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ВСТУПНЕ СЛОВО

Увазі читачів пропонуємо підбірку етнографічних та фольк-
лорних матеріалів, зібраних у селі Бехи на Коростенщині, з 
архіву В. Кравченка, що є одним із найбільших рукописних 
зібрань серед особових фондів наукового архіву ІМФЕ. Він на-
лічує тисячі аркушів етнографічних і фольклорних ма те ріалів, 
які збирав В. Кравченко впродовж майже пів сто літ тя. Архів 
дослідника об’єднав його власні фіксації явищ традиційної на-
родної культури (духовної та матеріальної), а також результати 
праці його кореспондентів та учнів.

Комплексність завдань, які ставив перед собою збирач, від-
дзер ка лювала усвідомлення ним народної культури як ціліс-
ності та важливості піднесення наукового рівня етнографічно-
го збирацтва. Як і в подібних зібраннях емпіричного матеріалу, 
добірки В. Крав чен ка створювалися за різними принципами. 
Дослідник був прихильником методики суцільної фіксації 
явищ культури в широкому контексті народного життя, свід-
ченням чого є його щоденники. І водночас, усвідомлюючи ба-
гатоманітність можливих аспектів наукового використання зі-
браних матеріалів, він формував добірки із власних записів та 
записів своїх помічників, які могли слугувати певним напрям-
кам досліджень у царині народної культури. Цим пояснюєть-
ся повторюваність деяких матеріалів у добірках різного типу 
(тематичних, «предметних», щоденниках). Вони були створені 
завдяки фіксації явищ традиційної культури різних видів і 
форм: фольклору, обрядів, звичаїв, вірувань, уявлень, лекси-
ки, пов’язаної з певними яви ща ми народної традиції, фразео-
логії. Склад і обсяг архівного матеріалу В. Кравченка створює 
неаби які можливості для його інтерпретації фахівцями різних 
наукових дисциплін.

2007 року з публікації організованого В. Кравченком у 
1920–1930-х роках дослідження Мархлевського порцелянового 
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заводу було розпочато видання матріалів архіву вченого1. Про-
понована праця продовжить ознайомлення наукового загалу з 
величезним внеском дослідника в українську науку.

Інтерес В. Кравченка до ґрунтовного дослідження тради-
ційної культури певного осередку був закономірним. Саме такі 
осередки «характеризуються внутрішньою «згуртованістю», 
міцними родинними і сусідськими зв’язками», що, своєю чер-
гою, сприяє збереженню духовних і матеріальних традицій2. 
І їх фіксація на певному хронологічному зрізі здатна прислу-
житися етнографам, фольклористам, історикам, а також діа-
лек то ло гам.

Монографічне вивчення етнографічного району чи вужче — 
повіту або села на час праці В. Кравченка мало свою історію й 
здобутки. Уже від середини ХІХ ст. цей напрямок збирацтва 
втілювався в численних добірках3, спрямованих на якнай-
ширше охоплення певних проявів народного життя. Особливе 
місце серед праць подібного типу належить збірникові «Жизнь 
и творчество крестьян Харьковской губернии»4, яким ми за-
вдячуємо Харківському статистичному комітету, інспектору 
народних училищ по Старобільському пов. Г. Ознобишину та 
праці народних учителів 50-ти сіл (слобід) цього повіту.

Максимально автентичний матеріал для різнобічних дос-
лід жень якнайкраще могла забезпечити методика ста ці онар-
ного досліджння. Про її використання у вивченні с. Ста ро сіл-

 1 Кравченко В. Зібрання творів: Т. 1. — К., 2007. Тут уміщено й на-
рис Г. Скрипник про життя й дослідницьку працю В. Кравченка.

 2 Головаха І. Село Плоске, його традиції та виконавці // Бріцина О., 
Головаха І. Прозовий фольклор села Плоске на Чернігівщині: 
Тексти та розвідки. — К., 2004. — C. 15.

 3 Шишацкий-Иллич А. Местечко Олишевки (Козелецкого уезда 
Чер ни говской губ.) в историческом и этнографическом отноше-
нии. — Чернигов, 1864; Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na 
Wolyniu. Z materiałόw, zebranych przez p. Zofije Rokossowska we 
wsi Jurkowszcyżnie w pow. Zwiahelskim / Opracował prof. I. Ko per-
nicki // Zbiór wiadomośći do antropologii krajowej. — T.XІ, 1887; 
Materiały etnograficzne z okolic Pliskowa w powiecie Lipowieckim. 
Zebrane przez panne Z. D. // Там само. — Т.VІІІ, 1884 та ін.

 4 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губерніи: Очерк по 
этнографіи края / Под редакціей В. Иванова // Изданіе Харьков-
скаго Губернскаго Статистическаго Комитета. — Х., 1898. — Т. 1.
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ля Остерського пов. з 1921 року розповів В. Кравченкові під час 
його приїзду до Києва в 1926 році співробітник Етнографічної 
комісії Всеукраїнської академії наук Антон Они щук1. На за-
садах цієї методики2 (тривале дослідження осередку для отри-
мання повного й достовірного матеріалу3, комплексне збирання 
матеріалу без розмежування його на етнографічний і фольк-
лорний, фіксація інформації, яка, на перший погляд, може 
видатися випадковою, якнайповніше дослідження життя сіль-
ської громади) будувалася робота групи дослідників (Н. Загла-
ди, А. Онищука, Ю. Павловича, Л. Шульгіної та музикознавця 
М. Гайдая). Такий підхід до збирацької роботи цілком відпо-
відав поглядам В. Кравченка.

Село Бехи було цікавим для дослідження. Скажімо, А. Они-
щук вважав, що характерною ознакою доброї збереженості 
традицій і аргументом для монографічного дос лід ження села 
є збереженість народних промислів. У селі Бехи й справді було 
добре розвинене ткацтво. Так, у 1907 році Ф. Вовк під час екс-
педиції до Волинської губ. придбав у ньому для Російського му-
зею (Санкт-Петербург) колекцію тканих запасок4. Зберігалася 
ця традиція й у середині ХХ ст.5. Для В. Кравченка основним 

 1 Рубан О. Зі спогадів Василя Кравченка (сторінки щоденника) // 
Народна творчість та етнографія. — К., 2004. — №1–2 (далі: Ру-
бан О.) — С. 39–42.

 2 Приблизно в цей же час плідність такої методики для збирання 
фольклорних матеріалів обстоював відомий російський фольк-
лорист О. Нікіфоров: «Надійні і цікаві результати може обіцяти 
лише стаціонарна робота у певному вузькому осередку» (Цит. за: 
Бріцина О. Українська усна традиційна проза: питання текс то ло-
гії та виконавства. — К., 2006. — С. 156).

 3 Щоб увійти в довіру мешканців села, А. Онищук на деякий час 
влаштувався в с. Старосілля шкільним учителем. — Рубан О. — 
С. 40.

 4 Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів Інституту ми-
стецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського 
НАН України (далі скорочено: ІМФЕ), Ф. 14 — кол. 4, од. зб. 211, 
арк. 6, 29–31.

