
блю токую посєред сєла. От. Док так нозивалося Гать, 
Гать. Токе прідумоють, яке... А  цє Просєруд, це цен-
тральне сєло було, док сє Просєруд. Центральне сєло, 
дє сєлілісє зразу люді. А було трі хвомілєї у нас. [А ще 
четвертий куток... Чому його так називали?] Я вже нє... 
я вже ж нє скожу вам, тей четверти куток, їх нозіва-
лі... туди... так прідумолі... Сєріловка. [А  вони не об-
ражалися?] Та нє, уже так у прівічку пошло. [То що ви 
казали, «трі фомілєї» було?] Трі хвомілєї було в сєлє. 
Потапенкі, Горбоченкі і Шульгі. От. Док йони, як ско-
зать, як плєм’я булі. А сє од їх зорождалісє. А другіє 
хвомілєї, ето уже пріходілі із другіх сюл, у прімі туди 
пріходілі. У нас, скажом, як скозать... тутока, коториє 
прі рицци, док богато топіла вода. Док у їх... Сє булі 
трі хвомілєї, в їх було сорок шисть нодділов зємлі, із-
разу довалі їм. І сє в сю зємлю ввіходілі і лєса, і болота, 
і всьо. А таке хороше зємлі мало було. А в другіх сьолах 
іще хужей було. І ут пріходілі. Скажом, у менє двє до-
чкі ілі трі. Ну, ун чуствує, шо осю дочку мою озьмуть 
і сю дочку возьмуть, а ся або слєпа, або ж нєкросіва... 
нєйока. От він об’являє... прімокув... а тоди другого ні-
чого нє було, а тулькі зємля. Тепер же, скажом, всє... 
можна й шось теє... туйкі но зємлі жить. От він як 
прідє в прімі туди, його... юн уже доє йому ту дочку 
його, оддоє. Ун хоче вже, нє хоче єє... любіть, нє любіть, 
як кажуть, алє бере. Юн йому там дорує воли ті там 
коня, корову... і зємлі. От. І єни но том ноддєлє вже... в 
його, скажом, синув нема, док юн прімокі прімає. Ток 
сіх примокув уже хвомілєї булі разниє, потому шо в 
нас вода меньшей топіла, док у нас бульшеє колічесво. 
Тоді ж так було: шо нопашеш, те й єсі. Свою кортошку, 
свуй хліб, свою... крупа... Товкочамі товклі крупу, ну 
док єни, правда шо, нозивалісє прімокі. Як прімак, то 
юн нє нозивавсє хозяїном, а єна хозяйкою. Хвомілєя 
єї, єна тукі шо роспісона з їм. А їх нє бралі но йокієсь-
нібудь, скаем, зборі ті шо, док їх... а тий чоловік, хоть ти 
і хороши йокі, і спосубни... ну, грамотних то нє було... а 
тебе вже зо старосту нє поставять в сєлі, бо у тєбе зєм-
лі нєма... тєбе зємля. А юн хоть нєгодни йокісь, старо-
стою його поставєть. А в їх булі одлічкі токіє, довалісь 
їм, отутока-о прічеплюволі. Док він тєбе хоть і б’є, хоч 
шо юн робіть, а його нє зочепі, бо в його одлічіє єстєка. 
Оцє сторости токіє булі. Ну, док оцє розмножуволосє, 
оціх сорок шість нодділув. І вже йоно розмножуволо-
сє, розмножуволосє... До в кого сіни, а хто прімокі прі-
мав, от. Док у нас їх, оціх прімокув, дуже богато було 
із другіх сюл, потому шо в нас не так вода топіла. Док 
хоть єно горьовалі, алє хліба можно було. Ветракамі 
тимі мололі, топчакамі мололі. І хліба вже предуже нє 
було, а проте сійолі коноплі, сійолі льон – і ото його 
пралі, ткалі, штони шілі, сорочкі шілі, от... Із його ве-
ровкі вілі собі но там шось прів’язувоть, увозілі... Ой, 
отокеє-от. Осє токе старе було у нас. 

ЖИТЛО [Як у вас в селі жили? Хати замикали?] Е-е, так 
клямку нокінуть одак-о, а зомкі булі дєрев’яниє. А ще 
булі... кріши в сєлі... док то вже сталі соломою кріть, 
дак хотя вже так пуд греб’юнку, я вже сам крів. А то 
токіє, док нокідоють шумі до оповзні почапають. Да 
як булі проклятиє німци, док ще хвотогрохвіроволі 
тиє хати, до глядєлі, як єни... А  то вже сталі... В  од-
нуй хаті, як скозать, батько, два сини оженіце, нє од-
дєлюволісь. Осьо так, як у туй... хаткі нєвелікіє булі, 
трі окна там у хаті, стін почті шо й нє було, то отак 
мучаца. Зімою, було, токая в нас, як скозать, дров нє 
наготовєть... сиріх, сиріє дрова, сухіх нє ноготовєть, 
нєсмотря шо ліз був. Отокіє люді булі зобітиє. До по-
єдуть норубають тих сиріх друв, до в ту піч нокідоють, 
ани нє горать. Потум почадєють отамака, ратують 
одне ’дного. А!.. Нєважно було. [...] Я колі роботов у 
Лєнінграді уже, так мєні там можна було... там мєнє 
токе хороше мєсце ноходілось, шо, як то кажуть, у нас 
козалі «ай до люлі». Ну я так... знокомівсь уже с єю 
до того... Ну, я думов там остацца, а з нашого сєла ще 
одін був: «А поєдом, а поєдом». Я прієхов, в мєнє вже 
нічого нє було в батька вже, нішо. А єна одна в батька 
була, покуйна. Так юн жів нічого, но тулькі шо одна 
була. Ну в менє ж нєма нічого: ні хати няма, ні в батька 
хати няма, нічого нєма, бо роскулачілі. Так ми позно-
комілісь, ток я коу: «Куди ж мі будом?» – «Довай, – єна 
каже, – в прімі, прідєш до нас жіть». Я прішув туди до 
їх уже. Ну, тєща дуже хороша була, а  тєсть нє хотів. 
Он прімакув нє хотів, ун думов, шоб єна пошла куди 
замуж. [...] О, я ще їм нє росказувов іще, я ходів як но 
тую тєріторєю. Ходів же додому всєдно я. Ходів додо-
му. Утюк, да ходів. До ше сожав, полов кортошку, пут-
коповов. Сожав копусту. А потум мєнє там вертольот 
поймав... А вертольоти лєталі, як я там полов кортош-
ку. І юн окружівсє раз, другі раз. Я вже бачу, док я... со-
діцца до мого двора. Содіцца – я скорій до у хлів. І єни 
вскакують удвох с пістолєтамі, но мєня: «Мородьорні-
чіш?» Я: «Голубчікі мої, я... шо я мородьору, сє моє всє 
це». А юн сів пуд сомімі... вертольот... пуд сомім моїм 
хлєвом. Пошлі в хату, побачілі там, шо фотокарточкі і 
всє єсть, покозав їм. «Дєду, содєтєсь, мі вас повєдом... 
повєзом у Мінск, но вас стулькі єстєка». А я тамака і 
кочався по зємлі, боявся, шоб нє той... Я як ночав їх 
просіть до ночав просіть, док єни: «Ну ладно, йдєть». 
Док я оттуля як прішов додому, док мєнє токая рєзач-
ка була, я вже ж теє... набрався його, док послі його 
очєнь понус токі був вєлікі. До і другі раз ізнов ходів. 
Е-ей, всє роскозать, док... [Розкажіть.] Там же йдуть... 
Ізнов половалісє. Там проволока, тріцотікілометрова 
зона огорожуваласє. І пудводєт тук тудой, шоб... Так 
оце копають яму туди, й одін пудбіває колка токого... 
і пудимає те, а ти лєзєш тудою, пролазіш, шоб нє прі-
туліца до того. І отак ходілі туди. Як йдєш, шоб ніхто 
нідє нь... нє поймався. Дє яка мошина зогудє, дє що є... 
А там уже коє-чого понобіраєш, шо токе позобірать. 
І то знов ідєш сорок кіломєтров, аж до станцеї Ювча. 
Да, це й окона оттуля. Вот... і... і ще коє-що понобірав. 
О-ой, Господі, хай Бог нє доє нікому. [А з ким ви ходи-
ли?] Ходілі, уже помєрлі тиє, і чоловік, і жунка помєр-
лі... Я тоди ходів іс Про... с Прохором. А одін іще жіві, 
Мікіта. А в другі раз, іс кім сє я знув ходів? Із Настєю 
ходів. А сє так ходілі... до й молодиє ще, молочшиє зо 
мєнє, то так дав Буг, шо юн ходячи вмєр і йона вмерла 
ходяча. Сє мі ходілі умєсті з їмі, умєсті з їмі, там пошлі 
нотопілі... [А що там було? Там уже почали грабува-
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ти?] Уже. [У якому році ви ходили?] Сє, мо’, в дєвєнос-
тум... ті то!.. дє ж у дєвєностум – у восємдєсят шостум. 
Ток уже... вже укна поубітиє булі, вже що було позобі-
роне. Уже... вже нічого нє було. Уже жілі вовкі в хатах. 
Дайже сєчкарка була – й сєчкарку зобрато і... обшом, 
тіє гребовалі, дєсь но Бєлорусєю ті, хто їх знає, ну, об-
шом, усє позобіроно, шо було тамака єке... 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [А про домовиків у вас говорили?] Говори-
лі. [Що таке домовик?] Ну, домовік, це уже і но мойом 
було вєку. Домовікамі нозивалі... ето єни... шо в тебє 
в домі живє юн. Юн тобє добро желає ілі буває, шо 
желає но те... но горе тобє. І у хлівє... Ток це вже но 
мойом вєку двоє було токіх. Як ізлюбіть домовік коня, 
док юн його вічеше, віглодіть і отут зов’є йому в гріві... 
тиє, ко... коси тиє зов’є так, шо ти ніяк нє росплєтєш. 
А як нє любіть, док юн його оце зо нуч вігоняє. І там, 
пока ти нє змініш, юн його вігоняє, шо прідєш ти, док 
ін мокри весь. І робіца нєякі, і хозяїн бере, док перемі-
нює другу масць. Як другу масць віменює, уже злюбіть 
домовік, он його віглодіть, вічеше. І це так нозивалісь 
домовікі. [Які вони?] А єни нєвідіміє. [Зовсім?] Да, нє-
відіміє. Його нє побачіш.[А як казали, на що він схо-
жий?] Ну вроді б то... тамока, док вроді но ласіцу. Вро-
ді на ласіцу, така ласіца єсць, як скозать... ну, отако-от 
єна довжіни, токая, кросіва токая, як... звєручка вроді. 
Ут... [Як людина переїжджає в другу хату, то домовик 
за нею йде?] Ну, сє вже нєвідімо, хто його знає. Я вже 
нє знаю. До новєрно! [Нам розповідали, що його кли-
чуть, коли переїжджають.] Док його може й клічуть, 
но юн нєвідімо переходіть. [А як кликати, не знаєте?] 
Нє знаю, нє знаю. Шо нє знаю, то нє знаю. 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. Нас вівозілі  – хто хоче, 
хто нє хоче – пудойдє овтобус до двєрей... Нє хочеш – 
пуд рукі тєбе, і туди. Мі потум, прі... Худобу, ту вперуд 
зобралі, а нас упослі одвєзлі. Прівєзлі до церкви, і сіх 
два сєла, Кросно й Машув, уже вістроїлісь усі овтобузи 
сіє, до церкви. Батюшко блогословляв нас. І... і сєй же 
батюшко наш був і в Лукошах, сюди пересєлівсє був, 
до жив і в Лукошах тей наш батюшка. Ну, прієхолі туди 
до Чернобуля, нас... зомєралі нас, там стулькі родіяцеї 
було, ну нас... обмівалі єкімсь отиє овтобузи наші, і сє 
так. Нас нуч вєзлі, плаколі... котриє спевалі, котриє 
плаколі большиство, всє покідолі своє. І прівєзлі, уже 
роспредєлялі по квортєрах, до сє й жілі по квортєрах 
тамака. Потум хто куди, росселялі їх. Отокеє, доро-
генькі. [Як ви з церквою прощалися?] Ну, с церквою... 
Соділісь новколєнцах, хрестілісь: «Господі, поможи 
нам, шоб мі вєрнулісє но свою родіну, шоб мі ще тєбе 
побачілі, спосі нас у путі, в дорозі». Отак. Обдималісє, 
целовалісє, прощалісь. [Усі люди навколішки стали?] 
Да, всє, большиство. [А  багато було автобусів?] О-о! 
Овтобусов дєсь, може, підєсят було, строшне. Усто-
новілісь, так строшне. Токеє дєло. [Гарна церква у вас 
була?] О! Гарна. Гарна, тока большущая. Єї уністожілі 
німци трохі, потум... А то там цвінторі. У наз же ішло... 
хронт стояв, док там німцов поховалі богато но цвінто-
рі. І потум їх повукопуволі, повікідалі. Большая церква 
була і кросіва тока! Оконостас! Била кросіва. Я  туди 
ходів кожну нєдєлю пошті, кожну нєділю... Я любів... 
[Далеко було ходити?] Трі кілометрі.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Роскурку-
люволі вусім чоловік. [Вісім сімей?] Вусім сємей. А оцє 
вже, шо в тріцать сідьмум бралі, дак сє вже... А цє вусім 

сємей. Цє в їх зобралі хати – школи поробілі... зобра-
лі хлєві, зобралі... в нас тоже була молотілка, січкарка 
та була... і... та була, шо олій біть – і всє зобралі. І була 
ото в нас називалась клуня, дє молотілі. Там цепами 
молотілі, а потум уже молотаркою, у. Всьо позобіралі. 
А оцє вже позопрошли год, то як булі мільйони сіє... 
док візивалі менє. «Чи шо роскулачувониє булі?»  – 
«Булі», – я росказав. «Дайтє трі чоловікі, шоб зо вас... 
шоб токіє вашого возросту, а  хоч сторейшиє, шоб 
роскозалі, шо у вас було, шо у вас зобралі», от. І йони, 
я їм іскозав, і йони їх візволі. Роскозалі, аж потум ві-
зивають. Візивають, єще зразу... сіє сталі сіє гроши, 
отиє мільйони [сміється]. Йони мені доють сім тисьоч 
грошей: «Це ваше зо теє, зо те ваше добро... шо ваше 
добро путтверділося». Они посилалі вже у... в орхіві: 
«Аж путтверділося, шо у вас було... Да, токе, оте й те». 
Дак єни мені далі аж отиє сім тисєч – аж нічого. [Що 
можна було купити?] Шо там можна було купіть зо тиє 
сім тисєч! Іще тоди, як я получів, дак іще можна було 
хоть того, а до... хліба булку. Осє токеє діло. Було. [...] 
А раз горілку... В наз було токеє, шо опорати булі. Мілі-
цея вже зопрещала гнать. А в нас встоновілі в лєсі токі 
опорат. Шоб ві побачілі – док там цільна тая... зовод 
[ґуральня]. Ну, док я там гоню до й не теє, пороюсє там 
уже ж того... Зір – так сюди ік копонци, куди надо по 
воду ходіть, а ун [вовк] стоїть, метров п’ять од мєнє. 
Ну, а  єни огню бояца, я  потум беру головешку, схо-
пів, аж руку спюк. А тоди ун як замурчіть – і отскочів. 
А потом одийшлі, я вже боюся, вже нє знаю, шо мєні 
тутока й робіть. Хвоя [‘сосна’] так, а  нуч. Думою: но 
хвої буду. Пройшло мінут дєсєть, а, мо’, й булєй. А єни, 
може, вже метров сто – як зоспевають! – док строшне... 
А прі колхозу, док іс того... іс кошар, с кошар тєлята ві-
тягуволі. У нас було вовкув дуже богато, дуже богато.

с. Кукшин
Записала А. Ярова в березні 2016 р.  

у с. Кукшин Ніжинського р-ну Чернігівської обл.  
від Ільєнкової Вікторії Віталіївни, 1990 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Чи була хата бабусі й дідуся по-
будована, чи вони її купили?] Була побудована. [Коли 
будували житло?] Приблизно 1948-й рік, бабуся і ді-
дусь будували, на що грошей вистачило, так і збудува-
ли. [Скільки кімнат?] Дві, сіни, кухня і вітальня. [Ко-
мори нема?] Чим комора і сіни відрізняються? [У ко-
морі зберігають речі, а  сіни як прохід]. Ну, у  нас сі-
ни-комора – там і речі і прохід. Ну, називається «сіни» 
то в нас. [Є веранда?] Ні. Стіни. [Житло дерев’яне чи 
цегляне?] Дерево, зруб. [Стіни оштукатурені?] Так, 
розчином з глини наче. [Зруб з остачею, кінці висту-
пали?] Ні. [Стіни мазані?] Так. [Яка приблизна висота 
стін?] Метра з 3. [З якого матеріалу та якої конструкції 
побудована комора?] Дерево, глина та солома. [Якого 
кольору ззовні стіни?] Жовті, дах – зелений. Дах. [Дах 
чотирисхилий чи двосхилий?] Чотирисхилий. [Яким 
матеріалом покритий дах?] Солома, потім залізо чи 
щось типу того, коли змінили  – не знаю. Інтер’єр. 
[Підлога була дерев’яна чи земляна?] Дерев’яна. 
[З чого зроблена піч?] Кірпич. [Є в домі груба?] Так. 
[Чи є в хаті червоний кут, є ікони?] Дві ікони. [Є осло-
ни?] Є. [Чи була в хаті скриня для одягу?] Була. [У хаті 
на стінах шпалери?] Ні. [У хаті ще є килими?] Так, ста-
рий, колись куплений. [Заслана піч?] Покривало зараз 
там речі. [Є в сінях стеля?] Є.
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с. Титівка

Записала А. Ярова в березні 2016 р.  
у м. Чернігові  

від Кушніра Анатолія Григоровича, 1959 р. н.,  
Кушнір Раїси Михайлівни, 1964 р. н.,  

та Кушнір Олени Анатоліївни, 1986 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Село Тітовки збірне – хутори. От, в селі хтось 
був хуліган, їх виселили, і оце ж появились там на ху-
торі. Їх розкуркулили, вигнали, і вони почали в одне 
село сходити, переносили доми.

ЖИТЛО Планування. Мама жила в великому куркуль-
ському дому. Дім перенесли в село. Там якийсь кур-
куль жив, перенесли. Спочатку сільрада була, потім 
школа, в  школі медпункт. В  мене мама фельдшером 
працювала. Потім школу окремо зробили. А тут був 
довго медпункт. От, в нас був дом «на дві половини»: 
в одній мама жила, ну, папа і я. А з іншої сторони в 
мами прийом був хворих. Вхід один був. До нас сюди 
було, а  прямо сюди там один коридорчик і в мами 
кабінет. Дім старий, не знаю, коли будували. Дорево-
люційний ще. Підвалини. [Хата стояла на землі чи на 
стовпчиках?] На «сторчах». [Скільки їх робили?] Чо-
тири. По кутах робились, може й посередині, дім ве-
ликий. Може, шість. Призьба. [Дім із призьбою?] Так. 
[Призьба навколо всього житла, чи тільки довкола 
житлової кімнати?] Повністю, но там ще ж прибудови 
дерев’яні були. [Уже призьби нема?] Є. [Які матеріали 
використовували для будівництва призьби?] Дошки 
чи палки. А там глину чи пісок. Там металевий обідок 
є. Дошки, мабуть, раніше були. [Яка приблизна висота 
призьби?] Сантиметрів 30. [Хто підмазував призьбу?] 
Бабуся, потім донька і я. Ну, це дім, а не призьбу. Сті-
ни. [Будували дім толокою?] Ні, вже не пам’ятаю тако-
го, то, мабуть, дуже давно було. Там вони не дуже дру-
желюбно один до одного ставляться... [У вас будинок 
зрубний чи каркасний?] Зрубний, бо дятел продовбав 
дірку, видно. Там навіть як: дерево, плюс ото «ляпал-
ка» [обмазка] і зруб. І дятел по осені, коли холодно, об-
бивав стелю біля вікна. [Якщо цей будинок будувала 
не Ваша сім’я, то де вона до цього жила?] Той дім стояв 
ще до мене. Бабуся жила в батьківському домі, потім 
закінчила медичне училище і її направили на роботу 
і поселили. [У селі всі хати зрубні?] Ні. Є нові, вони 
інші. [Нові цегляні. Старі будинки були, наприклад, не 
мазані, оббиті шалівкою?] Є оббиті шалівкою. Є «фін-
ські». Є старий-старий. Там чи то глиняна, чи земля-
на підлога. Його мазали. Зараз лінолеум положили. 
Я пам’ятаю земляний [пол]. [Той дім після війни бу-
дували?] Ні, мабуть, вже старіший, ніж цей наш. Там 
два житла. [Колоди на стінах тесані?] Да. Круглі такі. 
Ну, тесані. [Обаполи не стирчали, колоди?] Ні. [З чого 
робили суміш для мазання стін?] Солому і кінський 
навоз, солома, глина. [Білили стіни?] Можна ізвєстю. 
[Шви між колодами чимось не закладали?] Там як па-
кля закладувалась. [Лиштва довкола вікон різьблена?] 
Так. [Якого кольору?] Жовта, зелена. [Різьблення біля 
дверей теж було?] Ні. Дах. [Ґанок був?] Був. [Фрон-
тон ґанку який?] Трикутний, залізний. [Соломою 
дах колись покривали?] У нас залізом, потім шифер. 
Інтер’єр. [У  Вас підлога дерев’яна була?] Дерев’яну 
пам’ятаємо. [Коли лінолеум поклали?] Менше десяти 
років назад. [Там була одна кімната?] Дві, і  комора, 

коридор. [По скільки шибок в вікнах?] П’ять. [Сволок 
білили?] Так. [Які стіни всередині були?] Були білені. 
Побілка почала сипатися. [Шпалери поклеїли давно?] 
Років тридцять назад. [Червоний кут був?] Бабуся 
була комуністка. [Вишивкою житло прикрашали?] 
Так. Рушники, картини вишиті. [Де рушники висіли?] 
На картинах, в кутах, на стінах. Картини хрестиком, 
а рушник гладдю. [Орнаменти рослинні?] Так. І кру-
жева. Система опалення. [Піч була?] Була груба. 
Може, до того, як перенесли, було. Було дві груби. 
На одній грубі були круги для підігріву. [У селах печі 
були?] Були.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Коли в новий дім входили, пускали першим кота?] 
Пускали. Маленьке кошеня знайшли. А ми Юлю пер-
шу. В  нас кота не було. [Сміється]. Народні уявлен-
ня. [Можна через поріг передавати?] З рук в руки не 
можна. [Чому?] Щоб не посваритись. Якщо вдома ма-
ленька дитинка, не можна на вітер вивішувати на ву-
лицю білизну. [Чому не можна?] Щоб спалося добре. 
Не можна ногою коляску гойдать. Коли хто їде далеко 
кудись, не можна підмітати. Ну, що провели і одразу 
підмітати, пилососити не можна. Ну, наче, як вимів з 
дому... [Про домового знаєте?] Якщо щось пропадає – 
[то робить] барабашка.

НОВГОРОД‑СІВЕРСЬКИЙ  
РАЙОН

с. Троїцьке
Записала А. Ярова 2017 р.  

у с. Троїцьке (хутір Попова)  
Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.  

від Короткого Петра, 1953 р. н.