 5 «Бехи славляться розвинутим художнім ткацтвом. Майстри 
М. А. Бех, М. С. Бех та О. Д. Бех неодноразово експонували свої 
вироби на обласних виставках народного мистецтва». — Історія 
міст і сіл УРСР. Житомирська обл. — К., 1973 — С. 332.
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зацікавленням у цьому селі було дослідження звичаїв місце-
вої православної шляхти, яка на той час майже нічим не від-
різнялася від селян. У листі до В. Лук’янова (від 1.10.1927) він 
зазначив: «Пам’ятайте — Овручська православна шляхта — 
великопанського походження. Там маються прямі нащадки 
Рюрика (Закусили, Каленські та ін.) — всі вони, як і Ваші Бехи, 
недосліджені»1. Бехи — справді дуже давній рід шляхетсько-
го походження й основне прізвище цього села. «Село Бехи, под 
именем Беховщины и Беховской земли упоминается в акте от 
1599 года 2 октября. [...] Сигизмунд ІІІ, рассмотрев документы, 
представленные Бехом, признает за ним дворянские права. [...] 
Из числа документов, представленых Бехом, внесена копия 
подтвердительной грамоты Сигизмунда I от 1521 года 8 авгус-
та, данная им Василию Беху на право потомственного владения 
землею Беховщиною и освобождающая его и его потомков от 
всяких повинностей, за исключением земской военной службы 
конем. А эта грамота выдана была Василию Беху на основании 
предоставленных им Сигизмунду I грамот — князя Владимира 
Ольгердовича, великого князя Витольда, короля Казимира и 
Киевского воеводы Андрея Немировича»2.

Наприкінці ХІХ ст. в с. Бехи було 130 дворів, населення — 
1078 чоловік (з них 13 католиків)3. У цей же період в селі про-
живало 33 сім’ї Бехів4. Проте Бехи, як і більшість шляхетських 
родів (Васьковські, Пашинські та ін.) із сусідніх сіл, не зуміли 
пробитися до благородної еліти. Польська шляхта зверхньо 
ставилас до місцевих православних шляхтичів, які були не та-
кими заможними та жили звичайним селянським життям5.

У 1927 році у В. Кравченка з’явилася можливість спробу-
вати втілити ідею монографічного дослідження села в життя. 
У червні того року учні Коростенської семирічної трудшколи 
були на екскурсії в Етнографічному відділі Волинського краєз-

 1 ІМФЕ, Ф. 15, од. зб. 516, арк. 51.

 2 Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и при-
ходов Волынской епархии. — Почаев, 1888. — С. 350–351.

 3 Там само. — С. 352.

 4 Байор А. История рода Можайских-Можаровских. — http://free-
pages. genealogy.rootsweb.ancestry.com

 5 Лукашенко В. Коростенский край в период монголо-татарского и 
литовского господства (1240–1569 гг.) // http://www.korosten.biz
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навчого музею. Саме тоді В. Кравченко запропонував їм орга-
нізувати шкільний етнографічний гурток, головою якого став 
учень Василь Бех-Казчук, житель с. Бехи. Листи Василя зі зві-
тами зацікавили В. Кравченка, і він, не покладаючи великих 
надій, все-таки вирішив виїхати в Бехи, щоб зорієнтуватися 
на місці1. Під час цієї поїздки він дещо розчарувався в мож-
ливостях Василя, але познайомився з унікальною людиною — 
місцевим священиком Василем Іллічем Лук’яновим, який став 
одним із кращих кореспондентів В. Кравченка. В. Лук’янов ви-
явився природженим збирачем, дуже уважним до порад, які 
йому давав В. Кравченко, і здатним утілювати їх у своїй праці. 
Василь Бех-Казчук у листах до В. Кравченка так писав про робо-
ту В. Лук’янова: «Про батюшку декілька слів хочу сказати: що 
це людина дбайлива, якби, В[асилю] Г[ригорови]чу, бачили, як 
він турбувався зробити як слід, скільки походив по бабах…»2 
(лист від 27.10.1927);  «Отець Василь, щоб ви бачили, який він 
вже зацікавлений роботою, розумієте, має «блок-notes», з яким 
все, ходячи, записує. Усі баби завойовав, усі секрети розказу-
ють, — це досягнення. Но це все час!.. Там де, напр., колоде-
зя копають, то там і о. В[аси]ль копає нарочито для того, щоб 
«схопити для себе підходяще»3 (лист від 23.01.1928). І саме до 
В. Лук’янова В. Кравченко звертається з ідеєю стаціонарного 
дослід ження села Бехи: «Якщо буде на те Ваше власне бажан-
ня, то ми з Вами, за моїми ж програмами розпочнемо «стаці-
онарно» (постійно) досліджувати за с. Бехами»4. Ця ідея була 
дуже близька до завершення, але трагічні події, на жаль, не 
дали можливості повністю втілити її в життя. Дослідження 
села Бехи почалося у 1927 році, а 1929 року В. Кравченка було 
заарештовано. За кілька місяців його було звільнено, проте про-
довження звинувачень у буржуазному націоналізмі в місцевій 
пресі спонукало його прийняти пропозицію Д. Яворницького і 
переїхати до Дніпропетровська. 1933 році після нових звину-
вачень на його адресу та адресу Дніпропетровського історично-
го музею В. Кравченко втратив роботу і знову на короткий час 
був заарештований. Після звільнення він був змушений виїха-

 1 ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 58, арк. 1; од. зб. 57, арк. 20–20 зв.

 2 ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 357, арк. 48.

 3 Там само, арк. 50 зв.

 4 ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 516, арк. 48.
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ти в Ростов-на-Дону1. Яка доля спіткала В. Лук’янова, нам до-
стеменно невідомо, але в передмові до підбірки матеріалів про 
звичаєве право (1935) В. Кравченко написав: «В. І. Лук’янів — 
людина, яка варта кращої долі, ніж то випало на його голову»2. 
Маємо всі підстави припустити, що подальша доля цієї лю-
дини склалася трагічно. У секретному донесенні «О работе по 
снятию колоколов и закрытию молитвенных зданий на пери-
ферии» читаємо: «Постановление Секретариата ВУ ЦИКА от 
11.ХІІ.1929 г. за №35/428 и в связи с этим постановлением ин-
струкция НКВД от 17.ХІІ.1929 г. за №313 по вопросу о снятии 
колоколов и передачи их Рудметалторгу разосланы Райадмин-
отделами с исчерпывающими указаниями. Несмотря на это, 
зарегистрировано много случаев нарушения этих инструкций, 
чем было вызвано много инцедентов, особенно в Чоповичском 
и Ушомирском районах, а именно в с. Ходаки, Бехах [курсив 
упоряд.], Миленях, Устиновцах»3. Звичайно, на тлі таких подій 
священик села Бехи не міг уціліти. Нічого певного не можемо 
сказати і про долю інших збирачів. Відомо лише, що під час ре-
пресій кінця 1920 — 1930-х років на Житомирщині було зааре-
штовано 33 особи на прізвище Бех і 12 з них — розстріляно4.