ЖИТЛО Планування. Ето дєдов дом бил построєн в 
1921-м году. Дєд прішол с гражданской войни, патом 
женілся і построіл етот дом. І в етом домє жил я до 
шестьдісят шестого года. А патом отєц пастроіл свій 
дом рядом. Тоже на хуторє. А послє етого уєхал, уже в 
Новгород-Сєвєрскє школу заканчівал, поступіл в учі-
ліще в Стародуб, послє Стародуба поєхал в Чернігов. 
Ми на хуторє жилі, там смотріш: до бліжашей хати 
100 мєтров і в ту сторону 100 мєтров. Поетом, гдє хо-
чеш, там і строй. Ну, раньше строілі как, щас строіт на 
вєрху гдє-то, свободно, а  раньше люді зємлю ценілі, 
поетому строілі гдє-то поніже. У нас мєсто било хол-
містоє, на горкє там агарод бил, спуск вніз ідьот, ров-
ноє мєсто – там хату строілі. [Не було волого дуже?] 
Там єщьо мєсто холмістоє, єслі свєрху от поля вніз 
мєтров 20–30 спуск, хата пастроєна єшьо мєтров 50 ілі 
100 єщьо дальше, і так єщьо далше спуск пошол. А вні-
зу вєсной залівало, болото, патом вигон бил для скота, 
і колодєц. Виравнівалі мєсто, там бил полуподвал, хо-
зяйствєнний блок, бивало так, что і до двух мєтров 
доходіл фундамєнт, нєкоториє комнату дєлалі, когда 
проблєма с жильйом, а свєрху – дєрєвянний. Больших 
било двє комнати. Пєрвоначально дєд построіл, до 
трідцать пятих годов у нас ета хата била, патом прі-
строіл вторую. Ну, уже так расказивал, когда нємци 
прішлі, говоріт, ми жилі в пєрвой хатє, а  оні жилі в 
етой второй хатє, іх там гдє-то жило чєловєк восємь. 
Большая била хата – шесть на пять [метрів]. Ето билі 
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сєні, камора. Вот ето сєні билі, вот ето камора. Вход 
бил чєрєз сєні. От, ето била комната пєрвая, вот ето 
била вторая, і вот здєсь трєтья. Пєчь била вот здєсь, 
а вот здесь возлє пєчі била прістроєна тоже малєнькая 
грубка. Підвалини. Фундамент. Дєд строіл свій дом, 
отєц  – когда слєдующий дом построілі. [Мастрів не 
наймали?] Нєт, нам сосєді памагалі, талока била, нє 
так, шоб вєсь хутор собірался, а  сколько надо (пять 
чєловек ілі сколько), і помагалі строіть. Начіная от ко-
панія ям. Два-трі чєловєка викопалі ями, заложилі 
фундамєнт, с  кірпіча ложилі. Патом брьовна, началі 
сруб дєлать – там уже чєловєк 5–6 работало. Ето новая 
хата, а старую хату, я так нє знаю, ну, мой дєд тоже нє 
сам строіл, у нєго билі братья, помагалі. [Хата дідова 
на пнях?] На дубових пнях. У нас будувалось – стави-
лись дубові пні, шесть пнєй, і ложились вінци патом, 
і  дєлалась призьба. Пєрвий вінєц дубовий. [Перший 
вінець тесали чи так клали?] Тапором обтьосивалі двє 
сторони, а  ніжнюю сторону  – просто кору отогналі, 
і он же [брус] полукруглий. І на на нєго патом, назива-
лі «драчьом», потдіралі, і оно получаєтся, на ето брєв-
но вот так ложилось плотно, станком когда пріложат. 
Оно і уже холод нє заходіл, оно как би обнімало ніж-
нєє дєрєво, і так друг на друга ложилось. Стіни. [Кон-
струкція дідової хати зрубна?] Да. [З якого дерева бу-
дували?] Сосна, в основном. [Були на хуторі каркасні 
хати, де проміжки стін заповнювали хмизом?] Ето у 
нас так сараі строят, а дама – нєт. Дама – сруб строілі, 
і одні там-там штукатурілі, а у нас поштукатурілі і об-
білі шильовкой. Ну, нє шильовка, тонєнькая ета, ну, 
будєм говоріть, шильовка. Дом бил покрашен і оббіт 
етой шильовкой. [Оббили стіни ще до Вашого наро-
дження?] Да, до моєго рождєнія. Оні узєнькіє такіє, 
сантімєтров по  5, по 6  ширіной. [Колоди на стінах 
були круглі чи тесані?] Тьосаниє. [З  залишком?] Да. 
[Прокладали мохом?] Мхом, патом гліной замазивалі, 
а  послє дранкой оббівалось і гліной штукатурілось, 
а послє етого било етой шильовкой оббіто. Била ши-
льовка, ета фасадная часть со двора била оббіта, а ка-
торая наружу, там штукатурілась і мазалась. Двє стє-
ни билі шильовкой оббітиє, покрашениє, а двє стєни 
билі бєлиє, крейдай мазалі. [Яких ромірів та кольору 
була шильовка?] Ну, обично узєнькая шильовка, мак-
сімум до 5  см ширіной, 5  дліной, і  одна йолочкамі. 
Красілась она, обично новая, так била жолтая, а патом 
краской покрасілі, так она, ну, там разний цвєт бил. 
Єйо же нєсколько раз красілі. Сколько я помню, яр-
кий цвєт бил, тіпа жолтого. Ну, в основном, бил зєлє-
новатий, желтоватий цвєт, і чуть-чуть сіній. [Сіни бі-
лили, шалювали?] Просто заштукатурівалі, білілі. 
[Сіні штукатурили повністю, чи тільки шов?] Сам 
шов заполнілі, дранкой нє оббівалі, а в хаті било дран-
кой оббіто, гліной поштукатурєно. [Ґанку в хаті не 
було?] Був малєнькій. С сінєй бил вход на чердак. [Ві-
кна різьбленням декорували?] Доотдєливалісь. Рєзниє 
какіє-то фігукі билі, кружальца і єщє что-то, а внутрі 
обичниє налічнікі билі, оббівалісь вокруг. [В сінях ма-
ленького віконечка не робили?] Нєт, у нас такого нє 
дєлалі. Дах. [Покрівля була чотирисхила?] Да. Пона-
чалу била саломєнная, а патом уже покрилі желєзом. 
[Жердки, які на даху солому тримали, як називались?] 
Забил. Іх пріходілось мєнять. Двє палкі збіваєш, чтоб 
вєтром не сдувало. Забил. [Димар був дерев’яний?] 
Раньше бил дєрєвянний, квадратний, а  патом, когда 
покупалі, бил круглий. [Дерев’яний довго був?] Он 

долго не жил, проходіло лєт 25, і єго мєнялі, он просто 
прогорал, сажа на ньом наліпала, прогорал. Інтер’єр. 
[Вікна великі були?] Нє очєнь. У нас било пять шибок: 
одна большая і чєтирє помєньше. Ну, гдє-то мєтр 
било. Пєчька високая, а ми малєнькіє билі, на пєчьку 
лазілі, а вот здєсь кровать стояла. По началу било, «па-
латі» називалось – длінноє такоє, мєтра трі длінной, 
і  мєтра два, навєрно, ширіной, дєрєвянная. А  патом 
поставілі кровать. І тут проход бил, і когда пєчька то-
пітся здєсь, витопілі пєчьку, жар отсюда вибрасивают 
в ету грубку. І  в етой грубкє она тоже грєлась, ета 
стєнка, і  тєпло било. [На печі спали?] Спалі. Грубка 
гдє-то мєтровая. Просто сдєлана била как пріпєчьок, 
на нєйо становішся і на пєчку залазіш. А  вот здесь 
вторая комната  – здєсь грубка била. Тоже большая 
груба, і  тоже топілась грубой. Тут бальшой команок 
так-о стоял, она вся прогрєвалась с двух сторон. Вот 
ета стєна тьоплая, вот ета стєна тьоплая, і  вот тут 
єщьо за стєнкой ход такой бил, дим от грубкі шол, 
отак поднімался чєрєз команок і навєрх. Вокруг обо-
грєвалось. Тєпло било. [Покуть була?] Отут. І вторая 
хата... [Лави, ослони були?] Ослон тут бил, под окнамі 
стоял, і тут стол бил. І тут за стол всє саділісь с етой 
сторони, с етой... Стол посрєдінє стоял большой. За 
столом тоже тіпа лавкі била. Она нє двігалась. І здєсь 
малєнькая стояла. Здєсь кровать била і вот здєсь. Ко-
лиска била, по срєдінє вісєла, трям бил. Тут кут одін, 
тут второй і на куткє цеплялась. Із мєшкавіни сдєла-
на, она вісєла і на нєй. Потом, когда больше сталі, била 
дєрєвянная, качалась, на етом... Ну, я больше бил, мой 
брат єщьо в етой спал, а  я уже в етой, качалкє етой 
спал. Ізначально била лампа-кєросінка, одна цепля-
лась на паталок, она большая, там вісєла проволока, 
і на висотє чєловєческого роста. Большя лампа, стє-
кло большоє. А помєньше стояла на столє. В етой ком-
натє одна большая лампа била, а малєнькая на комєн-
ку стояла, палка, возлє пєчкі горєла, а на столє боль-
шая лампа. В хаті, я помню, пол бил, а в пєрвой хатє 
била долівка. Гліна трамбовалась, залівалась вадой, 
патом утрамбовивалась, патом висохала, гліной її бі-
лілі, і она била жолтєнькая. А патом уже дєд здєлал в 
обоіх хатах пол. [Когда долівку поміняли на дерев’яну 
підлогу?] Ето уже в шейсятих. [У сінях теж була долів-
ка?] В  сінях була здєлана долівка, а  патом покрита 
била, шильовка била положена, і  по нєй ходілі. Там 
холодно било, поетому надо било ізоліровать вот ето 
шильовкой. [Стеля в сінях була?] Бил паталок, а в чу-
ланє нє біло, там просто палкі билі, на палкі цеплялі 
цибулю, чєснок, там било чєтирє палкі такіх больших. 
Двєрі, как всєгда, билі рєзниє, фільончатиє. [Багато 
було ікон?] В  одном углу і в другом Божья Матєрь, 
в  другом... [Які мебіл були нерухомі?] Да нєдвіжи-
миє – палаті. Ну, патом помєнялі. Ето било нєдвіжи-
моє, просто од грубкі до стєнкі било оно жостко за-
крєплєно, оно широкоє било, там можно било чєти-
рьом спать. А  патом кровать поставілі. Ну, кровать 
била обичная, двуспальная. І сразу мєста больше ста-
ло. Стояла возлє етой кроваті бабушкіна скриня. 
Обично скриня закритая, пріходят, раздєваются, на 
скриню положилі адьожу, патом пошлі. Стула такого 
не било. Орнамєнти [на скрині] билі ілі краской, ну, 
я відєл волни какіє-то, а внутрі откриваєш кришку – 
ілі наклєяная какая-то картінка била. [Кришка була 
рівна?] Полукруглая била. [Був вішак?] У нас назива-
лось, за пєчью била, називалась «дуга». За пєчью, воз-
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лє комінка била, вісєла, я малим бил, нє допригівал до 
нєйо. Вєшалі одєжду, єслі что, мокрую взялі посушилі. 
На стєнках доска била прібітая, ну, допустім, дєд там 
своі кнігі храніл, полка такая под паталком била. На 
пєчкє, на тильной сторонє, возлє кроваті. [Мисника 
не було?] Ета у нас називаєтся «палиця»  – була при 
входє. С  етой сторони пєчь, двєрь ідьот, і  там про-
странство мєтров 2, і била большая палиця. Она вісє-
ла гдє-то мєтр от пола і почті до потолка. Ето била два 
на два [метри], і палиця ширіной метр, і там було 5 ілі 
6 полок. І на нєй хранілась вся посуда. Ну, то, что нє 
нужно, више ставілось. Кружкі, чашкі – всьо стояло. 
[Різьблення було?] Нє, просто вєрхняя кришка біла 
больше видвінутая, а далше всьо остальное било. Ну, 
і шторка. [Ткацький верстат був?] Стоял, бил большой 
ткацкий станок. Я  даже в Чєрніговє бил, он у нас в 
сєнніку стоял. Патом батька єго на дрова порєзал. 
Я говорю: «Зачем ти ето сдєлал?». Большой станок та-
кой бил. Когда єго в хаті ставілі, мєста мало било. 
Гдє-то мєтров два с половіной на два с половіной. Тка-
лі обично послє праздніков. Вот ето ідьот Рождєство, 
Хрєщєніє, вот как только заканчівалісь празднікі, на-
чінался пост, і занімалісь. Он станок високій бил. На-
вєрху цеплялось свєтільнік, кєрасінка с одной, с дру-
гой сторони. [Що на верстаті ткали?] Рушникі, покри-
вала, рабочєє, тіпа половікі. [Зілля в хаті заготовлюва-
ли?] Ну, заготавлівалі, но я нє внікал в ето дєло. В сє-
нях в хатє повєсілі, оно вянєт, сначала запах, а патом... 
[Рушниками хату прикрашали?] Украшалі. [Де вони 
висіли?] Возлє рамкі с портрєтамі. Над окнамі пор-
трєт бил, над каждим окном стоял портрєт, на свобод-
ной стєнкє зєркало стояло, і вот еті всє стєни украша-
ліся рушникамі. А в углу, гдє стояла ікона, ікона ж так 
стоіт, по діагоналі, как трєуголнік, називался «зана-
вєс»  – около мєтра длінной, попєрьок шло вишито 
узорамі і вєртікально. [Рушники вишиті гладдю чи 
хрестиком?] Крєстіком всєгда над іконамі вісєлі, 
а гладдю – над портрєтамі. Матєрі помогал в дєтствє 
вєшать. [На вікна та над дверним отвором рушників 
не вішали?] На окна занавєскі вєшалі. Над двєрьмі не 
всєгда вєшалі, ну, когда какіє празнікі, тоже вєшалі, 
тоже вишиване било. Возлє двєрєй – там крючок бил, 
і  рушник цеплялі: с  той сторони, там рукі витірать, 
а  здєсь ліцо вітирать. Два рушника била, чтоб зналі: 
грязниє рукі витєр с етой сторони, чістиє с етой сто-
рони. [Шпалери на стіни клеїли?] Нєт, обоі у нас нєт, 
у нас бєлілі. [І штукатурили?] Оно штукатурєно било, 
а по штукатуркє оббівалі дранкой, укідано гліной, па-
том всьо ето дєло тьорта, забєлєно. Побєлілі крєйдой. 
Каждий год ілі два раза в год обізатєльно бєлілі всьо: і 
паталок бєлілся, і стєнкі.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Здєсь бил 
[зрубний] сарай, так стояла хата. [Сарай був розділе-
ний на окремі приміщення?] Роздільон. Отут корова 
била, для свінєй було, і  он дєлілся. Погрєб вот здєсь 
бил. [Накриття було?] По началу шось біло, потом ра-
зобралі. У нас же пасіка била. Сєннік – он бил за тєрі-
торієй двора, оно такоє високоє било, оббітоє шильов-
кой, прімітівноє, сєно забрасивалі. Он тіпа сарайчіка. 
Камора била  – вєшалі трави, там бабка занімалась, 
мать. Поетому оно там свєжеє било, заходіш туда, 
там запах постоянно. Огорожа. [Огороджували двір 
тином?] Да. [Ворота дерев’яні?] Да. Ворота большиє 
во двор, а  вот здєсь калітка била. Но здєсь било от-

горожено. Ето хозяйствєнная часть, вот сдєсь ліщина 
била, високе, з ліщини високий такий тіпа забор бил, 
штоб кури нє пєрєлізалі. Вот здєсь калітка дєрєвянная 
била, і  тином пєрєгараджувалась, а  здєсь – обичний 
плєтєнь. А отут, уже когда я побольше бил, тут поста-
вілі забор, шоб ніхто не заглядував. А  поначалу бил 
такой же самий плєтєнь, а дальше здєсь огород.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Церква на хуторі була?] 
На хуторє – нєт, в сєлє била церква. Єйо закрилі, сдє-
лалі зєрнохраніліщє, но сєйчас раставріруют. Кірпіч-
ная церква, чєтирьохетажная, високая, ми когда-то 
лазілі. Пєрвий етаж больше пяті мєтров, ілі даже сємь, 
потом мєтров пять, четирє свєрху большущий купол 
стоял, вже проржавєло, так вєтром сдуло, навєрно, 
навєрху крєст. [На храмове свято ходили до церкви?] 
Уже я бил малєнькій, уже церковь нє правілась, по-
етому нічєго нє било.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Чи клали щось у кути хати, коли починали будівни-
цтво?] Ето дєлалось скритно, чтоб дєті нє зналі. Нє-
коториє дєньгі там ложилі, пятачок ілі єщьо что-то, 
на чєтирє угла. Зведення даху. [У  кінці будівництва 
деревце ставили?] Ну что-то там дєлалі, каліну цепля-
лі, єщьо что-то, но я нє помню. Входини. [Першим в 
нову хату кота впускали?] Ето била такоє, у  нас там 
целая куча котов била, поетому заходілі. Нє успєлі 
пєрєйті – кот уже в новом доме живьот. Календарна 
та родинна обрядовість. [Перед Великоднем, після 
Страсної служби, хрестика малювали в хаті?] Пєрєд 
праздніком что-то рісовалі, каждий по-своєму дєлал, 
крєстік ставілі. [На які свята прикрашали хату зелен-
ню?] А  на Троіцу всєгда, Зелена неділя. [Очерет на 
долівку стелили?] Ну, у нас очерета нє било, поетому 
цеплялі, в ето врємя цвєла акация, для запаха в дом 
заносілі, ну, там вєточку ліпи. Ну, і во дворє. Єзділі в 
сосєднєє сєло, явор прівозілі, по углам разбрасивалі. 
[Яким був родинний етикет за столом?] В  дєтствє я 
малим бил, дєд старєнькій уже бил, дєд сідєл кнігу чі-
тал, за стол садімся, сємь чєловєк било, а ми малєнькіє 
билі, захотєлі дєдову ложку вкрасть. У дєда здоровая 
ложка била, она нам в рот нє влазіла, дак хап єйьо, дєд: 
«Отдай мнє ложку!».

ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН

с. Манжосівка
Записали З. Гудченко та Н. Ромасевич 1995 р.  

у с. Манжосівка Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  
від Івахненко Варвари Юхимівни, 1920 р. н.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. Топоніми. [Як кутки називали у селі?] Ка-
лішевка  – так це хутор, воно до Манжосівки вмісті. 
А чого Калішевка? Тоже був якийсь Каліш. Дак мати 
розказувала, як в [19]20-х  годах денікінці заходили, 
банди тут ходили, дак як ускочили, одна хата і друга 
хата, дак там така баба здорова була, шо вона набила 
солдата того, денікінця. А у нас чого-то вони були, тиї 
деніківці. Було, один як прибіг, каже: «Отам-то мене 
баба набила, в Кулішівці», – не каже «Калішівці». Якби 
він сказав «Калішівці», то вони були б її вбили. А так 
вони поїхали шукать Кулішівку.

ПРИЛУЦЬКИЙ  РАЙОН
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ЖИТЛО Стіни. [З чого будували хати?] З дерева. Рубле-
ні, обмазувалися поверх зрубу. Знадвору необмазана 
була, а зсередини обмазана глиною, а знадвору – так. 
[Хати люди самі собі будували, чи наймали майстрів?] 
Наймали. Тепер кирпичові, тоді дерев’яні. Наймали.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. Тутечки топ-
тали сарай. Знаєте, як там топтали сарай, то оце глина, 
солома. Яму велику викопують, туди глину і воду, ко-
лотять кочергами, а тоді відрами носять. А стойки ви-
сокі стояли, отак з цього і з цього боку ряд, а туточки 
доски великі, і сюди кладуть солому. Ото один кладе 
солому, а другий воду ллє. Підносять-підносять з гли-
ною, а  тут душ тридцять ідуть, місять, топчуть, а  за 
ними оп’ять такоє самоє. Це було в [19]29-м году. [Це 
толока?] Толока. [Що ще робили толокою?] Мазали.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. 
У  нас млини були. Були вітряки. Поверталися по-
лностю, крил було четверо і шестеро. Вони були кру-
глі. То вже послі начали робить такі на полтях. А то 
вертиться: на тому ствол такий дубовий, а  тоді на-
верха натягають, пристановлять козел такий, веровка 
крутить-крутить, до вітру повертається. Було багато 
отутечки, недалеко. Кузня. А  кузні не було, кузні до 
Прилук туди, на Полову [село неподалік] – то там ряд 
кузниць.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Календар-
на та родинна обрядовість. На Страсть у п’ятницю, 
дак треба, шоб принести із огню додому оцю свічку із 
церкви, і тоді, тепер же нема сволоків у хаті, а раніше ж 
сволоки великі лежали, і то роблять хрести. Три хрес-
ти роблять: під свічку підставляли, воно димок, ро-
биться хрест під потолком. І од стіни тієї, де ікони, ро-
блять свічки [хрест] од пожару, і по куточках по всіх, 
де боги тоже. А як проти Паски, приходимо із одіянія, 
хрестики невеличкі робимо на сволоку. Крайні точки 
і середня – 5 точок. Маленькі точки, шоб видно, з дим-
ку, воно ж підкурює. На Трійцю прикрашали лепехою, 
а клечення отакі, ма’ть, дубні здорові, тепер гілочки у 
хаті, а раньше од самого полу кругом галяки, шо вито-
пиш нею. Встремляють тую гілку, тільки липа. Тепер 
лип нема, так ото чо’, но клення поставили да і все. 
[Як закінчилися свята, що з цією зеленню роблять?] 
У піч кинуть і кажуть: «Щоб спать не хотілось». Так 
тиждень шоб повисіла, а тоді кидать, бо спать хотіти-
меться, якщо довго стоїть. За тиждень воно посохне.

с. Ряшки
Записали З. Гудченко та Н. Ромасевич 1995 р.  

у с. Ряшки Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  
від Ілляшенка Петра Івановича, 1925 р. н.

ЖИТЛО Призьба. Підлога була глиняна і ще присьба. 
Тепер же підвалини. А колись же була присьба: спеці-
альна лісочка така малесенька, закидалася туда землі, 
і ото женщини було, як неділя, гуляють на присьбі. Фу-
даментів тоді кирпичних не в кого даже в заведєнії не 
було. Стіни. [З якого дерева тут будували?] Із верби, 
липа, осика. Дуб  – це подвалини, а  липа, осика  – ето 
ощіп, сволочки. Сосна у нас тут рідко в кого, оце вже 
стали завозить. Осика, верба, липа, дуб. Інтер’єр. [Оце 
піл, на ньому спали впоперек чи вздовж?] Вздовж отак. 
[Так це ж впоперек]. Ноги сюди. Оце привалок в мене 
єсть, під голову спеціально трохугольне, «привалок» 

називається. [У Вашій хаті такий гарний піл широкий, 
буває, що він вужчий]. Це доски. [Дубові?] Ні, не дубо-
ви, хоч верба, хоч липа. Це ще оцьому полу, це вже мені 
сємдесят, батько дєлав. Це вже страх. Це тики, шо він у 
сухому. Це як кабана ріжем, дак рубаєм відтиля – там 
порубаний пол. Система опалення. [З чого будували 
піч?] З кирпича оце січас зробив піч, оце все з «пальон-
ки», а  тоді  – «сирець». [Ви пам’ятаєте, щоб в давніх 
хатах по-чорному топили?] Було. Раньше до верха [ди-
маря] називалося «заткало». У хуторі у нас і отоді ото, 
як щас, в’юшок не було ні в кого. [Що таке «в’юшки»?] 
Ну, ото в’юшки – прибор, шо затикається верх (засло-
ночка і все). А тоді було у каждого: там дірка така і за-
ткало – тряпок. Утром пішла вона, заткнула верх і всьо. 
[Верх таки був?] А як же. Димар. Рівно вверх дим по-
шов. [Верх-димар донизу йшов?] В рівні, шоб женщина 
достала дірки. [Як називалися ті дірочки?] «Шогли» це 
називали, «бовдур», а дірочки – забув. [Підвісний був 
цей верх? Не спирався?] Ні, воно було у стіні.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ У  нашому 
селі, кроме олійниць, ні горшків не робили, нічого не 
було. Кузні були. Та вози ремонтіровать. [Скільки ку-
зень було в Ряшках?] Кузню мали багато. Ото в нього 
землі трошки  – там для картошки, не пахав, він ре-
монтірував вози, плуги, він тильки в кузні, а  кузня 
йому хліб давала.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Заклади-
ни. Хату як затівають строїть, хрест первим дєлом, 
підвалини, і  в углі, де Миколай, в  общем, в  углі, де 
ікони, отам хрест. Зведення стін. І  то піднімається 
хата, строїться і той хрест, і до окончанія, виходить, 
і  не уничтожається. [Який той хрест?] Дерев’яний, 
маленький такий хрест, як ото приставка, малень-
кий. [Він не падав?] Гвоздком прибивали. [Куди його 
прибивали?] До підвалини. А потом до деревини. [Це 
відривали кожен раз?] Відривали і прибивали гвозд-
ком. Не кажен же строївся за год. Буває ж, і год, і два 
строївся. Це ж не то, шоб за год, таких рідко бувало. 
А строївся і год-два, а може, й більше. [Раніше, може, 
швидше строїлись?] І раніше ж тоже так було. Не ка-
жен мав ліс, ліс був, усе крадене, крали один у одного, 
за ліс тоді судили. Унічтожали багато тоді. От, дуже 
було на щот лісу у нас трудно. Зведення даху. [Як 
закінчували хату, ставили зверху шось?] Як закон-
чували хату, ставили хрест на димарі, і  так він там і 
струхав. Входини. А  тоді якшо построїв, тоді спеці-
ально такі хрести, такі іконки, як іконка, тіки хрест, 
освящали. Освященіє робили і вхидчини разом. Кота 
впускали. [Його наніч залишали?] Впустили, і так він 
і переночує. На другий день, як привик, значить, при-
вик, ну, він же свій. [З батюшкою в нову хату заходили 
чи як?] Вхидчини [не робиш], пока не освятиш хату. 
Святить – кажуть, повигонить всяких нечистів. А як 
освятили, тоді вже заходить. Первим заходе пацан. 
[Чого так?] Він, пацан, гріхи – у дитини немає зла. Він 
ше безвредний, мала дитина, пацан, він не має зла на 
человєка. А такий, як я, примерно, я вже на вас злий, 
на того, на того, вроді врагів немає. Як у пса, як ти 
його не побий, а  він лащиться, воно ні на батька, ні 
на матір зла немає. Треба щоб зайшов человєк без зла, 
добрий. [Тоді вже всі йдуть за ним?] А тоді вже і стар-
ші. [Що вони із собою несуть?] Ікону Ніколая. Оце 
самий главний святой наш – Ніколай. Ото 17 рублів 
колись за ікону віддав.
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Записали З. Гудченко та Н. Ромасевич 1995 р.  