Результати збирацької роботи, що так недовго тривала в 
селі Бехи під науковим керівництвом В. Кравченка, виявили-
ся дуже плідними. Крім основного масиву записів із села Бехи, 
який складається з матеріалів, зібраних В. Лук’яновим за 
програмами, надісланими йому В. Кравченком, записів са-
мого В. Кравченка, в архіві зберігаються матеріали й інших 
кореспондентів з цього села — вже згадуваного Василя Беха-
Казчука, Івана Беха-Казчука (батька Василя), а також деякі 
записи Мусія Фельдмана.

Матеріали, зібрані в селі Бехи, відображають культуру не 
лише українців, але й єврейського населення села. Особливо 
ці ка ві й докладні описи належать В. Лук’янову.

 1 Малюк М. Спроба життєпису // Україна. Наука і культура. — К., 
1991. — Вип. 25. — С. 183–190.

 2 ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 159, арк. 2.

 3 Цит. за: Жилюк С. Червоний терор проти духовенства і віруючих 
на Східній Волині (Житомирщині) у 20–30-х роках ХХ ст. — 
Рівне, 2003. — С. 60, 61.

 4 Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Житомирська обл. — 
Житомир, 2006. — Кн. 1.
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Збирання етнографічних матеріалів у селі Бехи кореспон-
ден ти В. Кравченка проводили за створеними ним самим 
програмами або за програмами Російського географічного 
то ва рист ва, які дослідник часом адаптував до особливостей 
укра їнсь кої народної культури. Свої відповіді на запитання 
збирачі часто позначали їх номерами за програмами, і у ви-
падках, коли відповіді недостатньо чітко сформульовані або 
неповні (нап рик лад, «немає», «у нас так не роблять»), то без ко-
реляції із самими програмами вони втрачають сенс. Тож упо-
рядником з десятків запитальників, що зберігаються в архіві 
В. Кравченка, а також у фонді Етнографічної комісії ВУАН, 
віднайдено і відібрано відповідні і подано поряд з матеріалами. 
Ці програми вдало доповнюють загальну картину проведеної 
В. Кравченком роботи. Додатковим аргументом на користь та-
кої публікації є те, що досі переважну більшість з них ніколи 
не було оприлюднено. Тим часом програми, створені В. Крав-
ченком, пропонуючи певну систематизацію явищ народної 
культури, засвідчують глибоку обізнаність дослідника з цими 
явищами. Водночас «програмні розробки «здатні» бути показ-
ником рівня наукового пізнання (узагальнення, диференціа-
ції) тієї чи іншої предметно-етнографічної галузі на кожному 
етапі розвитку народознавства. Іншими словами, …програми, 
запитальники та їм подібні праці виступають своєрідним дже-
релом вивчення історії етнографічної науки»1.

Матеріали збірника розподілено за збирачами. Здійсни-
ти інший поділ неможливо переважно, з одного боку, через 
комплексність багатьох добірок відповідно до сформульованих 
В. Кравченком тем чи дослідницьких програм, з другого боку, 
через наявність і розрізненого матеріалу (наприклад, у щоден-
никах). Переформовувати це все й вибудовувати якусь іншу 
структуру, на думку упорядника, було недоцільно.

На початку збірника вміщено матеріали В. Кравченка. 
Першими подано фрагменти з його унікальних польових що-
денників у хронологічній послідовності (він був у Бехах три-
чі: 12–22.08.1927, 16–18.09.1927 і 23–24.05.1928). Порівняно 
з іншими добірками, матеріали із села Бехи, виокремлені зі 
щоденників, тематично різноманітні і на віть строкаті. У них, 

 1 Боряк О. Передмова // Матеріали з історії народознавства в Украї-
ні: Каталог етнографічних програм (друга половина ХVIII — ХХ ст.) / 
Уклала О. Боряк. — К., 1994. — С. 1.
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крім етнографічних описів та записів фоль клору, містяться 
дуже цікаві й цінні для дослідників спостереження над полі-
тичними і соціальними процесами, що відбувалися в цей пе-
ріод на селі. Щоденники В. Кравченка існують в чорновому і 
перебіленому варіантах, які за змістом не є цілком ідентични-
ми. Переписуючи набіло, він дещо додавав, очевидно, з пам’яті, 
коментував, а дещо випускав, можливо, використовуючи цей 
матеріал у тематичних добірках. Тому, подаючи щоденникові 
записи В. Кравченка, ми, щоб не втратити жодної інформації, 
об’єднали в цьому розділі обидва варіанти, узявши за основу 
чорновий як первинний. Фрагменти, взяті з перебіленого варі-
анта, подаємо курсивом.

В архіві В. Кравченка представлено значні за обсягом добір-
ки «Жива природа», «Нежива природа», «Метеорологічний ка-
лендар», сформовані ним із його власних записів, уміщених, 
зокрема, у щоденниках, та записів інших осіб у різних селах Во-
лині. Вибравши з них матеріали, що походять із села Бехи, ми в 
розділі матеріалів В. Кравченка у складі однойменних добірок 
залишили й записи, що належали кореспондентам В. Кравчен-
ка, відповідно вказавши на це. У своїй найоб’ємнішій добірці 
«Вогонь» дослідник використав записи В. Лук’янова з його до-
бірки під тією ж назвою. Для уникнення дублювання ми подає-
мо їх лише у відповідному розділі серед матеріалів останнього. 
У зведених добірках після кожного блоку матеріалів у круглих 
дужках подаємо прізвище збирача та посилання на аркуш оди-
ниці зберігання, на яку було попередньо вказано.

В. Кравченко часто практикував скорочення паспортів 
запи сів за власною схемою скорочень, «ключі» до яких були за-
фік совані ним окремо від самих текстів1. Вони мають вигляд 
списку, де після скороченої (як правило, до однієї літери) назви 
села та ініціалу прізвища розкривається повна назва села, а та-
кож вказується назва району та округи чи області, рік запису 
та прізвище збирача. Якщо з одного населеного пункту матері-
али подавали різні особи з одним прізвищем, то додається ще 
ініціал імені (наприклад: «Б. — Л. — с. Бехи Ушомирського 
р. Коростенської окр. 1928 р. подав В. І. Лук’янів»; «Б. — Б. — 
там же, р. 1929 записав і подав І. Март. Бех-Казчук»; «Б. — 
Б. В. — там же подав Василь Бех-Казчук»). Чимало матеріалів, 

 1 ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 136.
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уміщених у нашому збірнику, було ідентифіковано як записи 
із села Бехи саме завдяки виявленню цих «ключів». Ці «клю-
чі» можуть бути використані і для ідентифікації матеріалів 
з інших сіл у роботі дослідників над зведеними добірками 
В. Кравченка.

Наприкінці розміщуємо матеріали, які становитимуть ін-
терес для дослідників матеріальної культури. Це картки з опи-
сом експонатів Волинського музею, що походять із Бехів, — 
одягу, тканих виробів, писанок, предметів побуту. Описи із 
зазначенням народних назв окремих елементів часто доповне-
но розповідями власника про історію експоната, малюнками.

Мова записів, представлених у добірці матеріалів із села Бе-
хи, відображає різне володіння збирачів українською мовою, 
міру грамотності, свідоме (або неусвідомлене) відтворення осо-
бливостей розмовного синтаксису інформаторів, говірки чи 
нехтування ними. Це, а також неможливість розділити мов-
ні «помилки» інформаторів та збирачів й особливості вимови, 
унеможливлюють будь-які серйозні втручання в мову записів.