у с. Ряшки Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  
від Никоненка Степана Несторовича, 1919 р. н.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Млин. [Цей 
водяний млин на хуторі Ілляшенків належав Вашо-
му батькові чи ще діду?] Я цього вам і не докажу, ви-
дно, діду. Тому шо батькові ото [у спадок дістався] 
млин, а меншому [сину] – земля по ціні того млина. 
Їх [млинів] два було. Дак ото так. А вже двоюрідний 
брат – дак тому самому млин прийшовся, дак у того 
безвалюшний. В  нас був млин такий, як то кажуть, 
проізводство ціле. Тут валушня, шо вона тіки стоїла: 
як назвозять сукон із усього округа, а може, і от Черні-
гова! Да, в общим, казали, на Десні, може, єсть іще, да 
не знаю, де тоді були валушні ці. Ну, сукон, було, ота-
ка гора лежить. [Скільки колес у млина було?] Колесо 
одно, тільки вона йшла, як оце називається, трансмі-
сія, шо з’єднує з колесом. Один крутить камінь, а дру-
гий крутить оці калінчастий вал, був такий, оті товка-
чі, шо сукна валили. Дак оце батько підливає холодну 
воду. Млин же на воді стояв. Оконце було прорубане 
таке, він витягає ключкою воду холодну, а тоді котьол 
гріється, там пічка така була, гарячої добавляє. Ото як 
ізвалить, дак і води не пропуска те сукно. Отаке сук-
но валив батько. [Він же його і фарбував?] Ні. Воно 
робиться чорне само, оце як ізвалиться. То таке руду-
вате, а то зробиться чорне, як звалиться. Помню, у нас 
у столику, дак гроші насипом були, дак я чую, як роз-
читується батько, дак чую: «Тридцять п’ять копійок за 
аршин». Це так брали. Помню, як сусідка була, їх тоже 
розкуркулили, дак вона: «Е-е, у Нестора водою гроші 
пливуть». Дак на тий воді треба посидіть кажну ночь 
отамо-во! Це ж не без того, як ходили в [19]19-м году да 
в [19]20-му, то ще начали їх бить дак бандіти тиї, тре’а 
ще й тих бояться. [Якого Ви року?] Я дев’ятнадцятого. 
[Ви по розповідях про це знаєте?] Да. Я помню, як оце 
валилося, дак я цю процедуру бачив. [Млин просто-
яв до тих пір, коли Вашого батька розкуркулили?] До 
[19]30-го году. Його розібрали в колгосп, не колгосп, 
а з совіту дядьки. Я знав, де й дерево лежить теє. Мені 
казали: «Забери!». Я  кажу: «Нє, не у мене брали!». 
Я навів примєр їм, як мені мати казала: «Врага накор-
ми, ще й на дорогу дай». Дак я тії практіки додержу-
вався. Я не в кого не забрав не дерева, це як требували 
вже за хату, я нікого не звинувачував, шо вони в мене 
забрали отако-во, шо забрав колгосп. Дак ото вони 
мені півтора міліона, 1625000 [рублів] за все, шо оце я 
описав. [З чого стіни млина були?] Отаке дерево, отакі 
плахи до 50 см були, дубови. Сами дубови тіки пото-
му, шо на воді ж ніяке дерево не можить витримувать, 
тіки дуб. [Як млин стояв?] На палях. Палі пабити. Ну, 
це ж до землі ж воно з’єднане було, а туди ж по уров-
ню з колесом робилося. Палі ти і зараз ше вигляда-
ють. [Це на якій річці?] Смош. Дак тоді й річка, тоді й 
риба, тоді й вода була. А тепер пересохне отак літом. 
[Як воду регулювали для млина?] Воду я, щитай, тоді 
я не понімав, шо воно таке, а  тепер, як оце розірва-
ло у нас щось, отак ставок почали рядом робить, дак 
вода ж іде напором прямо, дак вона розірве будь-що. 
А то ж таке не цементіроване ніщо, а було, річка іде 
так, як ото двері, а млин стоїть не там, а отут, шоб не 
прямо вода йшла, шоб трохи отвод. А  тоді, як вода 
вже набірається повно, дак вин зробив туди дальше, 
уже дальше такий великий уже ставок, і  там зробив 

шлюз такий. Прокопав іскуствений шлюз і там ото 
одкривав: як тики вода набралася, шо млин не погло-
тить її, і через заставку йде, дак він одкривав, і вона 
обходила тоди кругом. [Як водосховище?] Да-да-да. 
Ото й щитаю, шо батько з головою. [Ще Ви казали, 
що були якісь крутілки]. Ну, оце ж заставки, заставки 
оті, шо під колеса. Стоїть колесо отако-во, а тоді перед 
оцими-во зроблено, метрів чотири, а  може, й  шість, 
наслано [підошву] там у воді. Перед цим, де заставки 
стоять, стояни стоять, а потом на веровці засовка така 
опускається туда. Проти скрині, например, колесо 
стоїть. Під колесом зроблена скриня така дерев’яна, 
по їй іде ж вода оце відціля, де заставку отак підні-
меш, накрутиш ото заверткою, іде у жолоб. Главноє, 
шо регулірується цією заставкою. Вода ж може пойти 
цілий метр, а він піднімає, шоб вона йшла тильки на 
ширину жолоба. І то тільки підтягнув, потом як уже 
менше, він накрутить ще більше. Як уже вода дуже, 
воно пускає туди. Отак регулірували і не зривали отиї 
підошви. То називали «підошвою», шо під тим іде. По-
тому шо, як не буде підошви, дак воно буде розмивать, 
і може ж млин повалить. [Млини будували якісь май-
стри спеціальні чи сам хазяїн?] Це [батьків] батько, 
видно. Батько дав [тату], він старший був, дак йому 
млин, а  може, по способності, а  той [менший брат] 
портняжив, дак тому землі дав. То діти одни, а не од-
накові: той до хазяйства, а той до чарки. Дак ото він 
так розділив їх.

РІПКИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Велика Вісь

Записала А. Ярова 2016 р.  
у с. Велика Вісь Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  

від Маринця Володимира Володимировича, 1990 р. н.

ЖИТЛО Планування. Стара хата, яку знаю, мала план 
«сіни  +  хата  +  комора». Таких багато було. В  коморі 
вихід надвір. Великі будинки теж були. В  діда було 
багато кімнат, маленьких, як равлик були. Не білена 
була. В першій половині ХХ ст будували. Були веран-
да, комора, сіни, кімната, велика кімната. З  дому в 
погреб можна було перейти. Підвалини. Підвалини 
намагались [робити] з дерева чи акації, але акації  – 
складно знайти потрібну. Дуб краще, ніж ялинка, 
зберігається в землі. Підвалини, правда, намагались 
не різати зайвий раз. Чим більше ріжеш деревину, 
тим скоріше вона псується. Фундамент. Зараз хати 
на фундаменті. Призьба. До війни на призьбі робили 
або на рундуках. Стіни. [Як будували дерев’яні сті-
ни житла?] В нас, в основном, в зруб. Нічим не білені. 
Особливості залежали не тільки від традицій, а  і від 
майстра, господарки, столярів. Робили [з’єднання ко-
лод] і  «в  обло», і  «ластівчиний хвіст», «в  лапу». Між 
колод клали мох – він не пропускає холод і абсорбує 
та втягує вологу. В  Тамарівці недалеко  – там білені 
хати були. Хто, як захоче. Будували частіше з сосни. 
В Добрянці, наче, з плетня могли робити хати. В нас 
такого не було. Знаю, більш поширене «в ушули». Ба-
гато будинків після війни будували. Каркасний буди-
нок зробити не так важко, а робити треба було, тому 
вони були. Зруб хати робили «в тиблі». Не згоден, що 
житло було нетеплим. Стіни зрубу добре захищають, 
дуже тепло. Мох не пропускає вологу. Вікна малень-

РІПКИНСЬКИЙ  РАЙОН
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кі – не пропускали тепло. Великий дім був в Редьки. 
В нього був обтесаний брус, то було дуже дорого, рівні 
стіни були. В Любечі, до речі, був завод цегли. Але то 
не часто. В  нас майже не було білих. Ззовні намага-
лись білити извьосткою, вона вбирає комах, всереди-
ні – крейдою. Ізвьостка більш біла. Але по ній не мож-
на ні красити, вона хлоп’ями падає. Наскільки знаю, 
ті, хто хотів білену хату, щоб надати гарного вигляду, 
з’єднання дерева глиною мазали і білили, щоб рівні 
були, самі стіни тільки біли обмазували. Простіше 
було. Стіни мали рельєф, не були рівненькі. Білили. 
В  Тамарівці дві хати білені. Глина ще дає і теплоізо-
ляцію. Будували, в  основному, майстри. Толоку осо-
бливо не збирали. Столярів брали. Багато їх було в До-
брянці, з Росії туди приходили, потім розходились по 
району. Каркасні, можливо, будинки є в Рихлах і Обо-
лоні. Стеля. Сволоки називають «трами». Дах. Стріха 
не пропускає вологу. Дах чотирисхилий. Покривали 
соломою. Десь 62–64 снопи прив’язували. Зверху кла-
ли жердки довгі, що вітер не скидав. Інтер’єр. Долівку 
робили з глиною. Міняти долівку на дерев’яну підлогу, 
стріху на інші матеріали почали, коли матеріали були, 
після війни, мабуть. Система опалення. Пічі робили: 
нижній ярус з зрубу, підпіччя з нього, вище з цегли, бо 
цегли важче було знайти. Димарі цегляні.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
Монету закопували в кут під Божим кутом. Колись 
родич знайшов стару монету, коли прибирали жит-
ло старе. Народні уявлення. Домовиком не лякали. 
Календарна та родинна обрядовість. На Страсний 
четвер баби свічкою хрест малювали. Ближче до на-
ших часів, коли крейда була, почали крейдою хрести-
ки малювати.

с. Красківське
Записала А. Ярова в липні 2016 р.  

у с. Красківське Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  
від Гіневської Н., 1937 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Як давно проживаєте тут?] 
З 1942-го року. До війни побудували будинок в Чер-
нігові. Поділений на два ходи. Там ще люди жили. По-
чалась війна. Батька на другий день забрали. Мама з 
двома дітьми вдома залишилась, їй порекомендували 
в село піти. Спочатку ми жили, потім мама переїхала. 
Лише у 1945-му році, коли завершилася війна, почали 
приходити з війни солдати, мама змогла вирішити пи-
тання, щоб половину будинку продать. Пришли квит-
ки з маминої роботи і батькової, продали півбудинку і 
тут купили маленьку хатинку. [19]45-го року я пішла в 
у перший клас, і тут проживаєм. [Хата, у якій живете, 
куплена чи побудована при Вас?] При мені. В 1967-му, 
в 1968-му році тут жили. Для того, шоб побудувать, не 
вистачало коштів, я  звернулася у Ріпкинський банк, 
як тепер кажуть, за кредитуванням. Не знаю, як тепер, 
раніше не видавався кредит, поки плановий відділ не 
виїде і не встановить, на якій вулиці, на якому місці, 
на якій відстані від вулиці будувать будинок. Дак ра-
білі схему будинку, сарая, вуліци. [Хто робив?] Пла-
новий відділ районний. [Будували толокою чи найма-
ли?] Оце ж толокою. Ми купили будинок – за Ріпка-
ми, село Папірня. Як кажуть, був готовий зруб. В тому 
калгоспі брався транспорт, машини з прицепами, цей 
будинок разбирали, на машини грузили і привозили. 

[Готовий?] Готовий був будинок. Тільки не було печі 
та грубки. Привезли і тут же, як ото кажуть, наймали 
толоку (по вісім, по десять чоловік), шоб його швидко 
злажить, шоб його з дерева не повертіло, не пашло в 
ту сторону. Бо на кожному ж дереві ставився номер 1, 
2, 3, 4, так і складався. [Були сіни в хаті?] Не було. Був 
тільки зруб. Оце як стоїть будинок, отаке було кру-
гом і всьо. [Одна кімната?] Ні. Три кімнати. [Комори 
не було?] Нє. В нас кімнати – спальня, зал, прихожа і 
веранда. [Планування будинку змінювали?] Нє. Фун-
дамент. [Фундамент є?] Є.  [Цегляний фундамент?] 
Цегляний. [Одразу будували?] Да. Стіни. [Колоди на 
стінах тесані чи круглі?] Круглиє. [Замок зрубу з оста-
чею, тобто стирчали кінці колод?] Стирчали. [Хата бі-
лена?] Білена. [В один колір?] Один. Всередині белю, 
а  зверху шильовкою шильовано, краситься. [Під час 
будування нічого не клали в кутки?] Цього ми зна-
ли, цього не робили. [Закладини святкували?] Ні, не 
було такого. [Дім прикрашений різьбленням?] Нє. 
[Лиштвою не прикрашений?] Ззовні є. Стеля. [У хаті 
видно сволок?] В нас кажуть «балки», а таді ті стра-
пила. [Балки поперечні чи поздовжні?] Поперек, го-
ризонтальниє, а патом ідуть [літерою «А»] страпила. 
Дах. [Коли побудували, дах покритий був залізом?] 
Черепицею. На подобіє шифера, така маленька. Чере-
пицю ту скинули. [Коли замінили?] Давно. Інтер’єр. 
[Підлога дерев’яна?] Дерев’яна. [Червоний кут є?] 
Нема. [Рушниками прикрашаєте?] Раніше прикраша-
ла. Рушники маю. [Шпалери не клеїли?] Ні. Не подо-
бається. [Яка висота стін?] 2,85  [м] чи 2,90  [м]. Сис-
тема опалення. [У старій хаті була піч?] У мене ж не 
було старої хати. [Тут піч будували?] А як же. І зараз 
готуєм. [Груба була?] І зараз є двє груби: одна с пєчкой 
побудована й друга. [Димар який?] На стелі з другої 
сторони будинку, під стропилами робиться така «куч-
ка» з кирпича, на таку кучку ставиться димар. Сперва 
димар іде з кирпича. На самом верху – бетонна труба.

Записала А. Ярова в липні 2016 р.  
у с. Красківське Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  

від Гладкої Ольги, 1937 р. н.

ЖИТЛО [Як ваше село постраждало під час Другої сві-
тової війни? Наскільки я знаю, залишилось тільки 
9  хат]. Відстраювали в [19]50-х  роках. Залишилась 
тільки хати на одній стороні. Я приїхала, люди жили 
ще в землянках багато. Я в [19]57-му, так представте, 
з [19]45-го і [19]57-й, так скільки врємєні... Люди стро-
їлись. Папа погиб на фронті. Ми переїхали на мамину 
родіну, на Полтавщину ще, а потім... [Ви кажете, люди 
жили в землянках ті, які і раніше жили тут, чи які по-
вернулись?] Ні, вони і жили тут. Згоріли хати. [Ви 
приїхали на пустир?] Не пустир, хатки були, маленькі, 
плетєниє, обмазані земльой. Планування. [Яке у Вас 
планування житла?] Подивіться: веранда, сіни, кухня, 
туди спальня. [У Вас як заходиш, веранда, сіни, наліво 
піч, направо кімната?] Да. Це була камора, а тепер там 
спальня. Була сім’я здарова, а тепер уже немає. [Бачили 
десь, що у сінях нема стелі?] Он в сусідів. [У Вас була 
хата за планом «хата + сіни + комора»?] Да. Сіни зда-
ровиє, тади перегарадили, зрабили печь туди. А була 
каморка, каморки з тої сторони двєрі зробили, бо було 
дванадцять душ сім’ї. Веранду потом строїли... [Коли в 
селі з’явилися веранди?] В трицятих веранди строїли. 
То не було. [Ґанок був?] Не було. Стіни. Побудували 
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хату в [19]58-му, а потом добудовували сіни, веранду, 
мо’, в [19]60-м гаду, патом обшильовували. [Коли хату 
збудували, шильовку зразу зробили?] Нє. [Вона білена 
була?] Нє, дерево й всьо. [Веранда у вас каркасна, вже 
не зрубна?] Нє, з  шильовки. [Сіни рублені?] Рублені. 
[Хати були з дерева?] Нє, рєдко-рєдко у кого з брусків, 
а  то плетєні  – як плетні плели, а  тади земльою абкі-
дали. Були багато таких хат. [У сусідньому селі Малий 
Листвен каркасних хат не було]. А тут були, і землянки 
були. [Землянки, мабуть, після війни будували, коли 
не було де жити?] Після війни. Нема де. Больша по-
ловина села була спалена. Німці отступали – падпали-
ли. [Ви одразу в хаті жили цій, що й зараз?] Приїха-
ла, вже хата була старенька. [Яка була?] Ну, дерев’яна 
така, рубленая. [Колоди були тесані чи круглі?] Коло-
ди були круглі і вирізьблювалися, щоб мох туди клас-
ти. Не квадратики, як он, у сараї, у хліві. [На сараї за 
з’єднанням колоди виступають, у хаті також так було?] 
Не пам’ятаю. [Казали, у  сусідньому селі Суличівка в 
старих хатах кінці колод не виступали?] Ну, то у тому. 
А по-моєму, стирчали у цій хаті, одінаково отак. [Як 
обиралося місце для хати?] Я цього не знаю, хата сто-
яла отак. Чого вони її повернули... [Ця хата вже зовсім 
по-іншому побудована?] Ну, да. Он уже угли, бачете, 
так. Всьо обшельоване, обрєзане, у «чистий угол» на-
зивалося. Це строїлось у «чистий угол». Не стирчали 
палки, у «чистий угол». [У Вас шильовкою оббиті сті-
ни, а  їхня конструкція зрубна?] Зрубна. [Колоди ква-
дратні?] Да, квадрат. [Не округлі?] Нє. Круглу – попро-
буй їх оббить, це шоб оббить можна було шильовкой 
ровненько. [З якого дерева будували?] В основном, то 
і сосна, а в основном, чи тополя, чи як вони там нази-
вались. І на тиї ж клали, на хату, шоб воно не їло ша-
шель, бо сосновиє бістро їсть шашель. А то чи тополя, 
чи ясен, чи хто зна, дерева такі клали. І мох мєжду тим 
обязатєльно клали, шоб вєтєр не дув, не поддувало. 
[Висота стін десь 2,8 м?] Мабуть. А у нас на Полтав-
щині, бо в нас там хати, считай, з саману, із землі. Оце 
заміс такий рабили, тоді місили той заміс, якщо були 
коні, то коні прямо місили, коньми той заміс, шо такая, 
то й ваділі коня, воду лілі, і воно місилося там. А па-
том брали ж туди кидали палову, там всьо тую-тую, 
а таді рабили такіє, то і клали-клали, така була у нас 
хата. Толькі по углам стояли дубовії тиє колоди. [Тоб-
то, хата не зрубна була, а каркасно-стовпова. Були чо-
тири стовпи, а між ними глину клали?] Да, між ними 
клали. Не зразу уже ж клали, шоб воно засихало і всьо. 
Талакою і ту хату раз, і зрабили, замочили добре. [На 
Полтавщині розписували стіни?] Ну, у мами моєї там 
не було, патаму шо там старенька була хата. А в людєй, 
було, і пєтушкі на пєчах намальовані. Було у людєй. Ну, 
у нас там не було. Коли я вже приїхала, там у [19]56-м, 
[19]59-м  гаду, так уже мама там була старая. Стеля. 
[Сволоки у хаті поздовжні?] Так. А я «сволоки» нази-
ваю, ну, а тут називають «трами». Дах. [Який дах тут 
був на хатах?] Салом’яний, тут постоянно в усіх були 
салом’яниє. [Після війни їх не стало?] Угу. А тади нача-
лі строїтся. Інтер’єр. [Груба була?] Була. [Зараз нема?] 
Нема. [З  чого зроблена піч?] З  цегли. [Димар підві-
сний?] Ну, на кучкє. [Тут ручка для сковорідки «йом-
ка» називається?] У  нас йомка, ухват, вилки. Я,  коли 
приїхали у Красковське, ото жаровня, де пироги пек-
ти, так мені: «Іди принеси бляху!». Стою, думаю, де ту 
бляху взять, шо це таке, на шо та бляха, думаю, кусок 
жаліза. А патом кажу: «Шо таке бляха?». – «Ну, шо пи-

роги он пекти». В нас кажут то «сінєйка», то «жаров-
ня». [Всередині білили хату?] Ну, а як же. [Шпалери не 
клеїли?] Нє, тоді не було в моді. [У якому році шпалери 
поклеїли?] Ну, це мо’, в [19]70-х, там десь [19]80-х. В нас 
такого не було. В Білорусії рано клеїли. В нас білили. 
В нас в хаті шпалери в [19]90-му році поклеїли, дочка 
приїхала. [Нічого на стінах, сволоку не малювали?] Ні, 
ото толькі єдінственне, шо в старих хатах було перед 
іконами шось чорнеє, чорним... [Хрестик малювали?] 
Ага. У  нас перед іконою був чорний хрестик. [У  вас 
Червоний кут є?] Нема. Ікон нема.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Час закладин хати якось обирали?] Коли кому мож-
на, коли кому треба. [Тобто, не обирали?] Не знаю. 
Строїли хату при мнє, ну, ніхто там, весна най при-
йшла  – ага, треба хату строїть, всьо: начали фунда-
мент капать, начали закладувать фундамент, начали 
зруб рубить, всьо. У мєня, во-первих, то, шо в нас були 
нєвєрующі. [На закладини хати запрошували когось?] 
Не знаю. Зведення даху. [Чи пили могорич, коли за-
кінчили будівництво?] Як канчали, замочували. [Ба-
гато людей запрошували?] Весь род, і хто рабив тут, 
і  всьо. [І  робітників?] А  як же, обязательно тих, хто 
трудився. [Будували толокою чи наймані робітники?] 
Найманиє рабітники. От у нас на Полтавщині – там 
толока. А тут – нє, тут не було. Тут нанімали рабочих, 
їм платілі, вони робили. Із Радуля приїзжали і тут ро-
били. Входини. [Знаєте якісь традиції, пов’язані з ха-
тою?] Не знаю, я цього ніколи не соблюдала і ніколи 
не вчила. Не знаю. У нас був свекор такий, шо ні в кого 
не вірив, ні в Бога, ні в кого. Ну, казали, як первим у 
хату нєльзя входіть, кошку нада пускать чи курицу, 
шось живеє. Як уже входчини зрабили, хату зрабили, 
шоб оно жить входіть так, первим долгом нада або 
кота впустить, або ету курицу, шоб шось живе зайшло 
в хату. Було таке. А як вони там... У мєня, вон у Рєпках 
купили ми хату, ката впускали.

Записала А. Ярова в липні 2016 р. 
 у с. Красківське Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  

від Людмили Олексіївни (Л. О.), 1949 р. н.,  
та її матері Ніни (Н.), 1929 р. н., 

 родом із с. Бихольцохівка  
Ріпкинського р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. [З  якого року проживаєте в цьому районі?] 
[Л. О.] З раждєнія у сусіднім селі, а сюди прийшла за-
муж. [У якому селі жили раніше?] Селі Бихальцовка. 
[Коли переїжджали сюди, обирали місце, думали, чи 
тут добре жити? Чи добре тут, враховуючи недалеке 
розміщення декількох невеликих річок?] Річки тут 
булі более полноводниє, чім тепер, тепер уже вони 
закамишевалісь. Ну, а  мєстность у нас одінакова, це 
буквально по теченію рєчкі і Бихальцовка, так шо 
мінє нє прівикать. Де замуж брали, туди і шли. [Пе-
реплавлялись через ріку? У Вашому житті багато зна-
чить річка?] Нє, хіба шо отам на ставку купалісь, дак 
питалісь перепливать, а так нє приходилось. [Білизну 
прали там?] Прали, отут в рєчці і там в Бихальцохов-
кє, калісь це було только в рєчкє. Набіраєш у вузліще 
за плєчі, туди кладку ложили, ще парашку не було, 
милом намилювали і к сонцу лажилі на травічкє, при-
парювали тади його, мачили тади його, обжимали, 
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потом прапаласківали в рєчкє. Яке воно пахуче по-
слє речкової вади було! [Запаха не було?] Нє. Рєчки 
чістиє булі. [Н.] Вада рєчкава крєпка смиває. [Річка 
Кривиця зараз із зеленою водою]. [Л. О.] Ну тепер, да. 
А вобщє, єсть время такеє, шо кали вода цвіте. Це ще 
позже, по-моєму, ото там вже в августє месяце, отади 
вже вода... А то зелена ще ряска буває, шо плаває, за-
пливає отакою ряскою. Ряску ловлять тепер гусям, те-
пер же на рєчку не пускаєм. Калісь же вутки булі – на 
рєчку, гуси – на рєчку, вани там і рибу ловять, і ряску 
ловять, і все. А тепер усє у нас в дварє расте, патаму 
шо на балотах лиса паймає, ще шось паймає.

ЖИТЛО Планування. [Цю хату купували чи будували?] 
[Л. О.] Будували. [Як обирали місце для хати?] Було, 
вообщем, раньше як... Тепер же надо ідті... Ну, а калісь 
так, у  тьоті гарод був, тьотя разрєшила нам тут па-
строіцца. І єстественна, плани рабілі, но у нас уже мєс-
то було. [Ви змінювали план будинку?] Нєт. [У якому 
році побудували?] Сімдесят пєрвом. Чоловік купив не 
«фінський домік», а каркасний дом – все було: вікна, 
двері. Все, в общем, зробили з лісу: там балки, крок-
ви. Все і положили. [Ви на основі «фінського будин-
ку» житло побудували?] На основі «фінського доміка» 
зробили свою хату. [Сіни маєте?] У мене сєнцев нема, 
а єсть веранда і кладовка. [Кладовка – це ж комора?] 
Ага. А  сіни, це якщо будується, в  обшем, под одну 
кришу все, а тоді ж вже ділится, і сіни там – таке, без 
вікон. [Буває, що в сінях нема стелі?] Да, єсть такіє в 
нас хати. В нас такая бабушка живе із сінями. [Фун-
дамент є?] Є. Стіни. [Хату будували толокою, чи на-
ймали майстра?] Наняли робітника – виганяв стіни. 
Ну, а радиною падалі там кірпіч, раствор. А талакою 
шо рабили? Талакою – це отак-о укідку, во общем, ну, 
глиною це ж укидали, падалок там, ну, а ми ж не кида-
ли. [Яка у вас висота стін?] 2,80 м. [Лиштви на вікнах 
нема?] У нас на дерев’яних хатах, в основному, а в кир-
пичних немає. Стеля. Калісь трями рабили. Дах. [Дах 
двосхилий?] Да. [Чим одразу був покритий?] Шифе-
ром. Інтер’єр. [Усередині хата якого кольору, завжди 
біла?] Була біленька зразу, а тоді поклеїли обої. [Під-
лога у вас дерев’яна?] Так. [Чи був у Вас піл?] У нас у 
хаті був, піч в нас була в цій комнаті, отут стояла піч-
ка, а мєжду стінкою і пічкою отак, таке десь растояніє 
було, мо’, метр чи метра два, і  там був піл. [Колиска 
була?] Ну, канєшно. Була в мене калиска лозяна. [Був 
мисник чи полиця для посуду?] Полиця – в мене і те-
пер вона є, щас покажу, яка. [Старий мисник?] Не ста-
рий. А це мені батько зробив покійний, отакая ось по-
личка. [Н.] Давніє паліци не такіє були... [Л. О.] Давніє 
поліци не такіє. У маминій хаті, там єсть давня палі-
ца: один каньок і другий каньок, а тади дошка ніже і 
другая, двє дашки на каньках. [Ослони були?] Вони і 
тепер є. Вон у мене даже там у верандє стоїть, так по 
стол, за стол я на крайок його присяду. А то в сараях, 
там вже десь, як треба шось такеє, значить, ми винос-
мо ослони. А лавки – кались лавки були такі шо, в об-
щем... [Чим лавки від ослонів відрізняються?] Папад 
стєнами. Ослон же той переносний, а лави були про-
сто прикріплені у ції, як Вам сказать, драбини там, чи 
шо воно такє, і положено. Отакєнниє лави були ши-
рокіє, аткуда і до порога. Калісь, як пастроїлі ще хату, 
так у нас була лава. [Скриня була?] Єсть скриня, була. 
Тепер вони по чуланах, ті скрині – зерно засипаєм або 
лишні такі речі, що можна спалить іх на гародє, дак 

ми у скриню. [Червоний кут з іконами прикрашений 
рушниками, Ви самі їх вишивали?] Да. Хрестиком я 
вишивала, за одне літо – і дві вишиванки. [Це на кан-
ві?] Да. Я кались вишивала собі вишиванку на батисті, 
ще була молода жінка. Тепер онукє. [Гладдю Ви не ви-
шивали?] Вишивала. [Як обирали візерунок?] А тепер 
вже візерунків скільки хочеш: і в журналах, і в газетах, 
і спеціально... [Бачу у Вас гарну вишиту скатертину]. 
То на палатнє. То своє домоткане полотно. [Маєте 
килими, вішаєте їх на стіни?] Ну, в мене дарагіх нема, 
а такі єсть. [Килим вручну робили?] Нє. Вручну я по-
чала була рабіть, не дарабіла да й покинула. [Килим 
тоненький чи ворсистий?] Ну, прайдіть побачте. [Піч 
зверху застеляєте, тобто не спите на ній?] Пройдіть 
побачте. Не сплю. [Заготовляєте у хаті зілля?] Звіро-
бой, липу, деревій. Система опалення. Є плита. Біля 
печі груба. Була груба, а потім нам, в обшем, а тепер 
вже ж газ у нас, паралельно грєємся. [Якої форми ди-
мар зроблений?] Труба азбестова. Труба продолжаєт-
ся, в обшем, там вигнана кирпичом пад кришаю, а вже 
з цього, з самої криши, азбестова.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Час для закладин обирали?] [Л.  О.] От, я  цього не 
знаю, я тоді була молода, всім же керувала свекруха, 
може, свекор чи... Не знаю. [Запрошували на заклади-
ни гостей?] На закладини – ні. [При будівництві кла-
ли під кут монети, сіно?] Я цього не знаю. По-мойму, 
ніхто нічого не кидав. [Н.] Є, є таке. [Л. О.] Ну, у вас, 
може, було таке, ну, я не знаю. [Н.] Ну, свекруха рабі-
ла. [Л. О.] Ну, свекруха вже вмерла. Народні уявлення. 
[Які традиції пов’язані з будинком?] Кажуть, увечері 
не давай нікому, не позичають, шось як прибуло у ха-
зяйстві, так нікому тади нічого не давай. Ну, я цього 
мало панімала. Календарна та родинна обрядовість. 
[Скриню раніше як придане в дім чоловіка перевози-
ли?] Я вже йшла без скрині, я вже йшла з гардеробом. 
Калісь вазили. Такі женщини, як даже моложе маєй 
мами, десь [19]37-й, отаке, ще з скринями йшли. Ве-
зуть скриню, таді вже везуть маладую. [Скриню чи 
гардероб наповнювали речами, що їх самі вишива-
ли?] Я ж училася вишивать ще в молодості, ще тоді, 
як мама загадувала. А я не любіла його рабіть, а мама 
казала: «Замуж треба йти, так нада ж рушники». Була 
мода така, на завтра [після весілля], дак нада було 
багата, шоб десятков два [рушників] вивісив усюди, 
патаму шо ідуть люди дивіцца, молодую облівать, шо 
вона нарабіла, шо вона привезла, шо вона принесла. 
Дак рушникі вишиваниє, все таке, палатєнца... Ну, на 
завтра ж свадьби, це ж уже баби лізуть у хату, повна 
хата, і дивяться, шо маладой навєшалі.