Фіксуючи фольклорні твори або розповіді селян про те чи 
інше явище народної культури, сам В. Кравченко намагався 
зберегти на письмі особливості місцевої говірки, використову-
ючи фонетичну транскрипцію. Він відтворював дифтонги, на-
ближення голосних, тверде «т» у закінченнях дієслів третьої 
особи та інші діалектні риси вимови. Про особливість місцевої 
вимови звуку «л» В. Кравченко писав так: «В самому м. Корос-
тені небінне л — середнє межи полтавською говіркою й зви-
чайною літературною, але Овручський та Лугинський райони 
майже досягають полтавського»1. У своїх записах небінне «л» 
В. Кравченко передає латинською графемою «l». Для зручнос-
ті її сприйняття в друкованому тексті ми замінили її на «л» 
(курсив).

Окремими розділами подаємо записи В. Лук’янова, Івана 
Беха-Казчука, Василя Беха-Казчука та Мусія Фельдмана. Пе-
ред самими матеріалами певного кореспондента ми вміщуємо в 
повному обсязі все листування з В. Кравченком, що є в нашому 
архіві. За листами можна простежити, насамперед, як дослід-
ник організовував збирацьку роботу в селі Бехи. Листи корес-
пондентів вдало доповнюють загальну картину дослід ження 

 1 ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 263, арк. 102.
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села, у них часто трапляється цікава інформація, подаються 
уточнення до надісланих матеріалів, передається дух часу, 
соціально-економічні обставини життя села, розгубленість, 
нев до во лення й невпевненість у майбутньому. Програми, за 
якими збиралися матеріали, подаємо перед конкретними до-
бір ками записів.

Священик Василь Лук’янов (близько 45 років) був, очевид-
но, росіянином і не раз зізнавався в поганому знанні україн-
ської мови. Проте, як свідчать цитовані вище листи В. Беха, 
авторитет у селі й уміння спілкуватися зі своїми парафіянами 
забезпечили успіх його праці. Він не вдавався до фонетичної 
транскрипції, проте намагався втілювати настанови В. Крав-
ченка щодо відтворення в записах особливостей місцевої говір-
ки. Цьому, очевидно, сприяли і його музичні здібності: він знав 
нотну грамоту, керував церковним хором.

Іван Мартинович Бех-Казчук (40 років, малописьменний) 
був знавцем переважно тих сторін народного побуту, що тради-
ційно належали до сфери інтересів чоловічої частини сільської 
громади. Матеріали І. Беха — це переважно самозапис, який 
мав би відтворювати мову носія місцевого діалекту. Проте час-
тина лексики, морфологічні форми, графіка відбили певну зорі-
єнтованість збирача на російську мову. Він лише зрідка вживає 
графему «є», і неможливо достовірно визначити, в яких випад-
ках «е» насправді вимовляється як йотована. У даному випад-
ку упорядник відмовився від будь-яких кон’єктур. Однією з 
особливостей записів І. Беха є вживання в багатьох словах «о» 
на місці загальновживаного (нормативного) «а». Ця риса влас-
тива поліським говіркам1, проте в інших записах із села Бехи, 
наприклад, у В. Кравченка, вона ніяк не відображена. З цих 
міркувань, а також для полегшення сприйняття тексту, упо-
рядник здійснив кон’єктури, відзначивши заміну — [а].

Записи Василя Беха-Казчука (сина Івана Беха) позначені 
прагненням передавати почуту інформацію мовою, якою його 
навчали у школі. У своїх описах він лише зрідка зберігав осо-
бливий колорит розповідей самих інформаторів, а передавав 
переважно все власними словами. Але позаяк літературну мову 

 1 Див.: Говірка села Машеве Чорнобильського району. — Ч. 1. — 
Тексти / Укладачі Ю. І. Бідошия, Л. В. Дика. — К., 2003. — С. 11, 
17, 19 і т. и.
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він ще не опанував достатньою мірою, то його записи виконані 
своєрідним суржиком.

Відповідно до сучасної практики наукового видання першо-
джерельного матеріалу максимально збережено особливості 
письма (графіки) В. Кравченка та інших збирачів, навіть у ви-
падках, коли ці особливості відбивають недостатній рівень гра-
мотності останніх. Невтручання в «тканину» текстів, на нашу 
думку, дозволило зберегти їхню культурну знаковість. Водно-
час упорядник уважав необхідним здійснити низку кон’єктур, 
які мають забезпечити краще сприйняття тексту читачем. Зо-
крема, внесено зміни в розстановку розділових знаків. Так, у 
записах В. Кравченка знято знак тире між реченнями, який 
часто вживав збирач і який не несе ніякого смислового чи інто-
наційного навантаження. Відкориговано знаки в прямій мові, 
і ті, які додані упорядником, виділено жирним шрифтом. Так 
само виділено відсутні в оригіналі коми, розставлені упоряд-
ником. Відповідно до правописної норми передано написання 
часток та часток із повнозначними словами. Упорядником та-
кож уніфіковано вживання великої та малої літери для влас-
них і загальних назв.

У разі сумніву упорядника в правильності прочитання ру-
копису або внесення помилково пропущеного збирачем слова 
чи літери використано квадратні дужки [].

Усі матеріали супроводжуються посиланням на архівне 
джерело — фонд, одиницю зберігання та відповідні аркуші.

Матеріали доповнено фотографіями мешканців села Бехи 
та окремих будівель, виконаними І. Левицьким на замовлення 
В. Кравченка1, і замальовками предметів побуту з цього села, 
виконаними В. Бехом та невідомими особами.

Збірник супроводжено іменним та предметно-тематичним по-
каж чи ка ми.

Г. Довженок, О. Рубан.

 1 ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 60, арк. 3.
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МАТЕРІАЛИ

ВАСИЛЯ КРАВЧЕНКА
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ЗІ ЩОДЕННИКІВ

12.VIII.1927 р.
м. Житомір.
Вже кілька днів, як намагаюсь виїхать до м. Коростеня. Моє 

завдання: покерувать-налагодить працю краєзнавчого гуртка 
при 7 річній Укртрудшколі, закладеного мною 20.VI.27 р. Саме 
тоді та Коростенська школа відвідала Етнографічний від-
діл Волинського держ[авного] н[ауково]-д[ослідного] музею, на 
чолі якого я стою.

Школу привів бувший мій по педкурсам учень Олекса Нило-
вич Савченко. Зараз він уже учителює. (Од. зб. 58, арк. 1).

Під час вакацій учні роз’їхались і працюють в 4-х точках, 
а саме: Коростень, м. Ушомір, с.с. Іванівка і Бехи, причому, 
власне гурток складено з таких осіб-учнів:
 1. Василь Ів. Бех (Казчук) — з Бехів — голова.
 2. Кесельман Соломон Обрамів — м. Коростень, але працює в 

м. Ушомірі — заст. голови.
 3. Поляк Давид Ліберович — секретар — Коростень.
 4. Олександер Моісеєвич Іваненко — член ради гуртка — в 

с. Іванівці Ушомір[ського] р.
Головний керовник того гуртка — Олексій Нилович Сав-

ченко — учитель бувш. мій учень з Жит[омирських] укрпед-
курсів, які закінчив у р. 1926. (Од. зб. 57, арк. 20–20 зв.).