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОН

с. Жадове
Записала А. Ярова у травні 2016 р.  

у с. Жадове Семенівського р-ну Чернігівської обл.  
від Лобосок Яни Володимирівни, 1995 р. н.

ЖИТЛО [Скільки років старому будинку Вашої бабусі?] 
Старий  – років сто. Але його багато модернізували. 
Знизу дім був обкладений бетонною черепицею. [Коли 
будували дім, його клали на землю або на стовпчики?] 
Я пам’ятаю, у бабусі на кутку дерев’яна якась, щось ко-
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лись розбирали часть, бачила, була якась бетонна 
штучка, скоріш усього, клали на щось. Планування. 
Дві кімнати, третя – сєнци. В них була кімната відді-
лена ширмою. [Комора була?] Ні, бо були ще погреб і 
погребня, на частині огородній. Кімнаті і сінцям більше 
ста років, другу кімнату побудували десь у 1966 р. Сті-
ни. [Дім з чого побудований?] Мені здається, основа з 
дерева, всередині, може, цегла. В селі був цегельний за-
вод. [Респондентка уточнила по телефону]. Дім в зруб. 
Шалівкою обкладували в 80–90 роках ХХ ст. [Дім іншої 
бабусі, який згорів, з чого він був зроблений?] Можли-
во, тот був більш старий. Його не оновлювали. Теж був 
оббитий шальовкою. Тот був з зрубу. [Зі зрубу чи кар-
кас з дерев’яними дошками?] З  зрубу. [Лісів багато в 
вашому районі?] Так, усюди. Регіон лісний. Село – 3 км. 
І поля теж є. Річки не було поряд. [Бачили без шальов-
ки хати?] Може, мода, але не пам’ятаю, щоб були не 
оббиті шалівкою. Були ставні в вікна, вони різьблені. 
Навкруг кожного вікна рама. По селу їдеш – гарно. Ті 
будинки, які збереглись більш-менш. В  мене тьоті 
домі, вони живуть там часто, ще залишились такі різні 
штучки, вона було не дуже напищено, задивитися, 
а гарні, акуратні, різні: і створки звичайні, на дві поді-
лені, там віконце трохи вирізане і пофарбоване гарно. 
В  основному, колір дому був жовто-синій, або зеле-
но-білий, або синьо-білий, чи більш корчнево-черво-
ний з жовтим. У бабусі половина блакитна, верх бла-
китний, низ – темно-зелений. Стеля. На потолці були 
балки. Дах. Дах без фронтонів, з чотирма сторонами. 
Було два димоходи: на піч і на грубу. [Раніше, можли-
во, дах був із соломи] Мабуть. Зараз використовують 
не черепицю, а якісь бетонні штуки, як черепиця, але з 
бетона. Зараз вже перекрили шифером. Раніше була 
така черепиця. [Давно була черепиця?] Вже при мені. 
Інтер’єр. [Стеля білена, балки?] Так, але все одно було 
видно. Всередині будинок повністю білений, ззовні об-
битий шалівкою. Були шкап, стільці, канапи за шир-
мою, щоб не були видно. В кімнаті, коли заходиш, піч 
справа. Сонячна сторона була, де передня сторона до-
вга. І більше вікон там. Сонце світило. Біля печі бабуся 
зберігала кочерги. [Полик був?] Як сходинка до печі, 
був, але білений. Біля печі до стінки, ширма – там ді-
дусь спить. В  маминої сестри також бабуся спить за 
такою ширмою. Я  думаю, там сплять люди похилого 
віку. Молоді спали ж разом, в  кімнаті, а  людина, яка 
старіша,  – там. Тепло. Там ще старий одяг висіть. 
[Жердка була?] Жердка, крючки. [Вона до стіни зро-
блена?] Ні, на стіні, над лежанкою. Там одяг. [Скриня 
є?] Скриню вже давно винесли, але вона стоїть на по-
грєбнє  – там старе взуття. А  вона одяг переклала в 
шкаф. Бабуся – швея. В неї є хороша швейна машинка, 
з великим колесом, чорна з розписом, а друга перенос-
на, менша. Ліжко з периною. Два. У діда вишитих по-
душок не лежить. В куту стояв канап коричневий, по-
фарбовано, з  ручкою або стінкою. [Лавка була?] Да. 
Над ним була ікона, також в рушнику гарному, «Божа 
Мати тримає Дитину». Канап, до речі, також різний, 
з такими, наче, завитушками, лиственними мотивами, 
волнами, ніби, трохи. Коричневий був, пофарбований. 
Стояв канап синього кольору, блакитного. Скоріш за 
все, дім був блакитним пофарбований, мабуть, фарба 
залишалась, щоб не купувати нову. А коричневого ко-
льору підлога. [Підлога дерев’яна?] Скільки пам’ятаю – 
дерев’яна. Скоріш, зразу був дерев’яний. Бо колись 
піднімали піл в сєнцах, і там одразу земля була. [Що 

було прикашене рушниками?] Шкаф був зверху, полка 
знизу... Скриня колись стояла, під високим ліжком з 
периною скриня поміщалась. [Скриня зверху гладка 
чи випукла?] Випукла. Були картини, вишиті хрести-
ком, не пам’ятаю зображення – людина, яка танцює чи 
грає... У другій бабусі, де дім згорів, – зображення, наче 
дівчина сидить на бéрезі, ліс, берег, озеро, на іншому – 
люди ідуть. Пам’ятаю, використовували фольгу, щоб 
прикрасити берези, воно поблискувало наче. [По ви-
шивці?] Не знаю як. Вишиті подушки. На ліжку у бабу-
сі досі лежать 5  вишитих. Подушки дві більші  – ви-
шивка чорно-червона, схожа на виноград, але великі 
квіти. На них лежали подушки менші – червоний, си-
ній, зелений [колір], вишивка така квіткова і листова. 
Листики красиві. І одна подушка так стояла, боком – 
також кольорова і найгарніша. Ще в бабусі з вишитого 
на ліжку лежало полотно, знизу кружево, і теж малю-
нок гарно вишитий. Підзори у діда на ліжках були. 
Зверху покривала були вовняні, теплі, чи такі, як на 
природу. У другої бабусі, де хата згоріла, теж вхід далі в 
дворі. Груба була, ліжко, телевізор, канап, ще канап, 
стіл. Також сінци були. Балок на стелі не пам’ятаю. Не 
било видно. Окрема кімната, як комора, деревом була 
відділена. [Що там було?] Ніколи не була. [Нежитлове 
приміщення?] Ні, як комора – щось там зберігали. Чи 
зерно... Ні, воно не було коморою, там стояли речі, 
якими користувались, просто рідко. У бабусі там стоя-
ли канапи чи стільці запасні, чи стіл старий. Далі в 
тому будинку... [Цей дім всередині білений?] Так. 
В столі були шкатулки, там теж посуд зберігався. Був 
канап невеликий. [Канап – це коли лава зі спинкою чи 
просто лавка?] І то, і то називається «канап». Іноді на-
зивали «мост». А ні. Є мост, є мастниця. З буквою «т», 
але «т» не вимовляється. Мост – це підлога, а мастни-
ця – один з видів канапів. Але я не розрізняю. «Масни-
ця» інколи казали, як без спинки просто лавка. [Вели-
ка чи маленька?] Невелика. Були ослони, другий канап, 
стіл звичайний, будильник, календар. Була пічка, при-
пічок. Біля припічку – невеликий сундучок (скриня, як 
кажуть). Ліжко нічим на закривали. Як я розповідала, 
стояла величезна скриня. Велика, не плоска, трохи 
округла, як відкриваю, то полукруг. Коли були малі, за-
лазили на скриню, на припічок, потім піч. [Бабуся не 
сварилась?] Ні, вона наоборот казала: «Залазайте!». 
Піч в бабусі закривалась ширмою. Піч була більша. 
Вона була невисокою, трохи нижче, на ній лежати теж 
можна було, но, правда, дітям. Тобто, вона не для до-
рослого. Десь 1,20 м. [Настилу на печі не було, щоб ле-
жати?] Ні. [Ікони були?] Да, в двох кутах. Груба була. 
Залазити треба було через стул. Старий диван був, та-
кож оббитий шалівкою. Цей дім і перший в різних час-
тинах села... [Вони схожі?] Оббиті однаково, мазані 
всередині. [Дах однаковий?] Тут дах, до речі, з  зало-
мом. [З одного боку чи двох?] Мабуть, з двох. В обох 
будинках однаково вікна зроблені. [Біля печі було ві-
кно?] Не було, одна стіна без вікон. [Якої форми труба 
для димаря була?] Кругла. Не вистраювалась, а дві кру-
глих, як шматок труби. [Колиска в хаті є?] Я не бачила, 
але у бабусі на балках двох є великий крюк. Бабуся роз-
повідала, коли я мала була, колиску я не бачила, вона 
на горищі десь була, бабуся розповідала, ми малі були, 
одна була біля ліжка, інша біля печі. Коли холодно, то 
біля печі колихали тільки в одній в хаті, в другій – ні. 
Казали, вішали, колиска дерев’яна, і  колихали дітей. 
[Станок ткацький в хаті був?] Станок був, але я бачила 
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тільки зламаний на погрєбнє. Бачила колесо [прялки]. 
Бабуся казала, що колись ткали, а  зараз вже шиють. 
Система опалення. Піч невелика, побілена, більше 
для готування їжі. Лежати на ній можна було, але мало 
місця. Груба є набагато більша, ніж піч. Піч була висо-
ка, була лежанка, але не використовувалась як лєжан-
ка, фрукти на неї ложили. Вона розміром була, як два 
столика, може, півтора на півтора [метри]. А груба – 
могла людина чи дві, може дві людини лягти. Грубу іно-
ді використовували як спальне місце. Була без припіч-
ка. [Впевнені, що це була груба, а не піч?] Да, там була 
така штука, на якій можна готувати, але там не готував 
ніхто. Можна було підігріти чайник, наприклад, але 
тільки підігріть, щоб не на відкритому вогні, а тільки 
на теплій поверхні. Входить, що в пічі був великий 
вхід, де поміщались казани, а тут було просто таке – 
можна було сміття кидать, аби потім спалить. Взимку 
вона топилась, доки отоплення не зробили.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Народні 
уявлення. [Про домового щось у селі казали?] Я  не 
чула, може, при мені не казали. Не було такого, що 
якщо щось шурудить, тото домовий. [Шапку на стіл 
можна класти?] Ні, не можна. [Свистіти в хаті можна?] 
Не можна. [Бо грошей в домі не буде?] Так. [Сміття 
виносити після заходу сонця можна?] Ні, тільки в піч 
можна щось дрібненьке кинути, аби завтра спалити. 
Ну, якщо папірець якийсь. [Піч закривали на ніч за-
слонкою?] Так. [Через поріг можна було щось переда-
вати?] Ні. [Сидіти на порозі можна було?] Ні. [Чому?] 
Ну, не сиди на порозі, бо чого в дверях сидиш чи стоїш. 
Або коли хтось приходи: «Ой, здраствуйте!», – і стоїть 
на порозі. В нас поріг був широкий, було де стоять. Го-
ворили: «Не стій на порозі!» або «Не сиди на порозі!». 
[Віник стояв біля дверей?] Ага. Біля печі там, де кочер-
ги, під кочергами, біля двері. [Віник стояв ширшою 
частиною догори?] До низу. Календарна та родинна 
обрядовість. Знаю, що бабуся кожен раз чи на Трійцю, 
чи на що, ми рвали зелені ці [гілки], прикрашала. [На 
Зелені свята?] Зелені, так. Верба, кропива, клен. [Оче-
рет?] В нас болото було, але очерет там не ріс. [Після 
служби в Страсний четвер малювали свічкою хрестик 
в домі?] Не знаю. [На весілля які були традиції в хаті?] 
Викуп в хаті роблять, різні завдання, перешкоди.

СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН

с. Шаболтасівка
Записав М. Бех 8 вересня 2018 р.  

у с. Шаболтасівка Сосницького р-ну Чернігівської обл.  
від Серпа Анатолія Михайловича, 1942 р. н.

ЖИТЛО Планування. [Тяжко було хату будувати в піс-
лявоєнний час?] О, да канєшна, тяжка. Село все пере-
строїлось, нема ні адної хати. [Старих не залишилося 
хат?] Нема. [Старі хати від новобудов якось відрізня-
лися?] Ну, а як же. Таді ж було, хата, десь вона щє є 
адна в селі, па-моєму... Невеличкиє хати були. [З одні-
єї кімнати?] З адной, аднакомнатниє. [Тільки кімната 
чи сіни ще були?] Сіни були. А було і без сіней – па-
строїть, а дальше нічим. За ліс – строга було. Варавали 
ми, і  ше і всяк ховали ж, а  як же. Уже ж стягує, ха-
ває, а  таді, кали строїться, дак трохи вже ж воно не 
свіже получається. Всього було. [Пеньки корчували?] 

Ой, ожо, де стоїть, каже: «Хочеш, оцю забирай хвою, 
ну, шоб там пня не було!». Ну, ото сидиш, вирубуїш 
з усим. Вирубав, загрьоб  – всьо, чистота. [Це так з 
лісником домовлялися?] Ага. Фундамент. Підва-
лини. [У Вас на стояках хата, не на фундаменті?] Нє, 
на фундаменті. Фундамент, а  стаяки ціє, на каторих 
держиться верх, подвалина, і таді пашли тиє стойки. 
Стаяки, подвалина – все я таді рабив. Стіни. [У вас 
хата дерев’яна?] Хата дерев’яна, абкладена кирпичом. 
У мене, то ж з брусав отак клали, а в мене «сторчова». 
[Не зрубна, а «сторчова» хата?] Да, не зрубна, а «стор-
чова». Ну, хата кріпка, все. [Чи були майстри, які две-
рі, вікна робили?] Я строївся, дак було сорак два плот-
ники у селі. Це такиє хлопци були. Ну, все: і векно зро-
бить, і все. А сейчас асталось їх два ті’ки, нема. Стеля. 
[Як робили стелю?] А таді наверх [стін] кладеться вже 
два венці і столя, свалаки там. Оце так. Інтер’єр. В ші-
їсят четвертам гаду в нас тіки свєт появився, а то ж 
не було яго. Лампа і всьо... А тєлєвізар – іщє познєй. 
Я вже йшов в армію, я ж не знав, шо таке цей тілівізар. 
[Коли з’явився телевізор у когось, то всі приходили в 
одну хату дивитися?] Ну, у нас же тут сасєд, його вже 
нема, був боцманам на флоті, дак привозив, привіз 
вон радіолу (ця ж, на батарейках іграє). Патіхвон був, 
то накрутить пластінку, і таді же ж пєсні співають.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Планування. [Якими були розміри 
присадибних ділянок за радянського часу?] Таді ж ад-
наасібно жили, а таді дали же ж, кали калхози стали, 
дали па гектару землі людям. А таді стали цю землю 
знов забирать. У нас, прімєрно, був гектар – астави-
ли сорак сотих тіки землі. А вже новим, хто, прімєр-
на, строївсь новий, застройщик брав номер, на землю 
ж давали номер, – цей вже був тридцять п’ять сотих. 
А таді дальше знов пашло – дваціть п’ять. У мене со-
рак, а  мама моя атдєлилась  – в  її було дваціть п’ять 
[сотих]. Оце таке з земльою було. [Я  дивлюсь, у  вас 
хати одні виходять на вулицю дверима веранди, 
а  одні такі, що всередині двору]. Ну, це Ви бачите, 
больш, больш-менш і к трасі. [Як здебільшого у вас 
хати до вулиці розміщені?] Як-хоть. [По-різному?] 
По-разному, у кого як палучілось, так і пастроїл. Гос-
подарські будівлі. [Комори були великі при хатах чи 
окремо будувалися?] Були такиє, називалися «клуні» 
ще ж. Тепер сарай, а таді – клуня, прімєрно. І там були 
камори, були й такіє для себем. А це вже ж, кали ста-
ли тиє [одноосібники], хто був сильніший. [Худобу де 
держали?] Отакіє хливи були. [Як зараз, такі самі?] Та-
киє самиє. Тіки же ж з дерева вони були. Це ж, от, оце 
шлакаблочний сарай. У мене, прімєрно, – дерев’яний. 
[У вас в хліві вся худоба стоїть, чи є окремі відділен-
ня для кожної тварини?] Для каждаї, для каждаї є. [Ці 
відділення, може, якось називаються?] Ну, як, у сараї, 
це сарай, а у сараї щє хливці тиє, перегародки є. Тут, 
прімєрно, стаїть карова, і  перегарадив  – парися чи 
шось таке. [Саж у вас є для поросят?] Кто? [Саж. Чи 
нема такого? Окремий поросятник – такого немає?] А, 
нє, ну, чого, таді вже ж, кали вони [підростуть], вони 
же ж кала свині пака, а таді пудрастуть, і їх атдєльно, 
в  другой хливець атсаджують. Кралі  – на дварі жи-
вуть. [Такого не було, що кролів у ямах тримали?] Нє, 
в нас не було. А сасєднє село отут Покошичі [Короп-
ського  р-ну], шесть кілометрав, там практіковались 
хлопци, дак там такиє тиє дєлі, оце він тут загарадив 
і тут загарадив, а  зверху сєтка. І  це воно туди кине 
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їм, дак і такиє вилазять, усі ловко ж вони [кролі] там 
нори пороблять собі і живуть там. А оце їсти захочуть 
вони, кинув він, привезе, ото накидає, в  його ж там 
загородив не таке, шо мале, а таке, як да стовпа. Це на-
кидає їм там, він щоту не знає, скіки їх там, і кто їх там. 
Там вони й живуть. Там практіковали. [Якось кролів 
ловити ж треба було?] А він приспасобивсь – то ото 
[сачок], шо рибу ловить, та й то ловить. Або палкою 
трісне, зайде ж туди, а таді ж вони і утекають па норах, 
і немає. [У вас у клітках держали?] А в нас і теперь же 
в клітках вони. [Хлів і клуня можуть бути під одним 
дахом?] Ну, а  чого, буває таке. Криниця. [Колодязі у 
вас попід вулицю всі, чи у дворах?] Є в дварі. У мене, 
прімєрна, загарожений вон калодезь. А таді я строївся 
і якраз «ПМК» разформірували, дак труби тиє шести-
метровиє, дак я ту трубу виписав, привіз, пасадили, 
і це калесо зверху вилив, і всє одно ж.

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ Криниця. [Як копали громад-
ські колодязі на вулиці, хто міг брати там воду?] Прі-
мєрна, ото калодезь, де машина,  – да того калодезя 
хадило шесть дварів. Оце вани вшестьох і капали-ка-
пали, і, ну, все на шесть уделилось. Оцей калодезь – це 
у нас удвох із етим, в мене був атчим, значіть, удвох з 
атчимом викопали, вон дальше. А  тепер вон прабив 
скважину, дак і скважина, і калодезь стаїть.

ГОСПОДАРСЬКО‑ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ Гумно. Гум-
но – це такий сарай здаровий. [Для чого він?] Ну, там 
завозили туди... Там було гумно – оце-во прімєрно так 
підісят метров [довжини], а так – тридцять [ширини]. 
Таке-во прімєрно, во, гумно. Ворота були, а тут в ву-
глах була, називалась «авина». І її туда, зерно, от, кали 
сире, як його туди снопами тоді зжали, камбаїнов не 
було, снопами клали, а пуд низом клали агонь. І воно 
сохло, і тоді вже там токи такіє були ж, брізентав же 
тоді тоже не було, а  пущалки, дак тачки змазували 
глинаю, і на тих тачках уже виймали і цепами мала-
тили. Знаєте, шо таке «ціп», нє? [Знаю]. У мене десь є 
ще, висить. [Колгоспне було це гумно?] Нє-нє, це було 
дядьківське все. [Це в кожного дядька таке велике 
гумно?] Ну, не в каждого. Ну, я  знаю, десь на село в 
нас гумен двенаціть. Я знаю, цє ж послє вайни їх було. 
А доволі ж тих гумен. Коли вже калхози організова-
лись, значіть, хто нє пашов у калхоз, значіть, їх кула-
чили – подєлали «кулаками», як кажуть, то й забирали 
гумна і строїли хверми. На хверму перевозили гумно, 
я знаю, шо чотири на хверму перевезли. Були. Отут-от 
[показує] стаяла ж, та бригада була, і гумно там було, 
тут жили коні. Отут два гумни стаяло. [У цьому гум-
ні був тік, на якому молотили?] Да, були і токи ж, бо 
глиною змазували і будували, шоб ано вже ж не той, 
і там малатили. Там вони жили. Млин. От, у мого діда 
Луки, дід Лука був самий багатий челавік у селі, зна-
чіть, у  його було дві мельніци сваїх. Ну, мельниці ж 
тиє пабурили [зруйнували]. Я ше такий був, аби я ти-
пер, ось шоб унь типер бурив її, я ж би не дав йому, 
а тоді я був щє [малий]. [Млини були вітряні?] Вєтря-
ниє. Да, були вєтряниє. Отут-о в канці гарода мого 
стаяв млин сасєдній. Сасєд був хазяїн, а дєдаві стаяли 
там за селом, туди щє сєло ж іде, дак там були вони 
дєдаві. Як млин був, називався «млин», був, а то на-
зивалась «машина» – вона малола на два камнє, один 
камєнь малов і другий. А таді вже, кали стало трошки 
[легше з технікою], появились трахтора. І  була буря 
в нас в селі, і одламало то в мельниці крило, то махи 

тиє, шо гонять [вітер], дак її передєлали на ту, на дві-
гатель. Були німецькіє такіє у два движки маховики 
такіє-во, вадою охлаждавсь, відер три вади влазило. 
І це заведуть єго. А таді стали трахтора появлятса, дак 
на трахторі, трахтором крутили. Це десь він, прімєр-
но, день аре, а на ночь їде малоть там. Люди ж малоли 
там, і скоту малоли. Оце так.

СРІБНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Сокиринці

Записала А. Ярова в січні 2017 р.  
у с. Сокиринці Срібнянського р-ну Чернігівської обл.  