Перед цим мною одержано вже цілу низку листів окремо від 
усякого з тих юнаків. Усі вони запрошують приїхати до них, 
щоб то на місці покерувати їхньою попередньою роботою.

Але, може, більш для мене цікавий лист був од Василя 
Беха — він бо запевняв, що в себе вдома розвернута ним пра-
ця надто цікаво налагоджується, тому й просить прибути до 
с. Бехів.

Коли ж мій досвід навчив мене — маю давати віри взагалі 
нашій молоди, — ще вона бо цілком не вироблена, а те, що в 
її очах здається вже надто великим, в натурі буває так, що 
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ще нічого не розпочато. Це примушує мене бути дуже обереж-
ним. А тут несподівано одержую листівку від свого прияте-
ля — студ[ента] ІНО, старого вчителя — Я. Ф. Білошицького. 
Зараз він сидить у Овручі, бо вакації ж. Він сповіщає, що, за 
його думкою, краще відразу приїхати до нього, а звідти з ним 
разом — у Бехи й куди завгодно. Крім того, щонеділі до Овруча 
приходить три лірники. Виходить, що таки краща база для 
мене — це Овруч. (Од. зб. 58, арк. 1–2).

20.VIII.1927 р.
с. Бехи.
Коростенська окр.
[…] на роз’їзді Бехи спиняється лише тк. зв. «летучка», що з 

Овруча виходить о 5 год. 25 хв. ранку […]
Ми мали встать на роз’їзді Бехи, а Як[ів] Ф[едорович] про-

ґавив, і встали на цілого роз’їзда раніш. На Михайлівці.
Ранком — великий туман. Місяць, оточений райдужними 

кольорами… Вся земля вкрита густою росою. На рослинах ве-
ликими каптурами, конусом до землі, повисла павутина. Тро-
хи пізніш — в повітрі заширяло бабине літо… Жовта стерня, 
картопля… Відчувається початок осени, про це свідчить нама-
гання деяких листків по деревах жовтіти.

Ми зробили лишніх 4 верстві. (Од. зб. 57, арк. 96, 96 зв.).
Широким поштовим шляхом Мозир-Житомир с. Бехи 

вздовж поділяється на дві частині. З них — ліворучня (схід-
ня) доходить до річки Уши, а західня — злилась з супіщаною 
рівниною.

Саме посеред села мокрий струмочок, загачений дрюччам, а 
місцями просто — ями, наповнені брудним болотом.

Зараз же за струмочком у східній частині села — заулок 
на протяг двох садиб, а третя — «кінець світа» — садиба Іва-
на Мартиновича Беха-Казчука.

Василя Казчука нема вдома — пішов з «земномірами мні-
рати ме́три». Витаємось. Вся сім’я складається з батька — 40 
років, матери Насті 39 р., Василя й двох дочок — Марися — 17 
років — заміжня й Гані — 15 років. (Од. зб. 58, арк. 182).
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(мати). Фото І. Левицького. 1927 р.

(ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 649)

«Стебка» та колода на бджоли із садиби середняка І. Беха-

Казчука. Фото І. Левицького. 1927 р.

(ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 59)
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Річка Уж (Уша). Фото Б. Реріха. 1909 р.

(ІМФЕ, ф. 14-9, од. зб. 662)
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Від Марисі Іванівни Бех (Оврамєц):
Зараз в с. Купчє реза́чка (жів т булит і здєлаєця понос) у 

дітей. Дь’е́ти до штірох рок в помірают до четирох днюв — 
прамо робіца чорни, як голове́шка. А дь’ети от десети рок в 
віздоровлювают чересз штирі дні.

У нас худоба так оце — заслабне, пойде́ пьєїна з рота і йой 
ничого не мона йє́сти.

Я на селє була да чула, люде гуоворили, шо йєхав чоловь’єк с 
по́ля, огляну́вčя назад — седіт дь’е́ ка узаду на возі де й м в-
чіт, а да́лей каже:

— Я казалва брату, шо «зачинєім хату», а н каже: «Зачие-
нєім хл’ева».

Да й зн в мовчі́т. А она зноў каже:
— Я казалва брату: «Зачинєім хату», а н каже «Зачиенєім 

хл’ева́».
Як вона це сказала, то на йому встала чупріна, й му стало 

страшно. Да й оглянувčя назад — нема тойє дь’евкі!
Як сказав брат: «зачиенєім хл’ева», то худоба гіне, а якґбі 

«зачиенім хату», то б люде мерли.
А так покуто  ота нещасна худоба, реве!.. (Од. зб. 57, 

арк. 96 зв.–97).

У Крівого таньця

На Велиґдень вечеро́м д’евкі́ 1 с хлопцямі наберуця колва, а 
посерединєі ставєіт троє малих д’етей в трох кутках да й 
ходят с кутка в куток помеж тими дьєтьмі й сп’евают:

Крівого таньця́
Не віведем коньця́…
Єдна панє́нка вела,
Да два в’енка з[в]ьєла.
Почепі́лва на колочку,
На шовковом шнуро́чку,
Їє мату́ся зняла́
Да нелю́бому дала́…
Ой, колви б булва зналва,
То булва б перервалва,
Да в грязь утопталва…
Орелв полвя поора́в,

Да пшеници наčїяв:
Роди, Боже, пшеницю
Буде д’евкам корова́й…
Орелв поля поора́в,
Да ячменю наčїя́в,
Роди, Боже, цей ячмінь —
Буде хлвопцям коровай…
Колво млвина — долвина,
Ой там пава ходилва,
Д’ев к танець водилва,
Що проведе́, то й ста́не
На д’ вочок погля́не.

 1 Часом кажуть дь’евкі́, а іноді д’евкі́  […] Говірка взагалі з великим 
відбитком гортанного хрипіння […] (приміт. В. Кравченка).
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Усєі д’йєвки в таньцєі,
А йєдно́є намаєї —
Її мати змиває, (2)
Да розуму навуча́єї:
«Не йди, доню, у танець,
Тебе тане́ць ізведе́,

Ср бни перстень іздере, (2)
На хлвопчину наклваде»1.

Переказала Марися Бехівна.
(Од. зб. 59, арк. 185–186).

Прийшов старий дід — 93 роки. Василь Охванасьїв Бех: «У 
Сивостополь віз бонби. Сивостополь розбили — у Синторо́полі 
поскідали бонби по п’ять пудов і по три хунта бонба була». 
(Од. зб. 57, арк. 98).

Сам він допіро похилий, вуса стрижені. «Дворанін був». Усе, 
що скаже, зараз же забуває, а тому говорити з ним дуже тяж ко.

Хоч Бехи-Казчуки й запевняли, що цей дід «багато знає пі-
сень», але в натурі вийшло, що всі їх він теж позабував, а ті 
клапті, що тим часом залишилися ще в голові старого, пере-
плутані. (Од. зб. 59, арк. 201).

Кармалюк добрі хло́пец,
В н пьє да гуля́є —
Багато́го й обдирає,
А вбогому да́є.
Вон же также, розсчетавше,
Шо й греєха не має.

Маю ж нку, має дь’єти,
Да я їх не бачу,
Як згадаю про їх жітку,
До горко заплачу.

(Од. зб. 57, арк. 98).

Старий, тяжко дихаючи, додав: «Мєньєї вже не до пьєсні».
Подумавши, пояснив: «До́нскіє ко́заки стояли ше (в с. Бе-

хах) вперед Севастополя було, ше мінєї л’ет дес’ет було. У нас 
в ні трі годи ст ялі і не віходили од нас, сьпівали цю пьєс-
ню, шо скажу. Так шо буде ль’ет восімдесят, а може й б льш». 
(Од. зб. 59, арк. 201–202).

Гуляв козак, гуляв по Дону
Да лила дівка сльози на річку бистру.
Да не журіса, дівчино, я построю м ст,
Да шиіро́кой-дале́кой — на тисячу вьйорст.
Да поставю стражу пьятсот чоловьїк.

 1 Оповідачка вживає середнє «л», що межує межи звичайною літ. 
«л» і «l» небінним та звичайною літ. «в». Під час запису спочатку 
здавалось, що це її органична хиба, коли ж добре прислухавшись, 
виявилось, що на деяких словах у неї «л» чутня виразно, так саме 
буває й з небінним «l» і літ. «в». (приміт. В.Кравченка).
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Да карі коні пляшуть
Да невьїсту везуть,
Да чавунниє рейкі звинять да гудуть,
Да коник споткнувся
Да невьїсту втопив.

Дід збивається — забув старий. Допіро проказує Марися, 
але мате Настя Іванівна поправляє.

Пу До́ну гуляє козак мулоди́,
А там дєва над бістрой рекой:
— Чого, дєва, плачеш,
Чого сльози лльош?
— Як мінї не плакать,
Г ркіх сл з не лить:
Як я була мала —
В садку гуляла,
В садочку гуляла,
Цвєто́чкі рвала,
Ціга́нка-гадалка
За ручку брала, (2)
Голувою кивала.
— Погібнєш ти, дєва,
В дєнь свадьби св єй.
— Не вьєрте ціга́нам —
Цігане всьо врут.
Построю я м ст
На ти́сячу вьйор[с]т —
Поставью я стражу
На тисячу вьйорст, (2)
Запряжу я тройку
Карих лошадєй…

Карі коні пляшуть —
Нівесту везуть…
Карі конь спуткнувся —
Весь м ст проваливсь…
Мулодая дєва (нєвєста)
Вто́нула в Дунай.
Їєї коси сплили́
На сині волна́:
— Проущай, бьєли сьвьєт!
Дру́гі раз крікну́ла:
— Проущай, мілі м й,
На м є колєчко —
Женісь на другу.
П дайте ч вніка,
П дайте весло,
По нашу нєвесту
На дно понесло.
П дайте гітару —
Я пьєсню спою,
Ціганку-ворожку
На вьїк прослав’ю.

(Од. зб. 57, арк. 98 зв.–99).

Порівнявши уривок, записаний од діда Василя з варіянтом, 
поданим Марисею Бех — уже маємо велику ріжницю не тільки 
в змісті, а й в говірці, хоч оповідачі з одного села, але розділяє 
їх неоднаковий вік кожного. (Од. зб. 59, арк. 204).

Веснянка

У горо́ді вєрбі́ца, вєрбі́ца,
Пора тобьє розві́ца, (2)
Пора тобьє, хлопчіна, женицяа.
Ше ж мінєї женица ни пора,
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Бо ше ж м йя дєвчіна молода,
Бо ше ж в на м лода, муолода,
Бо ше ж вона пуд вено́чком не була, (2)
Бо ше вона гарелочкі не піла́, (2)
Бо ше вона любо́ві не зна́ла.

Марися Бех.

Ой у середу, в середу
Да погнала дєўчіна череду,
Загубіла сї́ву корову,
Запалила зеле́ну дуброву…
Зелена дуброва займаєтцая,
А д’евоча доля жу́рітця.
Зелена дуброва пала́є,
А д’евоча доля гуляє…
Кре́пкого де́рева ліщина,
Шо пройду, те злом’ю,
Кре́пкого дерева л’ещина,
Да накладу о́гнік,
Да навару борщіку,
Шо в т м борщіку
Собача лапка.
Коуму його єсти?
— Паробкам. (2)

Шо ступ’ю, те зломню,
Кре́пкого де́рева л’ещина́,
Да накладу о́гнік,
Да навару каші.
— Шо в т й каші?
— Грудка масла.
— Кому єє́ єсти?
— Д’евочка́м.
Шо ступ’ю, те злом’ю
Кре́пкого дерева лещину́
Да накладу огнік
Да навару́ юшкі.
— Шо в т й юсьці?
— Ж вта курка.
— Коуму єйє єсти?
— Жоночка́м, жоно́чкам.

Марися Бех.

Хрістосє́-воскресє́,
Ліцьвін па́ску несе́,
Ліцьвіня́та — поросята,
Поросята — яйця,
Будем розговляця.

Від Марисі Бех.

Сєріє гусі гре́чку поє́ли.
На синє море піт полетєли…
А ти, Марисю,
Переймай гусі,
Цолуй Пєтрика
В руди́є ву́си.
Хоч поцулую,

Шо вам до то́го —
Приста́ло серце
М є до його.
В його́ н сочок,
Як тей гуро́чок,
В йо́го брово́ньки,
Як тей шнуро́чок.

Від Марисі Бех.
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Пьєкална дь’ежка і вьєїко

 1. Дь’ежку купуют, котора ж вта смуолиена́ — сосніна.
 2. Нову дь’ежку мочиш да кладеш полову або солому гречану, 

шоб вітягло смоліну́, шоб ние смиердєло.
 3. Як росчинят треба, то берут і[з] староє кі[с]лого тьєста, шоб 

була кісла, шоб завести́ — заквасити.
 4. Як перші раз треба росчиня́т, то треба сьвяченоє води влить 

(у нас сьватят на Крещеня), солі вкинуть, а йше помолиця 
«Оченаш».

 5. Як спортиця дьєжка, да не вдаєтця хльїєб (гарачою во-
дою запа́рить), треба взят догори дном на порозі поставіть 
і встіркну́т н жа́ зверху, линут окропа зверху, до це вже 
вона тодє отдпа́руєца — вже вона поправітца, вже добри 
хльєїб буде — такі, як і тре.

 6. Як саджає хліб, то можна людину до хати пустит, а с хати — 
не можна, бо буде сп р забират. Єсть такіє люди, шо віско-
чіт с хати, то хоч огоели́ну за їм шібнут треба через пор г.

 7. Дьєжка коло л жка стоїт на лаві — це для їйє мнє́сце на-
рошне робітца.

 8. В Чісти четвер треба раненько вєльмі встат, темно ще шоб 
було і обміт чі́стенько дьєжку і лопату, і ложку, шо нею рос-
чиняют, і ноч вкі (муку в них сєїм і ть’есто мнієсим), не за-
криват, а вінести дьєжку й лопату ту, шо хльєїб у пьїєч са-
джать, кладут проти сонця, а лопату ставєт. До це вже вона 
висохне на соньці, до кажут вже буде чиста дьєжка цели год. 
Сонечко зіде, вьє́трик обвьїєє, до вже й забірат треба у хату.