від Перепаді Вадима Анатолійовича, 1997 р. н., 
історика, краєзнавця

ЖИТЛО Планування. Я колись читав в архіві ще студен-
том, в Срібнянському, Варвинському районах в XVII ст. 
то була хата з сіньми і коморою, піч була. Я план бачив, 
піч справа була. Димарі, як правило, будували кам’яні. 
На нашій вулиці колись була ще хата – «дві хати через 
сінци». Була у нас стара хата одна, форма як прямокут-
ник, маленький коридорчик був, сіни, була груба і піч, 
піл був. Вона ізначально була як хата-мазанка, а потім 
вже в [19]60-х роках її обклали кірпичем і збудували 
вже сучасний маленький коридорчик. Тоді це назива-
ли  – була «хата з хатинню». [«Хатинь»  – це що?] Ну, 
це як там було дві кімнати, одна кімната розділялась. 
[Як валькір?] Ну, да. Біля печі, там можна було спать. 
Фундамент. Фундамент робили. Ну, ті, що дві хати в 
нас на вулиці старі, то та, що старіша, ще в ХІХ ст. по-
будована. Там цегли немає, там взагалі без фундамен-
та. [Нижня частина стоїть на стовпчиках чи просто 
на землі?] Складно сказать, думаю, просто на землі. 
А підлога ж з глини, долівка. Та, шо хата у нас ближче, 
в  мене на вулиці, то там фундамент кам’яний. [Коли 
вона збудована?] Десь [19]20–30-ті  роки. [Фундамент 
одразу там робили кам’яний?] Да. І невеличкий, бук-
вально в висоту як одна цегла. А потім вже, пізніше, 
десь в [19]90-ті  роки там підняли фундамент. Знову 
ж таки, там всередині була глина, а потім підлогу по-
стелили. Стіни. Що стосується хат, то обично брались 
дерев’яні колоди, їх закопували в землю і потім оче-
ретом ще оббивали. Потім їх обмазували глиною. І в 
глину додавали кизяки. Як для Срібнянського району 
ті, що я бачив, хати, ті, що в районі залишились, то 
хати в основі з очерету. Якщо брати Варвинський ра-
йон – то там також з очерету, а потім обмазували. На 
зиму хату утеплювали кукурузою. І ззовні брали куку-
рузу і обкладали її навколо віконців. Її в’язали у сно-
пи, і от, так-от обкладали. Чільною стороною завжди 
будували на схід сонця. [Скільки шибок було?] Чотири 
шибки. [Зрубні хати у вашому районі були?] Були  – 
приміщення правління. [У  сусідніх районах яких хат 
більше?] Ну, якщо сусідні, то південні райони, на-
приклад, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський, 
Варвинський – мабуть, більше каркасних, але були і із 
колод. [Каркасні будинки заповняли очеретом?] Да. Ті, 
шо були заможніші, ставили колоди, потім замазува-
ли, зрубу як такого і не було. [Якось була прикрашена 
хата чи просто біленька?] Біла була просто. Налічники 
були. [Ставні були?] Ні, тут я такого не бачив, то ско-
ріше для Чернігова. У  нас просто було вікно, стекло. 
Стекло було однокамерне  – одна шибка і все. Піч не 
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розмальовували. Хату білили перед Паскою. Білили, 
вимазували. [Хати повністю були білені чи наприклад 
сіни залишалися не білені?] Ні, повністю були білені і 
всередині. [Толокою стіни будували?] Да. Обов’язково 
будували. Бачив фотографію в Варвинському районі 
толоки. Ще в [19]60-ті  роки. Дах. Хати крили соло-
мою, зараз уже соломою не криють. Хата була одна, 
так з соломою була ще до [19]90-х років. Та на фото-
графії 1961-го року на загальній панорамі видно хати 
із соломою. [Жердку для тримання соломи клали го-
ризонтально?] Так. [Зверху палицями у формі галочки 
солому прикладали?] Може, і  викладували, але я на 
фотографіях зустрічав прямі, в  основному. Інтер’єр. 
От, тут уже підлога була дерев’яна, бо хату збудували 
в [19]17–20-му році. Всередені була стандартна – піл, 
мисник, лавочка, стіл, для ікон. [Де ікони були?] Ста-
ра ікона була старообрядська на бумазі. Чому старо-
обрядська, бо там архангели мають голови льва, бика і 
орла. Інші ікони, які там були, то були ікони звичайні в 
кіоті. [Які саме ікони були?] «Неопалима купина» була. 
Ікони стояли на полиці в кутку, прикрашені рушником. 
У нас ікона була. З іншою сторони на бумажці був при-
клеєний портрет Сталіна. Перевертати можна (бабуся 
розповідала). Потім, як Радянський Союз розпався, 
вона зірвала. [Проходи між кімнатами були прикраше-
ні вишивками?] Да, були. В одній кімнаті було. [Коли 
шпалери почали клеїти?] Коли ми в [19]70-х роках по-
будували хату, то вона була без шпалер. [Як називали 
сволок? Трям?] Сволок. [Білили?] Ні. Залишали небі-
леним. [Поздовжній чи поперечний?] Поздовжній. До 
сволока прикріпляли колиску. Колихали малих дітей. 
[Дерев’яні були колиски чи з лози?] Дерев’яні дощеч-
ки, подушки там. [Які скрині були?] Звичайні, прямо-
кутної форми, зверху трохи опукла. Трохи різьблення, 
наче, було, але не сильно, просто геометричне. [Меблі 
були рухомі?] Да. Просто на полу. Але вони важкі, їх 
не переносили. [Лавки зі спинкою називали «диван»?] 
Диван. Одна сторона лавки робилась з підлокітником. 
[Одна?] Так. Іншою стороною вона входила під угод до 
стіни. Далі друга лавка, якраз під іконами. Лави і стіл 
пофарбовані були червоною краскою. [Коли підлогу 
міняли в селі, обкладали цеглою старі будинки?] Десь 
в [19]40–50-ті  роки стали робить дерев’яну підлогу. 
Навіть звичайні хати-мазанки почали обкладать кір-
пичинами. Система опалення. [Димар був дерев’яний 
чи кам’яний?] Я колись чув, що в Талалаївському райо-
ні був дерев’яний, обмазаний глиною. В Срібнянсько-
му районі робили кам’яні. У нас – бетонний. Вихід біля 
грубки закривали клямкою.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Вибір міс-
ця для житла. Як обирали місце... Понятно, шо воно 
на землі. Цікавий спосіб був. Перед тим, як вибирали 
місце, клали на ніч, на декілька, яйце сире або на де-
кілька днів яйце, через деякий час приходили, і якщо 
воно було сильно вологе, то там не підходило, було 
сильно мокро, і вибирали інше місце. Ті, шо я бачив 
хати, вони стоять наче під якимось бугром в якомусь 
ліску, щоб був якийсь затишок. Закладини. Знаю, що 
в кути клали зерно, але в нас я такого не знаю, мені та-
кого ніхто не розповідав. Народні уявлення. [Розпо-
відали щось про домовика?] Лякали. Обереги робили. 
[Які обереги?] Ну, якось колоски клали на пів вікна. 
[То його боялись?] Я  б сказав, просто задобрювали, 
шоб він не був злий.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Гущин

Записали А. Ярова та С. Степаненко у вересні 2018 р.  
у с. Гущин Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  

від Єфросинії Олексіївни (Є. О.)  
та анонімної респондентки (Р.),  

обидві родом з м. Чернігова

ЖИТЛО Планування. [Яка була стара довоєнна хата Ва-
шої знайомої?] [Є. О.] Я була там. Одна комната, одна 
була вообше комната. Тогда она пєрєдєліла нємнож-
ко на кухню. [Коли переділили?] Не знаю. Када вона 
ще там жила, сразу, мо’, послє вайни. Нема її вже. [Як 
її звали?] Антоніна. Ну, тая жила в неї свєкровь тут, 
а  сюда пришла, і  муж. А  тада у нєйо муж погіб, она 
осталась одна, і баба умєрла тоже, но я ж баби не знаю. 
[Сінци були, як називались?] Та по-украінскі «сєнци», 
а  па-русскі  – «сєни». [Коли будували дім, клали під-
валини?] Камінь на углу. Призьба. [Призьба була?] 
Була призьба. [Чим кріпилась?] Воно диржалось, гли-
ною було там, потом досточки отак прибитиє, ну, а те 
расстояніє заповнялося землею чи глиною. Стіни. 
[Каркасні хати з тину і глини тут були?] Були. Це в тої 
в Осецької. [Досі стоїть?] Ну, де плац. Дєд покойний 
рабив, укидали глиною. Стоїть, як іти направо, про-
вулок, і  на лєвой сторонє друга, пєрва хата. [Будува-
ли толокою?] Строїли. Толока дєлала. В нас той ТЕЦ, 
і  атработаний шлак брали люді послє вайни, приво-
зили той шлак і дєлалі вінець. І  нанімали людей, ну, 
не нанімали, а  самі приходили. Одна недєля в одно-
го, друга в другого. Називалось в нас «толока». І тада 
вінець один то, а ми затрамбовали туди шлак і шото 
добовляли. Стєни дєлалі. І тада воно ж у досках, воно 
застило, там добовляли якісь раствор, застило на дру-
гу нєдєлю. Воно бувало за мєсяц виходила хата. [На 
толоці людям не платили?] Нє, помагалі друг другу, 
дружно жила, не так, як тепер. [Коли це було?] Десь 
шестидесятиє года, отак, коли ТЕЦ пустили в експлу-
атацію і пользовалісь спросом, дак не только в нас, а в 
другіє сьола возили, шлак той, я помню, стоїв десять 
рублєй машина. У  Гущин як входіть, там стоїть єщо 
[хата] із шлака. Стеля. [Балку, яка стелю тримає, на-
зивають «сволок» чи «трам»?] Трам. [Поздовжній?] 
Так. [На ньому полутрамки?] Полутрамки. Дах. [Коли 
Ви приходили до хати, про яку розказували, там дах 
солом’яний був ще?] Нєт, я  кагда стала хадіть туда, 
я прийшла пєрвий раз в шійсят втором году. [Ви самі 
звідки?] З города. [З Чернігова?] Да. [Ви теж?] [Р.] Да. 
[Є. О.] Тогда в шійсят втаром году в неї була хата крита 
саломой. [Соломою чи очеретом?] Саломой. Очерета в 
нас мало. [На даху були жердки, які тримали солому?] 
Нє, не було. Када она сняла салому, не знаю, перекрила 
толью. [Коли Ви сюди переїхали, багато було будинків 
під соломою?] Нєт, от ето одна хата була, по-моєму. 
[Хата, яка за тою старою, теж довоєнна?] Валєнтіна? То 
тоже довоєнная, навєрно. Інтер’єр. [У довоєнній хаті 
Вашої знайомої сінци, потім кімната, як заходити – піч 
зліва?] Да. [По діагоналі від печі божник?] Не знаю. 
[Полик був?] Бил возлє пєчі. Їх же там жило ско’ко, она 
ж ушла, уже хлопци в неї раділісь, она з другим жила, 
а так же сємья там била, где там спать било?! Там одна 
кровать стояла в комнатє. [Скриня була?] Нє знаю. 
[Взагалі були скрині в селі?] Канєшно. У  мене скри-
ня була в молодості. [Мальована?] Нє, не мальована, 
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отака простая. Стояла в сарає, тоже не розмальована, 
дерев’яна. [Пол був земляний чи глиняний?] Тут гли-
няний. Ну, оні глиною, по-мойму, мажуть зверху. [Не 
називали підлогу «мост»?] Нє. Ото, навєрно, в разніх 
селах по-разному. [Колиска висіла?] Висєла. [Підвішу-
вали на гачок?] Да. [Колиска була видовбана чи з до-
шок, обшита матерією?] Нє. Було як корито. «Люлька» 
в нас називалась. Дерев’яниє двє такіє не палки, а таке, 
і натянута була мєшкавіна. [Де висіла?] Де трам. Ну, не 
високіє хати. Ну, тади ложать дитя в люльку тую і калі-
шуть. І воно хиталося... [Не боялися, що впаде?] Вона 
не впаде, патаму шо воно провисає. [Слово «валькір», 
чи «ванькір», знаєте?] Ні. [У проходах між кімнатами 
рушники вішали як штори?] Як штори – нє, а на стєнах 
вєшали. На іконах вєшалі, на стєнах, на фотографіях 
вєшалі. [Як називається місце, де ікони стояли?] Ікони  
да і всьо.

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Входини. 
[Є. О.] Були уходчини – гулялі нєсколько дней, пили, 
гулялі, грали. [З іконами заходили?] Не помню. [Свя-
щеника запрошували?] Тада не було, тепер приглаша-
ють. Тада запрєщонна була релігія. Народні уявлення. 
[Знаєте прикмети, що не можна на стіл класти щось, 
залишати посуд непомитий, через поріг передавати?] 
Таке було. [Про домовиків щось знаєте?] Домовичок – 
привєтствовали його. [Як?] Щитали, шо оце хороший. 
[Як щось губиться, не казали, що домовик забрав?] 
Може, казали, ми і сєйчас так говорим. [Сміється]. 
[Як?] Пошутів чуток – вєрні обратно. [Р.] А його нель-
зя... Це – злий дух. [Загублені речі повертає?] Голова 
сообразіт – найдьош, а еслі нєт... Говорили «чорток».

с. Шестовиця
Записала А. Ярова у вересні 2018 р.  

у с. Шестовиця Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  
від Сірик Ольги Григорівни, 1950 р. н.,  

родом із с. Петрівка Прилуцького р-ну

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ Оповіді та 
легенди. У нас поміщик був Милорадович, наслідники 
тих Лизогубів. І тут жив поміщик, туди по централь-
ній вулиці, був такий жадний. А тут же люди на його 
робили, так він уже давай, шоб якось економить, дак 
уже хліб не пекли з жита і пшениці, а давай з овса. Ну, 
ції вже наймити, багато їм було працювати: «Давайте 
ми шось йому устроїмо». Оце ж пообідали, того хлі-
ба овсяного наїлись і давай плигать. А він каже: «Що 
ви, – каже, – плигаєте як коні?». А вони і кажуть: «Дак 
шо ж ти нас годуєш уже овсяним хлібом, дак ми і пли-
гаємо, як коні, і будем плигать, уже діла не робить». 
З тих пір він почав уже. Оце така легенда шестовиць-
ка. Баба розказувала. Поміщик же тут не жив, а  ви-
дно, управитель був. Писали її з дітьми колись. [Що 
розумієте під словом «городище»?] Тобто поселення 
якесь. Їх же багато було в Шестовиці, ще при Київ-
ській Русі – дак тут поселень шість було. «Вал» нази-
вався, другий, острів... [Де острів був розташований?] 
Я ж Вам не покажу... Це треба до старішого, я... [Може, 
де мис?] Да, о, мис. Острів – ото де Десна розливалась 
колись під саме село. Я ж не шестовицька, я з вісімсят 
другого року тільки в Шестовиці, приїхала на роботу 
сюди. Я  з Прилуччини. На Прилуччині народилася, 
сюда приїхала за призначенням у школу працювать. 
[З  Прилуччини Ви звідки?] Прилуцький район, село 

Петрівка. Від Прилук 25 кілометрів, на межі Ніжин-
ського району. Рядом, казав дід, річка була, забула 
яка... Ото ж у війну погоріло [с.  Шестовиця], а  оце 
церква тут стояла, і даже кулями не брало. Казали, як 
строїли магазин, так кістки були, церква ж була, так 
ховали багато.

ЖИТЛО Планування. [Яка була хата у Вашої мати на 
Прилуччині?] Яка хата – була під цинком, бо був дід у 
мене головою сільради і закінчив училище педагогіч-
не, і  працював, головою був сільради, учителем був. 
А у війну загинув, і ніхто не зна, де він загинув. А в нас 
хата була під цинком, бо то ж дід, видно, був головою, 
дак достав. Але доливка ж була. Доливка. І дві кімнати 
було, комора. [Долівка була глиняна?] Глиняна. [І в ко-
морі глиняна, і в хаті, і в сінях?] Однакова була, даже 
ще була веранда, така невеличка ще одна пристройка, 
тоді сіни були, з сіней ішли – комора. [Скільки кімнат 
було?] Оце ж, оце. [Веранда яка була?] Воно не веран-
да, а таке якось усе вмісті. [Трьохстінок?] Да, але там 
заходь, а  тоді замикалась в нас хата. Бо знаю, ключі 
колись загубила, я  дуже пам’ятаю, що мати мене не 
била, а тильки дуже кричала. Ну, як же ми в хату за-
йдемо? Я, видно, замкнула і десь положила, забула. 
Вона невелика була, без вікон, отак заходиш  – двері 
ще. І таке невеличке приміщення було. Там нічого не 
стояло ніколи, бо комора була. От, раньше хоч і бідні-
ше жили, але зайди, і  отакого немає, як зараз, хлам, 
в  другу зайдеш. А  так акуратно якось, що заходиш, 
маленькі такі були, пристроєчка, чи сінци малесенькі. 
Від сіней, як заходиш, комора була направо, а наліво – 
це сіни зразу маленькі. Сінці були і там двері були. 
Оце хата, посередині десь вход був, а  тоді сіни були 
більші, а сюди комора, де все збіжжя було наше. Отут 
ще з сіней було двері  – це маленька кімнатка, було 
одне вікно, а сюди, оце ось сіни – оце ось хата йшла 
одна. [Скільки кімнат було?] Ну, дві. Ото ж одна ма-
ленька, там не топилось, дак мати й батько там уже ж 
жили літом, видно, а зимой не топилось. Із сіней [вхід 
прямо], одне вікно було ж в сад, і кімнатка була. Іще 
кровать у нас була, ні в кого не було, я ж думаю, ма-
ленька у нас кровать була. [Як називалась та кімнат-
ка?] Ні, не знаю, «хата» і все. Не «кімнати» ж казали 
тоді. [Тобто, вхід із сіней в одну «хату» був прямо, а в 
другу – ліворуч?] Да. Не скажу Вам конкретно. Я знаю, 
шо в нас хату, оце ця хата, а тоді нову побудували в 
селі, наче сама перша, дак кімнат же чотири зробили, 
ні три, в  селі зразу: «Ой, тих “кошар” наробив, зна-
чить, такий-то». А тоді після нас стали люди. А то ж 
тільки одна-дві кімнати було, а то в нас аж три, дак це 
вже «кошари». Там на Прилуччині. [Чому так назива-
ли?] Того, шо багато кімнат. Три – дак це багато. Але 
кухня велика була, як оце, ще, мо’, й більша була. І піч 
стояла, в новій хаті піл був, спали на полу. Ще ми рос-
ли і дівували, дак ще на полу спали. Призьба. [Була 
призьба?] Да, призьба була. [Навколо сіней теж?] 
Призьба була кругом хати. Ну, дак отам я вже забула, 
а спереду була призьба. Стіни. [Як на Прилуччині сті-
ни хат будували?] Ліпили. Толока ж була, там глина, 
тоді кізяк ото кінський, і ото кінь ходив, і оце місили, 
а  тоді ліпили отак. Дерев’яна була, клинцьовували 
всередині. [Дерево всередині було, стіни були в зруб?] 
Було, з дерева роблена. [Був зруб, і потім хата обмаза-
на?] А потім да. Клинцювали зверху ззовні і знутріш-
ньо клинцювали, а тоді ліпка була – і звідти, і звідти 
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ліпили. А тоді вже ж, мо’, мати сама мазала. [Чи уте-
плювали там якось стіни хати на зиму?] А ще ж зимою 
замічу, що холодно ж було, дак тоді ж не топили, гру-
би ж не було, дак обкладали хату – гудин отой, шо на 
городі картоплю копаєм, а тоді гудина. І обкладаємо 
хату гудиною, всяким ото, шоб тепліше. І тильки вікна 
виглядали. Шукали тепла. Ото ж коло вікна отак, окно 
ж не закривали, і занавєсок я не пам’ятаю, шоб були, 
не було видно тоді. Ну, так бідно жили. [Мамина хата 
була повністю білена хата?] Білена. Біленькі хати. [По-
вністю?] Да. А тут [у с. Шестовиця хати] більш обкла-
дені, тут старались обкладувать. [Поріг був?] Був по-
ріг, а вже не знаю, який поріг був... З дощок був. А вже 
в новій хаті, дак вже ловкий такий був поріг. [Вікон-
ниць не було?] Ні. Віконниць не бачила у п’ятдесятих 
роках. [Згадайте, які хати у Шестовиці були, коли Ви 
приїхали?] Тут зруб. Но тут обкладали уже у вісімсят 
другому. Ось баба жила – стара хата. Там стара хата 
стоїть, але вони вже у яких роках, мо’, видно, вже я 
приїхала, вони обкладени були кирпичом і помазані. 
Вже тут і в баби білий кирпич був, в старенької. Я її 
запрошувала, на вечорниці старих людей. Люблю ста-
рих людей. Я їх запрошувала на вечорниці, не просто 
діти були, а були фольклорний колектив, зараз я сама 
в фольклорному колективі. Дак да, у них хати такі зру-
би були, але вони обкладені. Оце ні в кого хати тепер 
не осталось, шоб був [зовні] зруб. Отам тилькі мед-
пункт був старий, дак зруб. Тут так ото зруб був, а на 
Прилуччині ж ні – мазанкі були. А в нас ліпили, у нас 
ліпка. Стеля. [У сінях хати Вашої мами була стеля?] 
Була стеля. В кого була, в кого і не була. [Чи були в хаті 
сволоки?] Но сволоків не було в хаті. [Не було, чи не 
було видно?] Я, мо’, забула, но не було. Ні. Ото ж дід 
такий був, шо в начальстві, дак, може, він партієць, 
дак таку вже хату зробили, шо була ловка в нас хата. 
Можна було ще жить і жить... Старовинні хати були, 
але ліпили гору, гора була виліплена. [Гора – це що?] 
Де сушили там, на горі. Кажуть «дах». На даху. [Про-
стір між стелею і дахом «гора» називається?] Да, в нас 
кажуть на Прилуччині. Дах. Які раніше хати були  – 
під соломою, під солом’яною стріхою. І ще це навіть 
уже в шійсяті роки, як в нас була. Так чого хати горі-
ли? Бо були під соломою. [Як приїхали у Шестовицю, 
тут були хати під соломою?] Ні, вже не були. Інтер’єр. 
[Яким було внутрішнє облаштування маминої хати на 
Прилуччині?] А тоді шо було у нас – стіл стояв в углу 
оце ж, де треба ікони. Ікон не було, бо дід же партієць 
був, дак і батько партійний школу кінчав, дак ікон у 
нас не було. Але картини над кожним вікном. Вікна 
невеличкі були такі. Сюди двоє... [Скільки шибок було 
у вікнах?] Шість. Оце сюди, і  сюди двоє було вікон, 
і тут одно вікно. А отут у нас же пил був, а отут піч 
була. Оце звідси баба топила. А отут же полик ото та-
кий був, тут в углу подушки складали яко ото, подуш-
ки високі такі. І спали всі ми на полу, і баба. А зімою ж 
холодно було, я знаю, шо маленькою була колись, я з 
п’ядесятого року, дак... А  кругом оце стіл отут-о, 
а  кругом стола оце сюди якраз лава до самого того 
[кута], і тут же лава до судника. Отут десь судник був. 
[Судник – це мисник?] Да, де посуда. [Він закривав-
ся?] Закривався. Це ще в старій хаті. І  поличка була 
зверху – туди ставили. А кругом же пол був такий, до-
лівка, мазали. [Між кімнатами навколо дверей занаві-
ски вішали, рушники?] Це тут таке. Це в Шестовиці. 
[Де саме висіли рушники?] На углу, де ікони. «Бого-

вики» називаються. В Шестовиці боговики. [Що озна-
чає буква «М» на рушнику-боговику?] Не знаю, не по-
питала, мо’, Марія шила. Це дуже давній, це цієї баби 
давно вже нема. Я то знаю ту бабу, бабі уже б сто год 
було, якби вона... Це хустки з Прилуччини, мами. Це – 
льон. Я ще знаю, який льон брали. Баба ткала і мама 
ткала. Найти, мо’, скатерть, який був на столі... І  тут 
такі скатерті, так самі, тільки тут же льон, а у нас коно-
плі. Ще настильник, який на столі, найду. [Чим раніше 
наповнювали подушки?] Пір’ям. [Вистачало пір’я?] 
Вистачало. [Що означали візерунки на подушках, на-
приклад, виноград?] Це на щастя, на долю давали. Ви-
ноград  – це сімейне життя. Щасливе сімейне життя 
[символізує] виноград. Я це з того рушника зробила 
подушечки, вони лляні. А  хто на них буде спать? 
В мене ікони є, в Київській лаврі купила. [Тут рушник 
на іконах називався «боговик», а на Прилуччині?] Ні, 
у  нас не чіпляли. [Не чіпляли на ікони?] Нічого на 
Прилуччині не було. Рушник повішений і все. Довгих 
не було. Рушник просто, а тут спеціально. [У вас ма-
ленькі рушнички?] Маленькі. Ну, і такі, шо над кож-
ним же вікном. Це ж оберіг над вікном. [На Прилуч-
чині так, а тут?] А тут тоже, видно, так. Я ж не... І тут 
так вішали. Зайду в хату до, ось до Ніни Петрівни, 
вона стара була, це їй дев’яносто скоро років, виїхала, 
дак рушнички висять, а  в мене лежать. Думала, хоч 
один де повісить. Десять, материні. А  своїх нашила, 
мо’, три чи чотири, дак я роздаю. І ікони вишивала – 
вишила «Святого Миколая». От, з  виноградом руш-
ник шестовицький. [Як звали людину, що дала Вам 
цей рушник?] Оце ж Ганна Попович була тут. От, 
з чого я знімала. Боговик. Рушник теж є шестовиць-
кий. Уручну робили. Вирізували, а  тоді обмотували. 
Оце рушник-утирич. Тут «утирич» називали. Малень-
кий, на кухні чіпляли. [На Прилуччині на печі візе-
рунками розписано було?] Ні, не було. [Як раніше 
освітлювали дім?] Лампа керосинова, каганець. Кага-
нець – просто та сама лампа, а тилькі без того, [що] 
стекло таке одягалося. [Лучину клали на піч?] Ні, не 
було. Не знаю, мо’, в кого тут і було, но в нас каганець, 
я знаю, був.

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Стебка на 
Прилуччині була?] Ні, я такого не чула. [Приміщення 
таке було, де зберігали овочі, носили жар з печі, щоб 
трохи обігріти?] Ні, такого в нас не було на Прилуч-
чині. Ями ж були, копали. І тут погреба. Тут тоже такі 
погреба були, є  в кого і виложені. А  тут просто по-
греб укритий тим, зверху прикриття було якесь. Таке 
ж і на Прилуччині було. Це вже ми стали підростать, 
дак стали вже погреби робить із цегли, цемєнтіровать. 
Дак вже такі – вже шійсяті роки. А то ж були такі про-
сті погреби. Як у війну окопи, жили в погребах, зем-
лянки. [Як називають – льох чи погріб?] Тут – «льох», 
це на Прилуччині «погреб». [З чого будували клуні?] 
Клуні ж були з чого – з лози плели. І отакі ж тини були 
з лози. Які загороди були  – лати. [Лати чи тин?] Ну 
тако-го, тин тут плели. Тут і клуні були, тут лоза, тут 
Десна, тут із лози. І клуні були з лози. Були хліви. Спе-
ціально і молотили ж, і токи були свої, і молотили. Це 
тут було таке. А у нас тільки хлів був, на Прилуччи-
ні не було токів. [Називали приміщення для свиней 
«саж»?] Називали на Прилуччині тоже, де свині окре-
мо були, із рубленого зроблено. Було тоже на Прилуч-
чині. Курник. Ну, і  для свиней було ото рублене. [Де 
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зберігали зерно?] Плели ото з чого, з лози, а чи соломи 
такі великі ковші, мо’, по два мішки. [Зерновики?] Зер-
новики. Це на Прилуччині. А тут я не бачила такого.

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ Церква. [Яка церква у Шестови-
ці?] У нас же Миколаївська церква. У нас і храм оце 
святкуємо на день народження і на день смерті [Свято-
го Миколая], зимою і весною – два храми считається. 

ОБРЯДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БУДІВНИЦТВОМ Закладини. 
[Кидали монетки в кут хати на початку будівництва?] 
Кидали, у всі чотири. [Монетку?] Угу. [На Прилуччині 
в кути хати закопували монетки?] Да, на угли. Входи-
ни. [Кого першим в нову хату впускають?] Кота. Хто 
півня впустить. Сучасні вже нічо’ не роблять. [Впус-
тите кота, і одразу заходити можна, чи треба почека-
ти?] А хто зна. Календарна та родинна обрядовість. 
[На сволоку після служби перед Великоднем малюва-
ли кіптявою хрестика?] І тут таке саме. Весь час. Ось 
я до баби ходила... [На вході чи в кожній кімнаті?] 
В кожній хаті двері писали. То ж одна кімната була, ну, 
в баби ось дві рядом. Хто їй – батюшка приходив пи-
сав. А як батюшки не було, дак приїжджав же якийсь, 
дак попише. [Тобто не самі?] Ні. А мо’, й самі. Бо при-
їжджав батюшка раньше. [Зараз крейдою замість 
свічки малюють?] Малюють і крейдою таке. [На При-
луччині хрестик крейдою малюють?] Крейдою. І  тут 
видно. А то чорним чимсь. [Кіптявою свічки?] Ото ж 
да, думаю, чим вони і чорним... В нас же не було тако-
го, бо дід був партійний і батько, дак не було тих ікон, 
нічого. А на Андрія було так ще, ну, це я [чула], в  їх 
[мешканців Шестовиці] тоже такий був звичай, шо 
проти Андрія треба ходить у ті хати, це в старій ще, 
мама розказувала, і тут так мені, я з бабусею спілку-
валась, де багато людей, треба іти і слухати під вікна, 
шо скажуть. А батько, хазяїни то знають, що сьогод-
ні дівчата будуть ходить попід вікнами, дак нарошна 
хлопець там чи синок каже: «Ой, пойду води принесу 
там..». – «Сядь і сиди!». Вони кажуть: «Сядь і сиди!» 
(дівчатам). А він тоді ж одійде да й каже: «Да іди да 
принеси же ж води». А як «сядь» – це, значить, цього 
року хто почув, не вийде заміж. А як «іди, води при-
неси»... Дак так ходили оце, да багато дітей. І тут так. 
[Як до двору заходили?] Тоді ж не замикалися, а  то 
вони [слухали] під вікна. [Як вибирали хату для моло-
діжних вечорниць?] У моєї мами, де мама жила, була 
нерідна мати, але любила, вона була наче ото мати ве-
чорниць, любила, щоб у неї всі ввечері гуляли. А вона 
на печі, каже мати, залізе із дідом, дід там, мо’, шиє, 
дівчата прядуть, хлопці шиють. А баба ж спостерігає: 
хто балується, значить, тих вигонять із хати, шоб не, 

не вміють на вечорницях поводиться. А так хата зви-
чайна була, це ж були звичайні вечорниці. А як свя-
то, дак вони ж музику наймали, а так шоб прибирали 
хати, я не знаю. І тут, і тут вечорниці були.

Записала А. Ярова у вересні 2018 р.  
у с. Шестовиця Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  

від Березняцької Катерини Євсіївни, близько 96 р.

ЖИТЛО Підвалини. Призьба. [Ви тут народилися?] 
Тутечки, я  не тут радилась, я  радилась отам далей. 
Хатина старша, хатина давня уже... [Хата була на під-
валинах?] А циї, шо роблять подвалини в хаті, рабили, 
не було. А загарадила я сама, називалась «призьба» – 
тади землі засипали, шоб туди холод не йшов. [Під-
валини дубові були?] Хто тиї дубові... Той шо робив 
менє, дак вишукував, де шо лучше, перероблював 
хатину тую. І  вже з цієї хатини, шо перерабили, дак 
уже я бачу, іще я крєпковата була, думаю, шоб мені 
лучше де-небудь, бо я замуж не виходила. Стіни. Ну, 
дерев’яна була хата. Вона рублена була. Но ж вона 
по-стараму, стєна одна виперлась... Падали недалеко 
під гарою там бонби, а ми у вбежищі сидєли. Трам пе-
реламивсе. [У хаті під час Другої світової війни?] Да. 
Ото називається у хаті кались «трам», отак, тепер же 
па-новаму... [Шпарини стін глиною обмазували?] Гли-
ну на полі брали, а тадє дождь пойде, памажем, шоб 
шпилини не були, а  дождь пойде, обмиє. [Крейдою 
ззовні не мазали?] Усередині крейдою було, а знадво-
ру глиною, бо дождь обливав. А  де ж його набрати-
ся, і на шо воно... Дождь обмив, і знову обмажу тим. 
[Сєнци глиною обмазували?] Нє, дерево. Дах. [Під 
соломою хата була?] Солома. Інтер’єр. [Чим освітлю-
вали хату?] А шо ж, каганець. Бутилочку, таді наллє 
туди в бутилочку, таді желєзсца так, а таді хвітільок, 
і отак. І пряла я, шила при йом. І палатняниє [вбран-
ня] насила у вайну толькі, дєвкавала. [То половик?] 
Це ткала сама. [Як настільник називали?] Клейонка. 
[Раніше називали як?] Настольниця. [Рушник на іко-
нах хто вишивав?] На базарі купляла гатову занавєс-
ку, а цю, Вєра казала, чалавєкава небога у Звеничаві... 
«П’яниці шо-попало в хаті поробили, повиносили, дак 
я, – каже, – зняла занавєсачку, палатенечкі...».

ЗАБУДОВА ДВОРУ Господарські будівлі. [Який у Вас 
погреб був?] Шоб стени деревом, не вистачало, дак 
тади стени буряют се [завалюються], і  погреб буря-
ют се. А вже там, як я уже послє вайни, уже камінний 
[погріб], там камінний уже покинула, і хлєв хороший 
пакінула. Погреб, і хлєв пакінула, а хата негодна, я за 
хати пашла...
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с. Адампіль 
Старосинявського р-ну Хмельницької обл.  ............................. 805

с. Антонівка  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 783

смт Антонівка  
Херсонської міської ради  
Херсонської обл.  ......................................................................726, 727

с. Аркадіївка  
Згурівського р-ну Київської обл.  ................................................ 379

с. Артюхівка  
Роменського р-ну Сумської обл.  ................................................. 644

с. Баб’янка  
Коломийського р-ну  
Івано-Франківської обл.  ................................................................ 313

с. Бабенкове  
Ізюмського р-ну Харківської обл.  ............................................... 706

с. Багата Чернещина  
Сахновщинського р-ну Харківської обл.  .................................. 717

с. Багринівці  
Літинського р-ну Вінницької обл.  .......................................... 38, 39

с. Байрак  
Лебединського р-ну Сумської обл.  ............................................. 635

с. Бакота  
Кам’янець-Подільського р-ну  
Хмельницької обл.  ...................................................................768, 771

с. Баловне  
Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  ..........................495, 516

с. Банилів-Підгірний  
Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.  ............................... 489

с. Баня-Березів  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. ................................ 485

с. Баранівці  
Самбірського р-ну Львівської обл.  ............................................. 472

с. Барашівка  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 196

смт Баришівка  
Київської обл.  ................................................................................... 340

м. Батурин  
Бахмацького р-ну Чернігівська обл. ...................................495, 894

с. Баштанків  
Кодимського р-ну Одеської обл.  ................................................. 541

с. Безмятежне  
Шевченківського р-ну Харківської обл. ..................................... 725

с. Белелуя  
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.  .......................... 321

м. Бережани  
Тернопільської обл.  ......................................................................... 651

м. Березань  
Київської обл.  ................................................................................... 340

с. Березина  
Віньковецького р-ну Хмельницької обл. ................................... 751

с. Берлози  
Козелецького р-ну Чернігівської обл.  ....................... 896, 897, 903

с. Бернове  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  ...........................864–867

с. Бехи  
Коростенського р-ну  
Житомирської обл.  ....................................... 205–209, 486, 487, 494

с. Бихольцохівка  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. ......................................... 921

с. Бички 
Іванківського р-ну Київської обл.  ......................................351, 382

с. Бігунь  
Овруцького р-ну Житомирської обл. ......................................... 722

м. Білгород-Дністровський 
Одеської обл.  ..................................................................................... 537

с. Біленьке  
Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл.  .......................... 538

с. Біленьке  
Запорізького р-ну Запорізької обл.  ...........................291–293, 490

смт Білий Колодязь  
Вовчанського р-ну Харківської обл.  ........................................... 693

с. Білине  
Балтської міської громади Одеської обл.  .................................. 529

с. Біловарці  
Тячівського р-ну Закарпатської обл.  .......................................... 275

с. Білолісся  
Татарбунарського р-ну Одеської обл.  ...............481, 492, 549, 550

с. Білоусівка  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  ..................................... 879

с. Білоцерківка  
Більмацького р-ну Запорізької обл.  .......................... 282, 278, 279

с. Білошиці 
Коростенського р-ну Житомирської обл.  ................................ 209

с. Бірки  
Любешівського р-ну Волинської обл.  ........................................ 123

с. Бірки  
Олександрівського р-ну Кіровоградської обл.  ........................ 428

с. Бірків  
Літинського р-ну Вінницької обл. ..................................................40

с. Бірківка  
Менського р-ну Чернігівської обл.  ............................................. 909

с. Бірчиці  
Самбірського р-ну Львівської обл.  ............................................. 473

с. Боберка  
Турківського р-ну Львівської обл.  ......................................501, 502

с. Бобовище  
Мукачівського р-ну Закарпатської обл.  .................................... 266

с. Бобрик  
Роменського р-ну Сумської обл. .................................................. 491

с. Бобрівник  
Зіньківського р-ну Полтавської обл. ..................................560–563

с. Богданівка  
Шосткинського р-ну Сумської обл.  ............................................ 648

с. Боднарівка  
Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 811

с. Болган  
Піщанського р-ну Вінницької обл. .................................................68

м. Борислав  
Львівської обл.  .................................................................................. 466

м. Бориспіль 
Київської обл. ............................................................................356, 358

смт Борова  
Харківської обл.  ............................................................................... 682

с. Борочиче  
Горохівського р-ну Волинської обл.  ........................................... 100

с. Борсуки  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 785

с. Бортники  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  ............................. 325

с. Борщагівка  
Погребищенського р-ну Вінницької обл. .....................................70

с. Браїлівка  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 785

с. Брилівка  
Ставищенського р-ну Київської обл.  ......................................... 403

с. Бронниця  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  ..............................44

с. Бугове  
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  .............................. 488

с. Бугрин  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  .....................................607, 608
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с. Буда-Варовичі 
Поліського р-ну Київської обл.  .................................................... 401

с. Будеї  
Кодимського р-ну Одеської обл.  .........................................541, 542

смт Буди  
Харківського р-ну Харківської обл. .................................... 718-720

с. Будилів  
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.  .......................... 321

с. Будище  
Звенигородського р-ну Черкаської обл.  .................................... 818

с. Буймер  
Тростянецького р-ну Сумської обл. ............................................ 648

с. Буки  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 197

с. Буківна  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  ............................. 325

с. Буківцьово  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 246

с. Булахів 
Козелецького р-ну Чернігівської обл.  ........................................ 897

с. Бурбулатове  
Близнюківського р-ну Харківської обл.  .................................... 680

с. Бурківці  
Тетіївського р-ну Київської обл. .................................................. 405

с. Буряківка  
Чорнобильського р-ну Київської обл.  ....................................... 385

с. Буша  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.  ........................................ 91, 92

с. Вабля  
Бородянського р-ну Київської обл.  ............................................ 367

м. Валки  
Харківської обл.  ......................................................486, 683, 684, 686

с. Ваньковичі  
Самбірського р-ну Львівської обл.  ............................................. 473

с. Василенкове  
Шевченківського р-ну Харківської обл.  .................................... 722

с. Василівка  
Вовчанського р-ну Харківської обл.  ........................................... 693

смт Велика Багачка  
Полтавської обл. ............................................................................... 485

с. Велика Бугаївка  
Васильківського р-ну Київської обл.  ......................................... 375

с. Велика Буда  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  .......................................... 855

с. Велика Вільшанка  
Васильківського р-ну Київської обл.  ......................................... 375

с. Велика Вісь  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  ........................................ 917

с. Велика Кам’янка  
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  ........................ 313

с. Велика Кісниця  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.  ...............................................93

с. Велика Рача  
Радомишльського р-ну Житомирської обл.  ............................ 223

с. Велика Севастянівка  
Христинівського р-ну Черкаської обл.  ...................................... 836

с. Велика Слобідка  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 769

с. Велика Солона 
Єланецького р-ну Миколаївської обл.  ....................................... 512

с. Велика Чечеліївка  
Новгородківського р-ну Кіровоградської обл.  ....................... 426

смт Великий Березний  
Закарпатської обл.  ...................................................................240, 253

с. Великий Карашин  
Макарівського р-ну Київської обл. ............................................. 384

с. Великий Кунинець  
Збаразького р-ну Тернопільської обл.  ....................................... 654

с. Великий Перевіз  
Шишацького р-ну Полтавської обл.  ..................................601, 602

с. Великий Скнит  
Славутського р-ну Хмельницької обл.  ..............................794, 795

с. Великі Бережці  
Кременецького р-ну Тернопільської обл.  .........................656–659

с. Великі Бучки  
Сахновщинського р-ну Харківської обл.  .................................. 718

с. Великі Кліщі 
Народицького р-ну Житомирської обл.  ................................... 227

с. Великі Озера  
Дубровицького р-ну Рівненської обл.  ...............................495, 614

с. Великі Сорочинці  
Миргородського р-ну Полтавської обл. ..................................... 495

с. Великі Хутори  
Шевченківського р-ну Харківської обл.  .................................... 722

с. Верба  
Коропського р-ну Чернігівської обл.  ......................................... 903

с. Вербка  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 770

с. Вереміївка  
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  .............495, 847, 850, 851

с. Вереси  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 198

с. Верхівня  
Ружинського р-ну Житомирської обл.  ..................................... 229

с. Верхні Ворота  
Воловецького р-ну Закарпатської обл. ...............................254, 255

с. Верхні Синівці  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  .......................................... 855

с. Верхній Бистрий  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  ..............................259, 491

смт Верхньоторецьке  
Ясинуватського р-ну Донецької обл.  ......................................... 176

с. Верхня Рожанка  
Сколівського р-ну Львівської обл.  .............................................. 475

с. Верхня Слобідка  
Піщанського р-ну Вінницької обл.  ................................................68

с. Верхня Яблунька  
Турківського р-ну Львівської обл.  .............................................. 506

с. Верховина-Бистра  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 246

с. Вершина Друга  
Більмацького р-ну Запорізької обл.  ........................................... 280

с. Весела Долина  
Тарутинського р-ну Одеської обл.  .............................................. 547

с. Веселе  
Волноваського р-ну Донецької обл.  ........................................... 161

с-ще Веселе  
Олександрійського р-ну Кіровоградської обл. ........................ 512

с. Веселий Поділ  
Семенівського р-ну Полтавської обл.  ........................................ 594

с. Вигів  
Коростенського р-ну Житомирської обл. ................................. 207

с. Вигода  
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. ........................ 492

с. Видерта  
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  ....101, 102, 104, 105

с. Виженка  
Вижницького р-ну Чернівецької обл.  ........................................ 853

м. Вижниця  
Чернівецької обл.  ............................................................................. 853

с. Виповзів  
Козелецького р-ну Чернігівської обл.  ........................................ 897

с. Високопілля  
Валківського р-ну Харківської обл.  ............................................ 684

с. Вишевичі  
Радомишльського р-ну Житомирської обл.  ....................223, 224
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с. Вишеньки  
Бориспільського р-ну Київської обл.  ......................................... 359

с. Вишківці  
Немирівського р-ну Вінницької обл.  ............................................62

с. Вишнівка  
Любомльського р-ну Волинської обл.  ....................................... 124

с. Вишняки  
Арцизького р-ну Одеської обл. .................................................... 529

с. Вікняни  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  ............................. 326

с. Вільгір  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  .....................................608, 610

с. Вільхівчик  
Амвросіївського р-ну Донецької обл. ......................................... 487

с. Вільховатка  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл. .......................................... 565

с. Вільховець  
Богуславського р-ну Київської обл.  ........................................... 355

с. Вільхуватка  
Нововодолазького р-ну Харківської обл.  ................................. 711

смт Вільча 
Поліського р-ну Київської обл. ..................................................... 401

смт Вільшана  
Городищенського р-ну Черкаської обл.  ..................................... 818

с. Вільшаник  
Самбірського р-ну Львівської обл.  ............................................. 481

с. Вільшаниця  
Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.  ........................ 322

с. Вільшка  
Брусилівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 190

с. Вінинці  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  ..................... 389

м. Вінниця ......................................................................................... 5, 7, 34
с. Вірнопілля  

Ізюмського р-ну Харківської обл.  ............................................... 706
с. Вітківці  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 771
с. Власівка  

Кегичівського р-ну Харківської обл.  .......................................... 709
с. Вовче  

Турківського р-ну Львівської обл.  .............................................. 492
с. Вовчків  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  ..................... 390
с. Волиця  

Гусятинського р-ну Тернопільської обл.  ................................... 654
с. Волнухине  

Лутугинського р-ну Луганської обл. ........................................... 452
с. Воловиця 

Борзнянського р-ну Чернігівської обл. ..............................895, 896
с. Волока  

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  .......................................... 856
с. Волосянка  

Великоберезнянського р-ну  
Закарпатської обл.  ........................................................................... 247

с. Воля-Баранецька  
Самбірського р-ну Львівської обл.  .....................................473, 474

с. Воронів  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 306

с. Вороновиця  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  ...........................867–869

с. Вороньків  
Бориспільського р-ну Київської обл.  ......................................... 360

с. Вузлове  
Радехівського р-ну Львівської обл.  ............................................ 472

с. В’язова  
Краснокутського р-ну Харківської обл. ..................................... 169

с. Гавриляк  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  ............................. 327

с. Гавронщина  
Макарівського р-ну Київської обл. ............................................. 385

с. Гаї  
Кременецького р-ну Тернопільської обл.  .........................661, 663

с. Галинка  
Бородянського р-ну Київської обл.  ............................................ 367

с. Гальчинці  
Теофіпольського р-ну Хмельницької обл.  ................................ 808

с. Ганнопіль  
Славутського р-ну Хмельницької обл.  ...................................... 795

с. Гарасимів  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  .....................327, 328

с. Гарячківка  
Крижопільського р-ну Вінницької обл.  .......................................32

с. Гацьківка  
Хорошівського р-ну Житомирської обл. ...........................231, 233

с. Гетьманівка  
Шевченківського р-ну Харківської обл. .............................723, 724

с. Гірники  
Ратнівського р-ну Волинської обл.  .....................................125, 126

с. Гладковицька Кам’янка  
Овруцького р-ну Житомирської обл.  ........................................ 220

с. Глибоке  
Бориспільського р-ну Київської обл.  ......................................... 360

с. Глибочок  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 786

с. Глібів  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 786

с. Глушків  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 307

м. Гнівань  
Тиврівського р-ну Вінницької обл. ................................................73

с. Гнідин  
Бориспільського р-ну Київської обл.  ......................................... 361

с. Говерла  
Рахівського р-ну Закарпатської обл. ........................................... 496

с. Годинівка  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  .......................................... 857

с. Голятин  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 259, 261, 493

с. Гораївка  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  .........771, 772

м. Горлівка  
Донецької обл. ................................................................................... 568

с. Горбулів  
Черняхівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 234

с. Горобіївка  
Бориспільського р-ну Київської обл. .......................................... 362

с. Горобіївка  
Сквирського р-ну Київської обл.  ................................................ 403

с. Городище  
Білоцерківського р-ну Київської обл.  ........................................ 353

с. Городище  
Піщанського р-ну Вінницької обл.  .................................11, 69, 553

с. Городківка  
Андрушівського р-ну Житомирської обл.  ............................... 180

с. Городниця  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 307

с. Грабарівка  
Піщанського р-ну Вінницької обл.  ................................................69

с. Грабовець  
Немирівського р-ну Вінницької обл.  ............................................63

с. Грабовець  
Тернопільського р-ну Тернопільської обл.  ............................... 678

с. Грабовське  
Краснопільського р-ну Сумської обл.  ....................................... 634

с. Града  
Кременецького р-ну Тернопільської обл.  .........................663–665
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смт Градизьк  
Глобинського р-ну Полтавської обл.  .......................................... 558

с. Гракове  
Дворічанського р-ну Харківської обл.  ....................................... 694

с. Гранів  
Гайсинського р-ну Вінницької обл. ................................................16

с. Гречане  
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл. ......................... 575

смт Гриців  
Шепетівського р-ну Хмельницької обл.  .................................... 815

с. Грозове  
Василівського р-ну Запорізької обл.  .......................................... 284

с. Грушівка 
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  ...................... 139

с. Гряди  
Іваничівського р-ну Волинської обл.  ......................................... 101

смт Губиниха  
Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.  ..........151, 452

с. Губівка  
Компаніївського р-ну Кіровоградської обл.  ............................ 422

с. Гульськ  
Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.  .................. 219

м. Гуляйполе  
Запорізької обл. .........................................................................489, 493

с. Гуляй Поле  
Нововодолазького р-ну Харківської обл.  ................................. 711

с. Гуменці  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 487

с. Гусинка  
Куп’янського р-ну Харківської обл. ............................................ 483

с. Гусний  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 247

с. Гути  
Конотопського р-ну Сумської обл.  ............................................. 481

с. Гутисько  
Бережанського р-ну Тернопільської обл. .................................. 651

с. Гуштин  
Борщівського р-ну Тернопільської обл.  ............................481, 496

с. Гуща  
Любомльського р-ну Волинської обл.  ....................................... 124

с. Гущин  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  ..................................... 924

с. Дар’ївка  
Білозерського р-ну Херсонської обл.  ......................................... 739

с. Дарабани  
Хотинського р-ну Чернівецької обл.  ..................................892, 894

с. Дахталія  
Крижопільського р-ну Вінницької обл.  .......................................32

с. Дашківці  
Літинського р-ну Вінницької обл. ..................................................40

с. Дем’янці  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ...................... 827

с. Демня  
Бережанського р-ну Тернопільської обл. .................................. 652

м. Деражня  
Хмельницької обл.  ........................................................................... 755

с. Деревки  
Котелевського р-ну Полтавської обл.  ................................496, 579

с. Дерешова  
Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  ......................51

с. Деснянське  
Коропського р-ну Чернігівської обл.  ........................ 485, 904, 905

с. Джулинка  
Бершадського р-ну Вінницької обл.  .................................9, 11, 484

с. Джуржівка  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 787

с. Джурків  
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  ................314, 315

с. Дивин  
Брусилівського р-ну Житомирської обл.  .........................191, 192

смт Диканька  
Полтавської обл.  .............................................................................. 560

с. Дихтинець  
Путильського р-ну Чернівецької обл.  ....................................... 874

с. Дніпровокам’янка  
Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл.  ........... 496

с. Дністрик-Дубовий  
Турківського р-ну Львівської обл.  .............................................. 503

с. Дністрівка  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  ................................... 869

с. Добринь  
Хорошівського р-ну Житомирської обл.  .................................. 230

с. Добровляни  
Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.  ........................ 323

смт Добровеличківка  
Кіровоградської обл.  ....................................................................... 417

с. Добрянка  
Ямпільського р-ну Вінницької обл. ................................................96

с. Довгеньке  
Ізюмського р-ну Харківської обл.  ............................................... 706

с. Довжик  
Золочівського р-ну Харківської обл.  .......................................... 702

с. Довжки  
Славутського р-ну Хмельницької обл.  ..............................795, 796

с. Довжок  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.  ...............................................94

с. Долина  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  ............................................ 169

м. Долина  
Івано-Франківської обл.  ................................................................ 482

с. Долина  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  ............................. 328

с. Долинка  
Василівського р-ну Запорізької обл.  .......................................... 284

с. Домашин  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 247

с. Доробратово  
Іршавського р-ну Закарпатської обл.  ......................................... 258

с. Дорогобуж  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  .....................................610, 611

с. Драчі  
Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. ................. 804

смт Дробишеве  
Лиманського р-ну Донецької обл.  .............................................. 163

с. Дроздівка  
Куликівського р-ну Чернігівської обл.  ...................................... 909

с. Дружне  
Красилівського р-ну Хмельницької обл.  .................................. 780

с. Дубинове  
Савранського р-ну Одеської обл.  ........................................496, 546

смт Дубове  
Тячівського р-ну Закарпатської обл.  .......................................... 275

м. Дунаївці  
Хмельницької обл.  ........................................................................... 766

с. Дусино  
Свалявського р-ну Закарпатської обл.  ..............................272, 486

с. Дяківці  
Літинського р-ну Вінницької обл. ..................................................42

с. Єлизаветівка  
Мар’їнського р-ну Донецької обл.  .............................................. 165

с. Єлизаветівка  
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  ................492, 494

с. Єрківці  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ...................... 391

смт Єсаулівка  
Антрацитівського р-ну Луганської обл.  .................................... 444
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с. Жаботин  
Кам’янського р-ну Черкаської обл.  ............................................ 826

с. Жадове  
Семенівського р-ну Чернігівської обл.  ...................................... 920

с. Жван  
Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  ............... 52, 53

с. Жванець  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 772

с. Житне  
Роменського р-ну Сумської обл.  ................................................. 644

с. Жищинці  
Городоцького р-ну Хмельницької обл.  ...................................... 753

с. Жовтневе  
Поліського р-ну Київської обл. ..................................................... 387

с. Жукотин  
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  ................315, 316

с. Заборознівці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 788

с. Забрідь  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 247

с. Забужжя  
Любомльського р-ну Волинської обл.  ....................................... 124

с. Забуяння  
Макарівського р-ну Київської обл............................................... 385

с. Завадинці  
Городоцького р-ну Хмельницької обл.  ...................................... 754

с. Заворичі  
Броварського р-ну Київської обл. ............................................... 374

с. Загальці  
Бородянського р-ну Київської обл.  ............................................ 367

с. Загаття  
Іршавського р-ну Закарпатської обл. .......................................... 258

с. Загнітків  
Кодимського р-ну Одеської обл.  ................................................. 544

с. Загорб  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 248

с. Задонецьке  
Зміївського р-ну Харківської обл.  ............................................... 701

с. Заздрівка  
Хорошівського р-ну Житомирської обл.  .................................. 230

с. Залісся  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ....................... 349, 369, 386

с. Залужжя  
Дубровицького р-ну Рівненської обл.  ...............................485, 614

с. Залуччя  
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  ........................ 316

с. Заміхів  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 789

с. Замошня  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 368

с. Замшани  
Ратнівського р-ну Волинської обл.  .....................................127, 128

м. Запоріжжя .......................................................................................... 278
с. Зарічево  

Перечинського р-ну Закарпатської обл.  ................................... 269
с. Зарубинці 

Канівського р-ну Черкаської обл.  ............................................... 398
с. Заставці  

Старосинявського р-ну Хмельницької обл.  ............................. 805
с. Застінка  

Тернопільського р-ну Тернопільської обл.  ............................... 674
с. Засупоївка  

Яготинського р-ну Київської обл. ............................................... 406
с. Захарівка  

Світловодського р-ну  
Кіровоградської обл.  ..............................................433–435, 490, 496

с. Заячківка  
Христинівського р-ну Черкаської обл.  ...................................... 837

с. Збараж  
Козятинського р-ну Вінницької обл. .............................................31

с. Звіздаль 
Народицького р-ну Житомирської обл. .................................... 227