 9. Пожичат дьєжку можна, хто не може́ отказат, то пожичає… 
Трудно, трудно достать дьєїжку (пожичить), як св йє нема. 
В хату пускают: як у тебе неима, то пріди, спечи, а до те́бе не 
дам.

 10. Як весєльлє та печуть коровай, молодіх заведут за ст л, 
а маршалок бере вьєїко з дьє́їжкі і йде в комору да застие-
лає те вьєїко полотном, а тодє той коровай наверх. Вже в н
бере те вьєїко на голову да й несе в хату той коровай, а за 
ним узадї йдут свахі́  да сьпівают:

Дру́жка коровай несе.
Да будем коровай краяти,
Шоб усей р д обделити…

Прінесе в хату, поставіт перед молодими да країт коровай.
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Огонь

 1. Постоянно заго́ртаєм жар і, шоб в н був ізнов, шоб задер-
жався.

 2. На Нови р к або у велике сьвято не мона йти, і не дадут по-
жічати огню.

 3. Мет лка р[о]бітца з метлюку́ (мітлиця)1.

Господар з двома доньками поїхав по гречку.
Ганя — небога господиніна сидить, шпортається — виши-

ває. Вона — неписьменна, досить гарненька — кароока, знає 
багато пісень, але не хоче розповідати.

Дід — цілком капроокий — розум йому вже десь дівся… Ми 
обидва відчуваємо, що один другому непотрібні. Дід просить 
собі кілька копій[о]к за те, що прийшов. Даю сороківку — дід 
забрався.

Прибігла господиніна небога з другого кінця села — плаче: 
дід умірає, с. т. батько господині. Вона метнулась, … але батько 
ще «жіві» — ногі йому похололи. Настя якнайкраще в[ш]уш-
кувала ті ноги й повернулась.

Нам дуже раді. Господар навіть збігав до кооперації за соро-
ковкою. Господиня напряжила сала-яєшні, поставила самовар, 
подала сметани, варення…

Два покої — великі. В другому — ми розташувалися.
Дуже припрошували мене до горілки. Дивувались, що не п’ю.
Яківа Ф[едоровича] нема — він зник з молодичкою-сепа рат-

кою. Вона була за небожем Х[оми] М[аксимовича] — їй 19 ро-
ків, у неї 1 ½ р. дитина. Вона не захотіла кібалку носить, за це 
зненавидили невістку... Їздили по знахурах, 7 пуд зерна дали 
одному, щоб одчарував їхнього сина. Вона подала на суд і пев-
на, що суд присудить...

Пішла Ганя-небога, що вишивала. Вона теж забралася в поле.
Господиня в нас за об’єкт дослідж[ення]. Приходить піп: ви-

сокий, гарний, білявий; ми саме записали «діжу», перейшли 
про «вогонь». […]

Він, власне, прийшов довідатись про те: позаяк батько гос-
подині, що вмірає, сповідався, то коли причащать? Піп пози-

 1 Про діжу і вогонь записано від Насті Бех (Тут і далі примітки 
упорядника подаються без спеціального позначення).
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рає на нас. Господиня теж боїться залишити нас самих, мов-
ляв, неввічливо!

Ми заспокоюєм, умовляємось з батюшкою про те, що він 
дещо збере про «новий побут» і дасть мені.

Ідем до сельради реєструватись.
На цвинтарі б[і]ля церкви гурток бородатих мужчин, а 

ще — кілька жінок з торбами.
Як[ів] Ф[едорович] запевняє, що то — хлисти, відзнака — 

довгі бороди в мужчин.
Коло перелазу дзвін, зачеплений з одного боку за вишню, а 

з другого — невелика со́ха. Це сторож уночі «часи б’є», а ще — 
«дзвонить на ґвалт».

Сельрада в був[шій] попівській хаті — ззів грибок. Гни-
лячча… Прохід до третього покою, а то — пустка. Накурено, 
напльовано…

Відбувається якас[ь] справа — представники ДПУ роблять 
який[сь] трус — допити…

Народу повно — сидять на ослонах.
— Якщо у вас засідання, то…
— Ні…
— А де голова сельради?
Молодий голова свідчить.
Пішли.
Дорогою, розсипавшись по єденці, «хлисти», наївшись су-

хого солоного судака, чвалають.
Як[ів] Ф[едорович] запевняє, що до таких людей не забала-

каєш. Запитую:
— А звідки ви?
— А ви звідки?
Одна баба шастнула убіч.
Щоб бути ввічливим, кажу:
— Я з Житоміру. А ви?
— Отой — з Можарув, той — з Кац вкі…
— А ви ж самі то звідки? — запитую.
— А ві звідки? — настирничає дядько.
— Та я ж вам сказав, що з Житоміру.
— А ві звідки? — запитує молодиця, звертаючись до Як[ова]  

Ф[едоровича].
Тут же з’ясовується — пізнала, що з Журбі…
Ми попрощались.
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Я[ів] Ф[едорович] доводить, що скільки тут осіб — усі з ріж-
них сел, але сектанство об’єднане міцно — слова не випустить… 
Знають всякий, де мешкає їхній. […]

Від Насті Бех (Казчукової):
Уже тому трі годи у мене ночувала учітелька з-пуд Сту-

піщ — з Христін вкі. То вона хоті[ла] взнат, шо робьєт уже тиє 
хлісти. Вони не прімали єйє, пока вона не пристала до їх. Ну, то 
вона вже вона до них прістала, ту в ни вовьєли єйє в ту хату, 
де в ни збіраютца. Ну, то пошла вона туді, вони йїйє пріняли 
і засьветили ґаз. А то ха́та темна. Всі окна забітиє в юй. До вона 
бачіт, шо стоїт така бочка, налітая з водою. Ну, то вони почали 
кідат туда гроші… Укінеш менше, а в зьмеш б льше.

А тодєі вже вони началі св го бога у трубу гука́т.
От тодєі, як вони стали свого бога клікат, то такі зр бівса 

силни вьїєтер у хатї, і тодєі вони побрали отакіє кнути, а вони 
назівают «нагайкі», а вони — кнути́.

І ше я забула сказат: оце назівают — єдна буде «Богороді-
ца», а то — «Мікула́й» — каждого то вже назвут, як в н є.

Порозбьєіралис мужчіни і женщіни голиє да бьют тимі кну-
та мі да й так бьєїгают, да й усяк[е], которе подужає, то через ст л
гіца́є, а которе не подужає, то перелазіт.

А пот м збіли ґаз, і стало темно.
До вона мені сказала, шо вона зл’екалас да вт’екла і вже ни-

чого не бачіла.

Тут ше рок в сто да були гайдамакі і грабіли людей — в 
лесах вони ховалися: оце веч р, пудгля́діли — вішов господар 
іс хати, а вони вскочіли — той син п д лавку, а т й — у ко-
мору… А вони — одного забіли, другого — зарезалі да забралі 
гроші да й утеклі до л’еісу.