с. Здомишель  
Ратнівського р-ну Волинської обл.  ....................130–132, 134, 135

с. Зелена Долина  
Лиманського р-ну Донецької обл.  .............................................. 163

с. Зелене  
Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл.  ..................538, 539

смт Зеленівка  
Херсонської міської ради Херсонської обл.  ....................729– 731

с. Зелені Курилівці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 789

м. Зеленодольськ  
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  ...................... 141

с-ще Зимівник  
Херсонської міської ради Херсонської обл.  ............................. 731

с. Зимовище  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 351

с. Зіньків  
Віньковецького р-ну Хмельницької обл.  .................................. 751

с. Златоустівка  
Волноваського р-ну Донецької обл.  ........................................... 161

с. Зміївка  
Бериславського р-ну Херсонської обл.  ...................................... 483

с. Знам’янка  
Нововодолазького р-ну Харківської обл. .................................. 712

с. Золоті Пруди  
Олександрівського р-ну Донецької обл.  ................................... 168

с. Зороків  
Черняхівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 235

с. Зоря  
Рівненського р-ну Рівненської обл.  ............................................ 626

с. Зрайки  
Володарського р-ну Київської обл.  ............................................. 376

с. Зяньківці  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  ................................ 758

с. Івангород  
Олександрівського р-ну Кіровоградської обл.  ........................ 490

с. Іванівка  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 377

с. Іванівка  
Шевченківського р-ну Харківської обл.  .................................... 722

с. Іванівці  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  ................................... 869

с. Іванків  
Бориспільського р-ну Київської обл.  ......................................... 362

с. Іванків  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.  ............................................ 494

с. Іванківці  
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 185

с. Іванківці  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  ................................ 758

с. Івановичі  
Пулинського р-ну Житомирської обл.  ...................................... 222

с. Івашків  
Кодимського р-ну Одеської обл.  .........................................491, 544

с. Івашківці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 790

с. Івківці  
Чигиринського р-ну Черкаської обл.  ......................................... 843

с. Івниця  
Андрушівського р-ну Житомирської обл.  ............................... 181

с. Іква  
Кременецького р-ну Тернопільської обл.  .........................666, 667

с. Ілавче  
Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.  ....................676, 677
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с. Іллінці  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ................................369, 379

с. Іловниця  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 386

с. Ісайки  
Богуславського р-ну Київської обл.  ........................................... 355

с. Йосипівка  
Малинського р-ну Житомирської обл.  ..................................... 212

с. Калини  
Тячівського р-ну Закарпатської обл.  .......................................... 275

с. Калинівка  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 198

с. Калинівка  
Народицького р-ну Житомирської обл. ............................193, 194

с. Калинівка  
Шаргородського р-ну Вінницької обл.  .........................................90

с. Калинове 
Таращанського р-ну Київської обл.  ............................................ 405

с. Кам’яний Брід  
Благовіщенського р-ну  
Кіровоградської обл.  ...............................................................409, 410

с. Кам’янка  
Дворічанського р-ну Харківської обл.  ...............................694–696

с. Кам’янка  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 199

с. Кам’янка  
Ізюмського р-ну Харківської обл.  .......................................706–708

с. Кам’янка  
Новопсковського р-ну Луганської обл.  .............................455–457

с. Кам’янка  
Очаківського р-ну Миколаївської обл.  ..................................... 520

с. Кам’янки  
Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  .............................. 673

м. Кам’янське  
Дніпропетровської обл.  ................................................................. 144

с. Каніж  
Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл.  ................... 427

с. Канора  
Воловецького р-ну Закарпатської обл.  ...................................... 254

с. Капустинці  
Яготинського р-ну Київської обл. ............................................... 407

с. Капустяни  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 791

с. Карацюбине  
Коропського р-ну Чернігівської обл.  ......................................... 490

с. Кардашинка  
Голопристанського р-ну Херсонської обл.  .......................743, 744

с. Кармалюківка  
Балтського р-ну Одеської обл.  .................................... 531, 534, 535

с. Кармалюкове  
Жмеринського р-ну Вінницької обл.  ............................................17

смт Карнаухівка  
Кам’янської міської ради Дніпропетровської обл.  ........146, 149

с. Карпенко – Кабакові Хутори  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл ........................................... 575

с. Карпівці  
Чуднівського р-ну Житомирської обл.  ..................................... 482

м. Каховка  
Херсонської обл.  .............................................................................. 735

м. Київ ..............................................................................142, 333–340, 391
с. Кип’ячка  

Миронівського р-ну Київської обл. ............................................ 399
с. Кирилівка 

Вовчанського р-ну Харківської обл.  ........................................... 694
с. Китайгород  

Іллінецького р-ну Вінницької обл.  ................................................29
с. Китайгород  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 773

м. Ківерці  
Волинської обл. ................................................................................. 120

с. Кімната  
Кременецького р-ну Тернопільської обл.  .........................667–669

с. Кленове  
Богодухівського р-ну Харківської обл. ...................................... 704

с. Клубівці  
Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.  ........................ 324

с. Клюсівка  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  .......................587–589

с. Княгинин  
Дубенського р-ну Рівненської обл.  ............................................. 613

с. Ковалівка  
Полтавського р-ну Полтавської обл.  ......................................... 593

с. Ковиничі  
Самбірського р-ну Львівської обл.  ............................................. 474

смт Ков’яги  
Валківського р-ну Харківської обл.  ............................................ 685

с. Кодня  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 199

смт Кожанка  
Фастівського р-ну Київської обл.  ................................................ 405

с. Коженики  
Білоцерківського р-ну Київської обл. ......................................... 353

с. Козацьке  
Бобровицького р-ну Чернігівської обл. ..................................... 894

с. Козачі Лагері  
Олешківського р-ну Херсонської обл.  ....................................... 748

с. Козилівка  
Корюківського р-ну Чернігівської обл.  ..................................... 908

с. Козівка  
Тернопільського р-ну Тернопільської обл.  ............................... 675

с. Козіївка  
Коростишівського р-ну Житомирської обл.  ...................210, 211

с. Козлиничі  
Ковельського р-ну Волинської обл.  ....................................121, 491

с. Козлів  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  ..............................45

с. Козьова  
Сколівського р-ну Львівської обл.  .............................................. 476

м. Козятин  
Вінницької обл.  ...................................................................................30

с. Колодисте  
Уманського р-ну Черкаської обл.  ................................................ 832

с. Колодіївка  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 774

с. Колодяжне  
Ковельського р-ну Волинської обл.  ............................................ 488

смт Коломак  
Харківської обл.  ............................................................................... 709

с. Колонщина  
Макарівського р-ну Київської обл. ............................................. 386

с. Колочава  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  ...................................... 262

с. Комарівка  
Кременецького р-ну Тернопільської обл.  ................................. 670

смт Комишани  
Херсонської міської ради Херсонської обл.  .....................732, 734

с. Конилівка  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  .........771, 772

с. Конищів  
Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  ......................53

с. Коновалова  
Василівського р-ну Запорізької обл.  .......................................... 285

с. Копачі  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ................................341, 342

с. Копачівка  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  ................................ 759
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с. Копинівці  
Мукачівського р-ну Закарпатської обл.  .................................... 267

с. Коритне  
Вижницького р-ну Чернівецької обл.  ................................854, 855

с. Кормань  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  ....................484, 880–884

с. Корогод  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ...............367, 370, 371, 373

с. Королівка  
Макарівського р-ну Київської обл. ............................................. 386

с. Королівка  
Поліського р-ну Київської обл. ..................................................... 352

с. Коротяк  
Компаніївського р-ну Кіровоградської обл.  ............................ 423

с. Косачівка  
Козелецького р-ну Чернігівської обл.  ........................................ 899

с. Кострина  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 248

смт Котельва  
Полтавської обл.  .............................................................................. 579

с. Котельниця  
Воловецького р-ну Закарпатської обл.  ..............................255, 485

с. Котівка  
Вовчанського р-ну Харківської обл.  ........................................... 693

с. Котюжани  
Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  ......................56

с. Кохівка  
Ананьївського р-ну Одеської обл.  .............................................. 526

с. Кочубіївка  
Уманського р-ну Черкаської обл.  ................................................ 832

с. Кошари  
Конотопського р-ну Сумської обл.  ............................................. 628

с. Кошаро-Олександрівка  
Благовіщенського р-ну Кіровоградської обл.  ..................411, 412

с. Краївщина  
Хорошівського р-ну Житомирської обл. ................................... 233

с. Красенівка  
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  ...................................... 852

с. Красківське  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  ................................918, 919

с. Красненьке  
Кривоозерського р-ну Миколаївської обл.  .............................. 512

с. Краснобірка  
Радомишльського р-ну Житомирської обл.  ............................ 224

смт Краснокутськ  
Харківської обл.  ............................................................................... 710

с. Краснопілля  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  ............................................ 169

смт Красноріченське  
Кремінського р-ну Луганської обл.  ............................................ 451

с. Крива Лука  
Лиманського р-ну Донецької обл.  .............................................. 164

с. Криве  
Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  .............................. 674

с. Кривчунка  
Тальнівського р-ну Черкаської обл.  ........................................... 831

с. Кримне  
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. .............................. 485

с. Кримок  
Радомишльського р-ну Житомирської обл.  ............................ 227

м. Кременець  
Тернопільської обл.  .................................................................656, 671

с. Кропивна  
Золотоніського р-ну Черкаської обл.  .................................825, 826

с. Кропивники  
Шацького р-ну Волинської обл.  .................................................. 137

с. Кропивня  
Хорошівського р-ну Житомирської обл. ................................... 231

с. Круглянка  
Нововодолазького р-ну Харківської обл.  ................................. 717

с. Кружківці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 792

с. Крушельниця  
Сколівського р-ну Львівської обл.  .............................................. 477

с. Ксаверів  
Малинського р-ну Житомирської обл.  .............................212, 213

с. Кукшин  
Ніжинського р-ну Чернігівської обл.  ........................................ 912

с. Кумарі  
Первомайського р-ну Миколаївської обл.  ............................... 521

с. Куниче  
Крижопільського р-ну Вінницької обл. ........................................34

с. Купка  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  .......................................... 857

с. Купувате  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 384

с. Кур’янці  
Погребищенського р-ну Вінницької обл. .................................. 526

с. Курячі Лози  
Кривоозерського р-ну Миколаївської обл.  .............................. 513

с. Кустолово-Суходілка  
Машівського р-ну Полтавської обл.  .......................................... 581

с. Кут  
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  ...................... 139

с. Кутрів  
Горохівського р-ну Волинської обл.  ........................................... 100

с. Кухарі  
Іванківського р-ну Київської обл.  .............................................. 383

с. Куча  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 792

с. Лазещина  
Рахівського р-ну Закарпатської обл.  .......................................... 270

с. Левків  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 200

с. Левченки  
Роменського р-ну Сумської обл.  ................................................. 644

с. Лелів  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ................................342, 350

с. Лелюхівка  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  .......................589, 590

с. Ленківці  
Шепетівського р-ну Хмельницької обл.  .................................... 815

смт Летичів  
Хмельницької обл.  ........................................................................... 782

с. Лехнівка  
Баришівського р-ну Київської обл.  ....................................341, 342

с. Лецьки  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. ..... 391, 392, 491

с. Либохора  
Сколівського р-ну Львівської обл.  .............................................. 477

с. Лиман  
Татарбунарського р-ну Одеської обл.  ........................................ 550

с. Липівка  
Макарівського р-ну Київської обл. ............................................. 386

с. Липове  
Глобинського р-ну Полтавської обл.  ..................................559, 560

м. Липовець 
Вінницької обл.  ...................................................................................35

с. Липовець  
Хустського р-ну Закарпатської обл.  ........................................... 277

с. Липчанівка  
Ізюмського р-ну Харківської обл.  ............................................... 708

с. Лиса Гора  
Первомайського р-ну Миколаївської обл.  ............................... 523

с. Лисогірка  
Жмеринського р-ну Вінницької обл.  ............................................22
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с. Лисогірка 
Летичівського р-ну Хмельницької обл.  ..................................... 782

с. Лисогорівка  
Новопсковського р-ну Луганської обл.  ..................................... 457

с. Литвинівка  
Біловодського р-ну Луганської обл.  ...................................449, 450

с. Лісківщина  
Роменського р-ну Сумської обл.  ................................................. 644

с. Лісове  
Тальнівського р-ну Черкаської обл.  ........................................... 831

с. Ліщин  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 201

с. Лобачів  
Володарського р-ну Київської обл.  ............................................. 377

с. Лозниця  
Народицького р-ну Житомирської обл.  ................................... 217

с. Лозуватка  
Компаніївського р-ну Кіровоградської обл.  ............................ 424

с. Лозянський  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  ...................................... 262

с. Ломачинці  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  .............................884, 885

с. Лопухів  
Тячівського р-ну Закарпатської обл.  .......................................... 276

с. Лопушанка  
Турківського р-ну Львівської обл.  .............................................. 504

м. Лубни  
Полтавської обл. ............................................................................... 568

с. Луб’янка  
Бородянського р-ну Київської обл. ............................................. 368

с. Луги  
Чечельницького р-ну Вінницької обл.  ..................................88–90

с. Лук’янівка  
Баришівського р-ну Київської обл.  ....................................349, 350

с. Лука-Мелешківська  
Вінницького р-ну Вінницької обл. .................................................12

с. Лукаші  
Баришівського р-ну Київської обл.  ....................................342–348

с. Лучинчик  
Мурованокуриловецького р-ну  
Вінницької обл.  ...................................................................................57

с. Любарка  
Народицького р-ну Житомирської обл.  ...........................192, 217

с. Любарці  
Бориспільського р-ну Київської обл. . ........................................ 363

смт Любешів  
Волинської обл. ................................................................................. 109

м. Любомль  
Волинської обл.  ................................................................................ 123

с. Люта  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 248

с. Лядова  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  ..............................46

м. Львів ........................................................................................................81
с. Магдалівка  

Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  ......................674, 675
с. Мазурівка  

Чернівецького р-ну Вінницької обл.  .......................................... 495
с. Майдан  

Слов’янського р-ну Донецької обл.  ............................................ 172
с. Макарівка  

Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  ................................... 870
с. Маків  

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  ...........................482, 766
с. Мала Білозерка  

Василівського р-ну Запорізької обл.  ..................................285–288
с. Мала Буда  

Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  .......................................... 858

с. Мала Вільшанка  
Обухівського р-ну Київської обл.  ............................................... 388

с. Мала Костромка  
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  ...................... 140

с. Мала Мочулка  
Теплицького р-ну Вінницької обл.  ................................................71

с. Малахівка  
Лугинського р-ну Житомирської обл.  ...............................203, 211

с. Малий Березний  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. ...................... 248

с. Малий Скнит  
Славутського р-ну Хмельницької обл.  ...................................... 797

с. Малинівка  
Волноваського р-ну Донецької обл.  ...................................162, 163

смт Малинівка  
Чугуївського р-ну Харківської обл.  ............................................ 722

с. Малі Баранівці  
Самбірського р-ну Львівської обл.  ............................................. 474

с. Малі Бережці  
Кременецького р-ну Тернопільської обл.  .........................671, 672

с. Малі Мокряни  
Мостиського р-ну Львівської обл.  .............................................. 470

с. Манжосівка  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  ........................................ 915

с. Марківка  
Томашпільського р-ну Вінницької обл. ........................................96

с. Маркуші  
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 186

с. Мармуліївка  
Володарського р-ну Київської обл.  ............................................. 378

с. Мартусівка  
Бориспільського р-ну Київської обл.  ......................................... 363

с. Марчихина Буда  
Ямпільського р-ну Сумської обл.  ........................................486, 649

с. Мар’янівка  
Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 812

с. Мар’янське  
Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.  ..............141, 142

с. Машеве  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ...............342–348, 351, 910

с. Маяки  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  ............................................ 170

с. Маячка  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  ............................... 590

с. Медведівка  
Чигиринського р-ну Черкаської обл.  .................................844, 845

с. Медвежа  
Немирівського р-ну Вінницької обл.  ......................................... 496

смт Меджибіж  
Летичівського р-ну Хмельницької обл.  ..................................... 783

с. Медівка  
Оратівського р-ну Вінницької обл.  ...............................................66

с. Межиліска  
Народицького р-ну Житомирської обл.  ................................... 217

с. Межиріч  
Лебединського р-ну Сумської обл.  .....................................636–638

с. Мезин  
Коропського р-ну Чернігівської обл.  ......................................... 907

с. Мелесівка  
Золотоніського р-ну Черкаської обл. .......................................... 852

м. Мелітополь  
Запорізької обл.  ................................................................................ 294

с. Мельники  
Чигиринського р-ну Черкаської обл.  ......................................... 845

с. Мельникове  
Валківського р-ну Харківської обл.  ............................................ 686

м. Мерефа  
Харківського р-ну Харківської обл. ............................................ 721
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с. Мигалки  
Бородянського р-ну Київської обл.  ............................................ 368

м. Миколаїв ............................................................................................. 507
с. Миколаївка  

Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. .................... 493
с-ще Миколаївка  

Попаснянського р-ну Луганської обл.  ....................................... 484
м. Миргород  

Полтавської обл.  ......................................................................581, 719
с. Мирнопілля  

Арцизького р-ну Одеської обл...................................................... 538
с. Миронівка  

Ямпільського р-ну Вінницької обл.  ...............................................95
с. Миропілля  

Шевченківського р-ну Харківської обл.  .................................... 722
с. Миропілля  

Краснопільського р-ну Сумської обл. ........................................ 491
с. Мирча  

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. ...................... 248
с. Мисайлівка  

Богуславського р-ну Київської обл.  ........................................... 355
с. Мисюрівка  

Старосинявського р-ну Хмельницької обл.  ............................. 808
с. Митниця  

Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  .............................. 675
с. Михайлівка  

Вінницького р-ну Вінницької обл.  ................................................13
с. Михайлівка  

Лебединського р-ну Сумської обл.  ............................................. 638
с. Михайлівка  

Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  ..........................488, 517
с. Михайлівка  

Олександрівського р-ну Донецької обл.  ................................... 168
с. Мізяківські Хутори  

Вінницького р-ну Вінницької обл.  ................................................13
с. Містковичі  

Самбірського р-ну Львівської обл.  .....................................474, 475
с. Мітлинці  

Гайсинського р-ну Вінницької обл.  ...............................................17
с. Млинки  

Котелевського р-ну Полтавської обл. ......................................... 579
с. Могилівка  

Жмеринського р-ну Вінницької обл.  ............................................23
с. Можняківка  

Новопсковського р-ну Луганської обл.  ..................................... 457
с. Мокляки  

Ємільчинського р-ну Житомирської обл.  ................................ 195
с. Молодове  

Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  ..................................... 886
с. Монаші  

Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл.  .......................... 539
с. Моринці  

Звенигородського р-ну Черкаської обл. .............................820–822
с. Морозівка  

Баришівського р-ну Київської обл.  ............................................ 350
с. Морозівка  

Мурованокуриловецького р-ну  
Вінницької обл.  ................................................................... 57–59, 491

с. Мостове  
Шевченківського р-ну Харківської обл.  .................................... 723

с. Мочулки  
Рівненського р-ну Рівненської обл.  ............................................ 626

с. Мошняги  
Балтського р-ну Одеської обл.  ..................................................... 535

с. Музиківка  
Білозерського р-ну Херсонської обл.  .................................739, 740

м. Мукачево  
Закарпатської обл.  ........................................................................... 482

с. Мухівці  
Немирівського р-ну Вінницької обл.  ............................................64

с. Мушкутинці  
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  ................................... 768

с. Мшанець  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  .................................. 498

с. Нагірне  
Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  ....................436–438

с. Нагуєвичі  
Дрогобицького р-ну Львівської обл.  ..................................482, 486

с. Наддністрянка  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 772

с. Наддністрянське  
Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл.  .......60, 61, 487

с. Надинівка  
Козелецького р-ну Чернігівської обл.  ................................900–902

с. Нараївка  
Славутського р-ну Хмельницької обл.  ...................................... 799

с. Недашки  
Малинського р-ну Житомирської обл. ...................................... 484

с. Недра  
Баришівського р-ну Київської обл.  ....................................350, 351

с. Нежухів  
Стрийського р-ну Львівської обл.  .............................................. 483

с. Незвисько  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  ............308, 309

с. Немія  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.  .....................46, 483

с. Непоротове  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  .............................886–891

с. Нересниця  
Тячівського р-ну Закарпатської обл. ........................................... 277

с. Нерушай  
Татарбунарського р-ну Одеської обл.  ................................551, 552

с. Нехвороща  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  ............................... 591

с. Нижнів  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. .............................. 329

с. Нижній Березів  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. ................................ 489

с. Нижній Студений  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  ...................................... 263

с. Низкиничі  
Іваничівського р-ну Волинської обл.  ......................................... 101

с. Никифорівка  
Бахмутського р-ну Донецької обл.  .....................................161, 492

с. Никонівка  
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 186

с. Никонорівка  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  ............................................ 170

с. Ніжиловичі  
Макарівського р-ну Київської обл. ............................................. 387

м. Ніжин  
Чернігівської обл.  ............................................................................ 910

смт Нікольське  
Донецької обл.  .................................................................................. 165

смт Нова Водолага  
Харківської обл.  ............................................................................... 711

с. Нова Гребля  
Калинівського р-ну Вінницької обл.  .............................................30

с. Нова Котельня  
Андрушівського р-ну Житомирської обл.  ............................... 182

с. Нова Кочубеївка  
Чутівського р-ну Полтавської обл. .............................................. 493

с. Нова Красниця  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 368

с. Нова Чортория  
Любарського р-ну Житомирської обл. ...................................... 211
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м. Новгород-Сіверський  
Чернігівської обл.  ............................................................................ 488

с. Нове Давидково  
Мукачівського р-ну Закарпатської обл.  .................................... 268

с. Нове Життя  
Чернівецького р-ну Вінницької обл. ..............................................91

с. Нове Залісся  
Бородянського р-ну Київської обл.  ....................................368, 369

с. Новий Дорогинь  
Народицького р-ну Житомирської обл. ............................340, 341

с. Новий Корогод  
Бородянського р-ну Київської обл.  ...........................369–371, 373

с. Новий Світ  
Здолбунівського р-ну Рівненської обл.  ..................................... 490

с. Нові Бірчиці  
Самбірського р-ну Львівської обл. .............................................. 475

смт Нові Санжари  
Полтавської обл.  .............................................................................. 587

с. Новобарово  
Тячівського р-ну Закарпатської обл. ........................................... 708

с. Новоборове  
Старобільського р-ну Луганської обл.  ....................................... 442

м. Новогеоргіївськ  
Кіровоградської обл.  ....................................................................... 436

с. Новгородківка  
Мелітопольського р-ну Запорізької обл.  ..........................294, 296

с. Новоєгорівка  
Дворічанського р-ну Харківської обл.  ....................................... 697

с. Новоживотів  
Оратівського р-ну Вінницької обл.  ...............................................67

с. Новомиколаївка  
Шевченківського р-ну Харківської обл.  ............................723, 724

с. Новоолександрівка  
Баштанського р-ну Миколаївської обл. ..................................... 486

смт Новопсков  
Луганської обл.  ................................................................................. 454

с. Новорозсош  
Новопсковського р-ну Луганської обл.  ..................................... 457

с. Новосілки  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 368

с. Новостав  
Шумського р-ну Тернопільської обл. .......................................... 667

м. Новоукраїнка  
Кіровоградської обл. ................................................................428, 510

с. Новошепеличі  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 384

с. Ноздрище  
Народицького р-ну Житомирської обл.  ................................... 218

с. Нуйно  
Камінь-Каширського р-ну  
Волинської обл.  .......................................................106, 107, 109, 110

с. Обиходи  
Коростенського р-ну Житомирської обл. ................................. 194

с. Облапи  
Ковельського р-ну Волинської обл.  ............................................ 493

с. Облітки  
Радомишльського р-ну Житомирської обл.  ............................ 227

м. Овруч  
Житомирської обл.  ......................................................................... 219

с. Одаїв  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  ............................. 329

м. Одеса ..................................................................................................... 526
с. Одрадне  

Шевченківського р-ну Харківської обл. ..................................... 724
с. Оженин  

Острозького р-ну Рівненської обл.  ............................................ 608
с. Ожидів  

Буського р-ну Львівської обл.  ...................................................... 467

с. Озеро  
Володимирецького р-ну Рівненської обл.  ........................605, 606

с. Озеро  
Володимирецького р-ну Рівненської обл.  ................................ 483

с. Озерщина  
Бородянського р-ну Київської обл.  ............................................ 374

с. Оксанівка  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.  ...............................................96

с. Олександрівка  
Білозерського р-ну Херсонської обл.  ......................................... 496

с. Олександрівка  
Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл.  .......................... 144

с. Олександрівка  
Снігурівського р-ну Миколаївської обл.  ..........................483, 524

с. Олександрівка  
Устинівського р-ну Кіровоградської обл. .................................. 483

смт Олександрівка  
Чорноморської міської ради Одеської обл.  .............................. 552

с. Олексіївка  
Більмацького р-ну Запорізької обл.  ........................................... 281

с. Олексіївка  
Бобринецького р-ну Кіровоградської обл.  ............................... 412

с. Олексіївка  
Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.  ........................ 150

с. Олесине  
Козівського р-ну Тернопільської обл.  ........................................ 494

с. Олеша  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  .....................330, 331

м. Олешки  
Херсонської обл.  .............................................................................. 747

с. Олешня  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.  ................................492, 496

с. Олійникове  
Шевченківського р-ну Харківської обл.  .................................... 724

с. Ометинці  
Немирівського р-ну Вінницької обл.  ............................................64

с. Опачичі  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 388

с. Оране  
Іванківського р-ну Київської обл.  .............................................. 384

с. Орлик  
Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  ........................ 489, 566, 568

с. Орлівка  
Куликівського р-ну Чернігівської обл.  ...................................... 909

с. Осинове  
Новопсковського р-ну Луганської обл. ...................................... 482

с. Осівці  
Брусилівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 192

с. Оскіл  
Ізюмського р-ну Харківської обл.  ............................................... 709

с. Осова  
Дубровицького р-ну Рівненської обл.  ...............................615, 616

с. Острів  
Рокитнянського р-ну Київської обл.  ..................................401–403

с. Острів’я  
Шацького р-ну Волинської обл.  ..........................................137, 138

с. Острівець  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 309

с. Острійки  
Білоцерківського р-ну Київської обл.  ........................................ 354

м. Охтирка  
Сумської обл.  ................................................................... 482, 493, 640

с. Очеретове  
Валківського р-ну Харківської обл.  ............................................ 686

с. Ошитки  
Вищедубечанського р-ну Київської обл. ................................... 356

с. П’ятка  
Чуднівського р-ну Житомирської обл.  ..................................... 237
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с. Панівці  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 775

с. Паришів  
Чорнобильського р-ну Київської обл.  ...................... 340, 342, 349

с. Парпурівці  
Вінницького р-ну Вінницької обл.  ................................................15

с. Пархимів 
Козелецького р-ну Чернігівської обл.  ........................................ 903

с. Пасківщина  
Згурівського р-ну Київської обл.  ................................................ 380

с. Пашківка  
Макарівського р-ну Київської обл. .....................................387, 388

с. Пеніжкове  
Христинівського р-ну Черкаської обл.  ...................................... 837

с. Перейма  
Балтського р-ну Одеської обл.  ..................................................... 536

с. Перекіп  
Кегичівського р-ну Харківської обл.  .......................................... 709

с. Перемога  
Козятинського р-ну Вінницької обл.  ............................................31

с. Переможне  
Василівського р-ну Запорізької обл.  .......................................... 288

м. Переяслав  
Київської обл.  ...........................................................................389, 827

с. Петрашівка  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.  ...............................................96

смт Петриківка  
Дніпропетровської обл.  ................................................................. 152

с. Петричанка  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  .......................................... 859

с. Петрівка  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл. ......................................... 925

с. Петрівка  
Тарутинського р-ну Одеської обл.  .............................................. 548

с. Петровірівка  
Ширяївського р-ну Одеської обл.  ............................................... 555

с. Пилипи  
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  ................316, 317

с. Пилипча  
Білоцерківського р-ну Київської обл.  ........................................ 355

с. Пилява  
Тиврівського р-ну Вінницької обл. ................................................73

с. Пирогівка  
Шосткинського р-ну Сумської обл.  ............................................ 488

с. Писарівка  
Новопсковського р-ну Луганської обл.  ..................................... 457

с. Пискунівка  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  ............................................ 170

с. Підвисоке  
Бережанського р-ну Тернопільської обл. .................................. 652

с. Підвисоке  
Борівського р-ну Харківської обл.  ......................................682, 683

с. Підлісне  
Пулинського р-ну Житомирської обл.  ...................................... 223

с. Підсінне 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл ....................... 389

с. Піски  
Дворічанського р-ну Харківської обл.  ....................................... 697

с. Піски  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 202

с. Піски-Радьківські  
Борівського р-ну Харківської обл.  .............................................. 683

с. Піща  
Шацького р-ну Волинської обл. ................................................... 481

с. Піщаний Брід  
Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл.  ................... 417

с. Плав’я 
Сколівського р-ну Львівської обл.  .............................................. 478

с. Плахтіївка  
Саратського р-ну Одеської обл.  ...........................................493, 546

с. Плахтянка  
Макарівського р-ну Київської обл. ............................................. 388

с. Плужники  
Яготинського р-ну Київської обл. ............................................... 408

с. Пнівне  
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  .....................114, 117

с. Подвірне  
Новоселицького р-ну Чернівецької обл.  .................................. 873

с. Поділля  
Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  ......................675, 676

с. Подільське  
Немирівського р-ну Вінницької обл.  ............................................65

с. Покришів  
Брусилівського р-ну Житомирської обл.  .........................192–194

с. Покровка 
Краснопільського р-ну Сумської обл.  ....................................... 634

с. Покровське  
Кропивницького р-ну Кіровоградської обл.  ........................... 425

с. Поливанів Яр  
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.  ................................... 872

с. Полкова Микитівка  
Богодухівського р-ну Харківської обл. ...................................... 680

с. Пологи-Низ  
Новосанжарського р-ну Полтавської обл.  .......................591, 593

с. Пологи-Яненки  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  ..................... 393

м. Полтава ................................................................................................. 557
с. Польова  

Дергачівського р-ну Харківської обл.  ........................................ 697
с. Полянецьке  

Савранського р-ну Одеської обл. ................................................. 545
с. Помоклі  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  .............393–396
с. Понора  

Славутського р-ну Хмельницької обл. ...............................799, 800
с. Понятівка  

Білозерського р-ну Херсонської обл. .......................................... 731
с. Попівка  

Звенигородського р-ну Черкаської обл.  .................................... 823
с. Попівці  

Барського р-ну Вінницької обл.  .......................................................9
с. Попружна  

Ставищенського р-ну Київської обл.  ......................................... 404
с. Потіївка  

Радомишльського р-ну Житомирської обл.  ............................ 227
с. Поточище  

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 491
с. Прелесне  

Слов’янського р-ну Донецької обл.  .......... 171, 172, 484, 490, 494
с. Преображенське  

Василівського р-ну Запорізької обл.  .......................................... 288
с. Привар  

Овруцького р-ну Житомирської обл. ......................................... 341
с. Привілля  

Кропивницького р-ну Кіровоградської обл.  ........................... 425
с. Привільне  

Баштанського р-ну Миколаївської обл.  ...........428, 508, 510, 511
с. Привороття Друге  

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл ................... 776
с. Придніпрянське  

Кобеляцького р-ну Полтавської обл.  ................487, 571, 573, 575
с. Присліп  

Міжгірського р-ну  
Закарпатської обл.  .................................261, 264, 265, 481, 493, 494

с. Пристроми  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  ..................... 397
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с. Просіка  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  .......................................... 860

с. Прохорівка  
Канівського р-ну Черкаської обл.  ............................................... 827

с. Прутівка  
Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.  .......................... 494

с. Пугачівка  
Тальнівського р-ну Черкаської обл.  ........................................... 832

с. Пудлівці  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 776

с. Пужники  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  ............................. 331

с. Пульмо  
Шацького р-ну Волинської обл.  .................................................. 138

с. Пуста Гребля  
Коропського р-ну Чернігівської обл.  ......................................... 907

с. Раденськ  
Олешківського р-ну Херсонської обл.  ...............................749, 750

с. Радівці  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  ................................ 761

с. Радовель  
Олевського р-ну Житомирської обл.  ......................................... 220

с. Райгородок  
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 187

с. Раковець  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 309

с. Ревки  
Лебединського р-ну Сумської обл. .............................................. 639

с. Ржавинці  
Заставнівського р-ну Чернівецької обл.  ................................... 863

с. Рибчинці  
Хмільницького р-ну Вінницької обл.  ...........................................82

с. Рижавка  
Уманського р-ну Черкаської обл.  ........................................482, 833

с. Рижани  
Хорошівського р-ну Житомирської обл.  .................................. 231

с. Рингач  
Новоселицького р-ну Чернівецької обл.  .................................. 874

с. Рихта  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 777

с. Рівки  
Славутського р-ну Хмельницької обл.  ..............................801, 803

с. Ріпки  
Роменського р-ну Сумської обл.  ................................................. 645

с. Річиця  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 386

с. Рогиня  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 310

с. Рогівка  
Валківського р-ну Харківської обл.  ............................................ 686

с. Рогощі  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  ..................................... 481

с. Роз’їждже  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 379

с. Роздольне  
Шевченківського р-ну Харківської обл.  .................................... 725

с. Розсоха  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 386

с. Розтоцька Пастіль  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. ...................... 249

с. Розумівка  
Олександрівського р-ну Кіровоградської обл.  ........................ 429

с. Романівка  
Попільнянського р-ну Житомирської обл.  ......................221, 222

м. Ромни  
Сумської обл. ..................................................................................... 646

с. Росош  
Свалявського р-ну Закарпатської обл.  ...................................... 273

с. Рудківці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 792

с. Рудницьке  
Баришівського р-ну Київської обл.  ............................................ 351

с. Рудня-Вересня  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ................................376, 380

с. Рудня-Іллінецька  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 381

с. Рудня-Радовельська  
Олевського р-ну Житомирської обл.  ......................................... 221

с. Рудьки  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 379

с. Рудяків  
Бориспільського р-ну Київської обл. .......................................... 358

с. Русава  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.  ...............................................96

с. Руська Кучава  
Мукачівського р-ну Закарпатської обл.  .................................... 268

с. Руська Лозова  
Дергачівського р-ну Харківської обл.  ........................................ 701

с. Рябушки  
Лебединського р-ну Сумської обл.  ............................................. 639

с. Рясне  
Краснопільського р-ну Сумської обл.  ....................................... 635

с. Рясники  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  .....................................611, 612

с. Ряшки  
Прилуцького р-ну Чернігівської обл.  ....................... 565, 916, 917

с. Савинці  
Миргородського р-ну Полтавської обл.  .................................... 586

с. Савчиці  
Кременецького р-ну Тернопільської обл.  ................................. 673

с. Садки  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 203

с. Садківці  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. ...............................47

с. Сальниця  
Хмільницького р-ну Вінницької обл.  ...........................................85

с. Сатанівка  
Монастирищенського р-ну Черкаської обл.  ............................ 828

м. Свалява  
Закарпатської обл.  ........................................................................... 272

с. Сварицевичі  
Дубровицького р-ну Рівненської обл.  ....................................... 617

с. Себине  
Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  ..........................518, 519

с. Северинівка  
Жмеринського р-ну Вінницької обл.  ............................................24

с. Сезенків  
Баришівського р-ну Київської обл.  ............................................ 352

с. Семенівка  
Арбузинського р-ну Миколаївської обл.  .................................. 507

с. Семигинів  
Стрийського р-ну Львівської обл.  .............................................. 488

с. Семидуби  
Дубенського р-ну Рівненської обл.  ................................................72

с. Семки  
Хмільницького р-ну Вінницької обл. ............................................86

с. Сенюки  
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. ......................................... 351

с. Сербичани  
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.  ..................................... 891

с. Сергії  
Путильського р-ну Чернівецької обл.  ...............................876, 877

с. Серебряне  
Світловодського р-ну Кіровоградської обл.  ............................ 440

с. Середній Березів  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. ................................ 487
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с. Синевир  
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.  ...................................... 265

с. Синиця  
Уманського р-ну Черкаської обл.  ................................................ 833

с. Синів  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  ............................................. 612

с. Сіль  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 249

с. Сінне  
Балтського р-ну Одеської обл.  ..................................................... 536

с. Сінне  
Богодухівського р-ну Харківської обл. ..............................680–682

с. Скельки  
Василівського р-ну Запорізької обл.  ..................................288, 289

с. Сковородинівка  
Золочівського р-ну Харківської обл.  ..................................702–704

с. Скородистик  
Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.  ...................................... 852

с. Скородистик 
Іркліївського р-ну Черкаської обл. .............................................. 852

с. Скраглівка  
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 188

с. Скурати  
Малинського р-ну Житомирської обл.  ..................................... 214

с. Слобідка  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  ................................ 765

с. Слобідка-Смотрицька  
Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 813

с. Слобода-Яришівська  
Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. ...............................46

с. Смереково  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  .............250, 251

с. Смирнове  
Більмацького р-ну Запорізької обл.  ...................................282, 283

с. Снопове  
Полтавського р-ну Полтавської обл.  ......................................... 594

с. Сокиринці  
Срібнянського р-ну Чернігівської обл.  ..................................... 923

с. Сокирчин  
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  ............................. 332

с. Сокіл  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 778

с. Солдатське  
Білозерського р-ну Херсонської обл.  ......................................... 738

с. Солов’ї  
Старовижівського р-ну Волинської обл.  .................................. 136

с. Соловіївка  
Брусилівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 194

с. Соломіївка  
Дубровицького р-ну Рівненської обл.  ....................................... 619

с. Солоне  
Заліщицького р-ну Тернопільської обл.  .................................... 491

с. Сороцьке  
Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.  ........... 485, 677, 678

с. Соснівка  
Білогірського р-ну Хмельницької обл.  ...................................... 751

с. Соснівка  
Макарівського р-ну Київської обл. ............................................. 388

с. Соснівка  
Славутського р-ну Хмельницької обл.  ...................................... 795

с. Сосулівка  
Чортківського р-ну Тернопільської обл.  ................................... 679

с. Сотницьке  
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  ........................ 152

с. Софіївка  
Черкаського р-ну Черкаської обл.  ............................................... 838

с. Сошників  
Бориспільського р-ну Київської обл.  ......................................... 364

с. Ставне  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. ...................... 251

с. Станишівка  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 203

с. Станіслав  
Білозерського р-ну Херсонської обл.  ......................................... 743

с. Стара Білецьківка  
Кременчуцького р-ну Полтавської обл.  ............................579, 580

с. Стара Збур’ївка  
Голопристанського р-ну Херсонської обл.  .............. 486, 744, 746

с. Стара Котельня  
Андрушівського р-ну Житомирської обл.  ............................... 183

с. Стара Оржиця  
Згурівського р-ну Київської обл. .........................................380, 381

с. Стара Ревовка  
Новогеоргіївського р-ну Кіровоградської обл.  ....................... 438

с. Стара Ропа  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  ..........................498, 499

с. Старе  
Бориспільського р-ну Київської обл.  .................................365, 366

с. Старий Вовчинець  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  .......................................... 861

смт Старий Мерчик  
Валківського р-ну Харківської обл.  ....................................482, 691

с. Старий Остропіль  
Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. ................. 805

с. Старі Валки  
Валківського р-ну Харківської обл.  ............................................ 692

с. Старі Шепеличі  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 385

м. Старобільськ  
Луганської обл.  ................................................................................. 442

с. Старокозаче  
Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. ...................529, 537

с. Стебний  
Рахівського р-ну Закарпатської обл.  .......................................... 271

с. Стебниця  
Хорошівського р-ну Житомирської обл. ...........................231, 233

смт Степанівка  
Сумського р-ну Сумської обл.  ..................................................... 646

с. Степанівка  
Теплицького р-ну Вінницької обл.  ................................................72

с. Степанівка  
Херсонської міської ради Херсонської обл.  .....................734–738

с. Степанівка  
Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 814

смт Степань  
Сарненського р-ну Рівненської обл.  .......................................... 627

с. Степівка  
Деражнянського р-ну Хмельницької обл.  ................................ 765

с. Стечанка  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 380

с. Стіна  
Томашпільського р-ну Вінницької обл.  ................................ 79, 81

с. Стовпин  
Корецького р-ну Рівненської обл.  .............................................. 624

с. Стодульці  
Жмеринського р-ну Вінницької обл.  ............................................29

с. Стриганці  
Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.  ........................ 324

смт Стрижавка  
Вінницького р-ну Вінницької обл.  ................................................15

с. Стричава  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 251

с. Стрільники  
Шаргородського р-ну Вінницької обл.  .........................................90

с. Стрільче  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 310
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с. Струпків  
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  ........................ 317

с. Студенок  
Ізюмського р-ну Харківської обл. ................................................ 496

с. Студинка  
Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. ....................... 907 

с. Стужиця  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 252

с. Суботів  
Чигиринського р-ну Черкаської обл. ......................... 481, 846, 847

с. Сугарівське  
Сахновщинського р-ну Харківської обл.  .................................. 718

с. Судковичі  
Мостиського р-ну Львівської обл.  .............................................. 471

с. Сунки  
Смілянського р-ну Черкаської обл.  ....................................829, 830

с. Супрунківці  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  ................. 778

с. Сурсько-Михайлівка  
Солонянського р-ну Дніпропетровської обл.  .................156–159

с. Сутківці  
Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  ................................ 815

с. Сучевени  
Глибоцького р-ну Чернівецької обл.  ..................................861, 862

с. Танюшівка  
Новопсковського р-ну Луганської обл.  ..................................... 461

с. Тараси 
Поліського р-ну Київської обл. ..................................................... 388

с. Тарасівка  
Звенигородського р-ну Черкаської обл.  .................................... 824

с. Торгановичі  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  .................................. 500

смт Тарутине  
Одеської обл.  ..................................................................................... 489

с. Ташань  
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  ..................... 398

с. Теклівка  
Підволочиського р-ну Тернопільської обл.  .............................. 675

с. Теребля  
Тячівського р-ну Закарпатської обл.  .......................................... 277

с. Терехове  
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 189

с. Терлівка  
Летичівського р-ну Хмельницької обл.  ..................................... 783

с. Тетянівка  
Слов’янського р-ну Донецької обл.  ............................................ 175

с. Тетянівка  
Шевченківського р-ну Харківської обл.  .................................... 725

смт Тиврів  
Вінницької обл.  ...................................................................................72

с. Тилявка  
Шумського р-ну Тернопільської обл.  ......................................... 679

с. Тимків  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 792

с. Тисовиця  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  .................................. 500

с. Титівка 
Ніжинського р-ну Чернігівської обл. ......................................... 913

с. Титове  
Більмацького р-ну Запорізької обл.  ........................................... 283

с. Тихий  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 253

с. Тишів  
Воловецького р-ну Закарпатської обл.  ...................................... 256

с. Тишківці  
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 311

с. Товстий Ліс  
Чорнобильського р-ну Київської обл.  ...............................386, 388

с. Токарі  
Лебединської міської ради Сумської обл.  ................................. 635

м. Токмак  
Запорізької обл.  ........................................................................168, 301

смт Томашпіль  
Вінницької обл.  ...................................................................................75

с. Тополі  
Дворічанського р-ну Харківської обл. ........................................ 697

с. Трахтемирів  
Канівського р-ну Черкаської обл. ................................................ 827

с. Тригір’я  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 204

с. Троїцьке  
Любашівського р-ну Одеської обл.  ....................................494, 545

с. Троїцьке  
Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.  ...................... 913

с. Троїцьке  
Новоодеського р-ну Миколаївської обл.  ..........................519, 520

с. Троковичі  
Черняхівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 236

с. Тростянка  
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  ....... 318, 319, 495

с. Троща  
Чуднівського р-ну Житомирської обл.  .............................238, 491

с. Тулинці  
Миронівського р-ну Київської обл.  ........................................... 388

смт Турбів  
Липовецького р-ну Вінницької обл. ..............................................36

с. Тур’є  
Старосамбірського р-ну Львівської обл.  .................................. 501

с. Туровець  
Житомирського р-ну Житомирської обл. ................................ 205

с. Турчинівка  
Чуднівського р-ну Житомирської обл.  ..................................... 239

с. Тухля  
Сколівського р-ну Львівської обл.  .............................................. 479

с. Тягинка  
Бериславського р-ну Херсонської обл. ....................................... 729

с. Угільці  
Гощанського р-ну Рівненської обл.  ............................................. 612

с. Угорники  
Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  ........................ 319

с. Угорськ  
Шумського р-ну Тернопільської обл.  ......................................... 679

с. Ужок  
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.  ..................... 253

с. Уїздці  
Здолбунівського р-ну Рівненської обл.  ..................................... 620

с. Українка  
Острозького р-ну Рівненської обл.  ............................................ 625

с. Уладівка  
Літинського р-ну Вінницької обл.  .................................................44

с. Улянівка  
Новобузького р-ну Миколаївської обл.  .................................... 515

с. Улянівка  
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  ........................ 153

с. Улянівка  
Ямпільського р-ну Вінницької обл.  ...............................................97

с. Урмань  
Бережанського р-ну Тернопільської обл. ..........................652, 653

с. Усів  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 387

смт Устинівка  
Кіровоградської обл.  ....................................................................... 441

смт Усть-Чорна  
Тячівського р-ну Закарпатської обл.  ..................................268, 751

с. Устя  
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  .........778–780
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с. Фаринки  
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.  ............................. 118

с. Федорівка 
Пологівського р-ну Запорізької обл.  ..................................300, 301

с. Флорине  
Бершадського р-ну Вінницької обл.  ..............................................11

м. Харків ................................................................................................... 724
с. Хащів  

Турківського р-ну Львівської обл.  ......................................504, 505
с. Хащувате  

Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.  .............................. 416
м. Херсон ..........................................................................................726, 732
с. Хітар  

Сколівського р-ну Львівської обл.  .............................................. 480
с. Хлиплі  

Мостиського р-ну Львівської обл.  .............................................. 471
с. Хомутець  

Брусилівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 194
с. Хомутець  

Миргородського р-ну Полтавської обл.  .................................... 586
с. Хоняків  

Славутського р-ну Хмельницької обл.  ...................................... 804
с. Хоптянка  

Підволочиського р-ну Тернопільської обл. ............................... 676
с. Хороша  

Липовецького р-ну Вінницької обл. ..............................................36
с. Хоцьки  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  ..................... 398
с. Хребтіїв  

Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 793
с. Хрестище  

Слов’янського р-ну Донецької обл.  ....................................175, 176
с. Хрещатик  

Черкаського р-ну Черкаської обл.  .......................................838, 839
с. Хутірське  

Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  ........................ 154
с. Хутори-Кривошиїнецькі  

Хмільницького р-ну Вінницької обл.  ...........................................87
с. Цівківці  

Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 793
с. Цекинівка  

Ямпільського р-ну Вінницької обл. ................................................98
с. Циблі  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  .............398, 399
с. Цибулеве  

Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.  ........................420, 421
с. Чепелі  

Золочівського р-ну Харківської обл.  .......................................... 705
с. Чепелівка  

Красилівського р-ну Хмельницької обл.  .................................. 781
с. Чепоноси  

Хотинського р-ну Чернівецької обл.  ..................................487, 895
с. Червона Кам’янка  

Олександрійського р-ну Кіровоградської обл.  ....................... 429
с. Червоновершка  

Компаніївського р-ну Кіровоградської обл.  ............................ 425
с. Червонодніпровка  

Запорізького р-ну Запорізької обл.  ....................................293, 294
с. Червонопопівка  

Кремінського р-ну Луганської обл.  ............................................ 451
с. Черевач  

Чорнобильського р-ну Київської обл. ................................376, 377
с. Черемошна  

Поліського р-ну Київської обл. ..................................................... 351
с. Червлене  

Лебединського р-ну Сумської обл.  .....................................639, 640
смт Чернелиця  

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.  .................... 312

смт Чернівці  
Вінницької обл.  ...................................................................................87

м. Чернігів .............................................................. 489, 894, 897, 913, 926
с. Четвертинівка  

Тростянецького р-ну Вінницької обл.  ..........................................81
с. Чечеліївка  

Петрівського р-ну Кіровоградської обл.  ................................... 431
смт Чечельник  

Вінницької обл. ....................................................................................88
с. Чижівка  

Звенигородського р-ну Черкаської обл.  .................................... 824
с. Чистогалівка  

Чорнобильського р-ну Київської обл. ...............352, 353, 367, 385
с. Чкалове  

Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл. ......................... 140
с. Чопилки  

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.  ..................... 399
смт Чоповичі  

Малинського р-ну Житомирської обл.  ..................................... 216
с. Чорна Кам’янка  

Маньківського р-ну Черкаської обл.  .......................................... 827
с. Чорна Тиса  

Рахівського р-ну Закарпатської обл.  .......................................... 266
с. Чорний Кут  

Ширяївського р-ну Одеської обл.  ............................................... 482
с. Чорнобаївка  

Білозерського р-ну Херсонської обл.  ......................................... 740
с. Чорноголова  

Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. ...................... 253
с. Чортовець  

Городенківського р-ну  
Івано-Франківської обл.  ........................................................312, 481

с. Чудин  
Радомишльського р-ну Житомирської обл.  ............................ 228

с. Шабастівка  
Монастирищенського р-ну Черкаської обл.  ............................ 828

с. Шаболтасівка  
Сосницького р-ну Чернігівської обл.  ........................................ 922

с. Шандриголове  
Лиманського р-ну Донецької обл.  .............................................. 164

с. Шандровець  
Турківського р-ну Львівської обл.  ......................................505, 506

с. Шарівка  
Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  ................................ 817

с. Шарнопіль  
Монастирищенського р-ну Черкаської обл.  ............................ 828

с. Шатрище  
Ямпільського р-ну Сумської обл.  ................................................ 492

с. Швайківка  
Бердичівського р-ну Житомирської обл.  ................................. 189

с. Шевченкове  
Звенигородського р-ну Черкаської обл. .............................484, 825

с. Шевченкове  
Кілійського р-ну Одеської обл.  .................................................... 540

с. Шелепухи  
Черкаського р-ну Черкаської обл.  .......................................839, 840

с. Шелестове  
Коломацького р-ну Харківської обл.  ......................................... 710

с. Шелехове  
Ананьївського р-ну Одеської обл.  .............................................. 528

с. Шепіт  
Путильського р-ну Чернівецької обл.  ....................................... 878

с. Шершенці  
Кодимського р-ну Одеської обл.  .........................................488, 544

с. Шестовиця  
Чернігівського р-ну Чернігівської обл.  .............................925, 927

с. Шийківка  
Борівського р-ну Харківської обл.  .............................................. 683
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с. Ширмівка  
Погребищенського р-ну Вінницької обл.  ....................................71

с. Широке  
Василівського р-ну Запорізької обл.  ..................................290, 291

смт Ширяєве  
Одеської обл. ................................................................................11, 553

смт Шишаки  
Полтавської обл.  .............................................................595, 598–601

с. Шишківці  
Новоселицького р-ну Чернівецької обл.  .................................. 874

м. Шостка  
Сумської обл. ..................................................................................... 648

с. Шпилівка  
Сумського р-ну Сумської обл.  ..................................................... 646

с. Шульгівка  
Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  ................155, 156

с. Щербівці  
Новоушицького р-ну Хмельницької обл.  ................................. 794

с. Щурівка 
Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл. ............ 142

с. Яблучне  
Зіньківського р-ну Полтавської обл. .......................................... 563

с. Яворів  
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.  ............................... 320

с. Яжберень  
Народицького р-ну Житомирської обл.  ................................... 218

с. Яланець  
Томашпільського р-ну Вінницької обл. ........................................81

с. Ялинкувате  
Сколівського р-ну Львівської обл.  .............................................. 497

с. Ялове  
Воловецького р-ну Закарпатської обл.  ...................................... 257

с. Ямпіль  
Чорнобильського р-ну Київської обл. ........................................ 376

с. Яреськи  
Шишацького р-ну Полтавської обл.  ..................................603, 604

с. Ярешки  
Баришівського р-ну Київської обл.  ....................................352, 353

с. Яришів  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл.  ............................................................................48–50

с. Яроповичі  
Андрушівського р-ну Житомирської обл.  ............................... 183

с. Яруга  
Могилів-Подільського р-ну  
Вінницької обл.  ............................................................................ 46, 50

с. Ясениця  
Турківського р-ну Львівської обл.  .............................................. 495

с. Ясенки  
Липовецького р-ну Вінницької обл. ..............................................37

с. Яснозір’я  
Черкаського р-ну Черкаської обл.  .......................................841, 842

с. Яструбине  
Сумського р-ну Сумської обл.  ..................................................... 647

с. Ятвяги 
Мостиського р-ну Львівської обл.  .............................................. 471

с. Ятранівка  
Уманського р-ну Черкаської обл.  ........................................834, 835

с. Яцьки  
Васильківського р-ну Київської обл.  .................................376, 495
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