Василь Бех (Ляшку́н) б льш р к в з двадцат тому на-
зад. В н тоудіє посєяв гречку, ну, й прієхалі такім фаєїтоном 
трі — розгорнули плана і начали шукат… Шукали, шукали, да 
прішлі в одно мнєсце да кажут: «Отут воно буде!» Да началі ко-
пат. І вікопали сундук з грошіма, а тодє поклали на фаєтон да 
й поє[ха]лі.

В те врем’я, як тодєі були тиє́ гайдамакі, то знали в кого 
гроші да наскакували. Ну, то Хведор Дьє́дк вський мав гро-
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шей багато, шо не мог сам стягнут на дуба, да попросив мого 
батька. Ну, да стягнули тиє́ гроши, і вони там були. (Од зб. 57, 
арк. 99–105).

Родинні справи за новітніми формами

Ми з Як[овом] Фед[оровичем] уже далеко залишили перела-
за, поминули цілий лан лляних стебелин, що біляться проти 
сонця — простуємо до Савки — брата Хоми Макси мо ви че во го.

Савка — звичайний собі підстаркуватий бурлака, але 
його не любить «сепаратчина» мати-білоруска: «пустой чело-
вєк» — каже вона про нього.

А в цієї самої білоруски, що була за небожем Х[оми] М[ак си-
мо вича] …, крім «сепаратки» — Шури, що не забажала носить 
«ґебалки», мається ще одна донька — покритка. Вона теж 
має хлопчика, вона була в комсомолках і там затоваришува-
ла з комсомольцем же, який вигнав власну жінку й запрошує 
до себе цю, але вона не пішла, бо в нього погана хата. Допіро 
комсомолець забрав до себе свою жінку, з котрою перед тим був 
розвівся. З жінкою живе, а ця подала на нього на суд, щоб пла-
тив аліменти.

Мати-білоруска гнівається на свою доньку — чому то вона 
не сказала вчасно про свою вагітність — можна би зробити ви-
кидня… Отже, вродився Миколай, якому допіро вже 7 місяців.

Батько ходить до синка й визнає його своїм, але на суді 
доводить, що вона, крім нього, жила ще з трьома комсомоль-
цями. А вона каже, що це — брехня… 23/VIII має бути в тій 
справі суд.

Шурин (сепаратчин) свекор — Мартіян, с. т. брат 
Х[оми] М[аксимовича], жив з власною донькою й мав від неї 
«синка-онука». Після того ця донька віддалася за селянина, 
якого хутко прогнала, а сама, при живій матери, живе з бать-
ком і вже має від нього четверо дітей.

Цей батько «живий до Бога лізе»… У церкві всі ікони об-
ціловує, а з невісткою-білорускою свариться: «Ти в Бога не 
віруєш!»

До революції в с. Бехах жило «на віру» дві родині.
Нехрещених дітей не було.
Всі ті, що народилися за останні п’ять років, охрещені, з 

них: позашлюбних — 8: од удів — 4, дівочих — теж 4.
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Дітей, що народилися від батьків, які брали цивільний 
шлюб, п’ятеро.

Ще років за 10 до революції в селі Бехах був один випадок 
церковної розлуки.

З р. 1917 по 1927 р. (по 20/VIII) розлучено був[ших] церков-
них шлюбів 14.

Осіб, що не брали церковного шлюбу мається 21 пара, а з 
них — зареєстровано в «підзапс’і» 14 пар і не зареєстрованих 
7 сімейств.

Людей, що вмирають у селі, всіх поховано з додержанням 
церковного ритуалу.

Був лише один такий випадок, що місцевого партійця-
комнезама забито й поховано в Коростені без церковного ри-
туалу. Це був Яків Бех. (Од. зб. 59, арк. 212–214).

Від батюшки:
Про Зозулю

Це було дуже давно — жив великий птах Кук, що царював 
над усіма птахами, щоразу він вимагав для себе на ріжні по-
трави не ту, то ту пташку. Птахи ненавидили його за це й скли-
кали нараду, щоб обміркувати — якби це їм зніщити його?!

Визвався якийсь птах — не то орел, не то коршак.
З великої височини він кинувся на Кука і впав йому на го-

лову… Але тут же й злякався… Піднявся назад догори і там 
розповів птахам:

— Не відаю, чи вбив його, чи ні, але попав…
Повели нараду, щоб довідатись — живий Кук чи мертвий? 

Кого ж послати?
Ніхто не відважувавсь — всякому бо видно, що навіть та-

кий міцний птах, як орел, а й той злякався!
Допіро Зозуля й каже: «Як ви моїх діток будете доглядать, 

то я відважусь подивитись».
Птахи на таку пропозицію згодились.
Зозуля прилетіла на те місце, де повинен бути Кук, баче, 

що він лежить… Але довідатись — живий він чи мертвий — 
ніяк не може! Вона здалеку починає дратувати його: підлітає й 
каже: «Ку-ку! Ку-ку!» Він нерухомий!..

Вона з другого боку підлітає і знов: «Ку-ку! Ку-ку!» (ніж-
нень ко)…

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

31

Врешті побачила, що він же мертвий! Тоді вона, шалено ра-
діючи, заметалась та: «По-Ку́-ку, по-Ку́-ку!»

І полетіла повідомити своїх товаришів-птахів.

21.VIII.1927 р.
Комнезам — Як в Пєтровіч Бєх, мав коло 50 років. До ре-

волюції був справедливі злодей — служів на жалізной дорозі 
стрілочником, крав всякі вещі — возив мануфактуру і ящікі 
ґалош, і разніє с’єсниє пріпаси.

Настала революція, і прішлі большовікі — єго обшество по-
ставіло головою комітету. Заре і партійцем став. Став голод, і
в н начав «кача́т» по селіє всі с’єсниє продукті — як жіто, так 
і картошку, так і все. Іше не було роскулачкі, то вин одбірав 
землю, де понравітца. А пот м одобрав землю, котора полагає-
ця, і от кулак в. Л’ес наш общі перейшов у Л’есфонд. З голови 
сельради обшиство скінуло за те, шо він перев’юв 340 пудов ржі 
і гречухи, шо була допомога беднякам. Посля цього в н став 
головою комнєзаму і об’єжчіком у лїсї і став гледїти, которіх 
він не любів, за кражою ліса і не дозволяв їм їздити до лїса, шо 
перед тим був власником його. А єсьлі в н толькі поїде без його 
прозьбі, то вон составля акті і направляв в суд. І на одного селя-
нина дуже россердивсь і составляв акті… Составів на три сотні 
рубл в і ходатайствовав перед незаможнім селянством, щоб 
його віселить с предєлов нашой округі — Андрія Дідко́вского, 
которі мав дв[а]дцять сім рок в. Вон служів на станції тоже (в 
Коростені). Вон счітав, шо то ліс його і возив собі на построй-
ку — хотів построїть собі хату. Ліс забрано в казну у 1920 році, 
а повернуто обше́ству 1923 р. — то в н думав, шо це ліс уже 
буде його.

Земельна громада поставіла так: щоб ліс середняцкі нале-
жав їм у корисне пользуванє, а кулацкі роздаті бу незаможному 
селянству. Дідковски був середняк — їздив рубать, як у св й
лєс. Но голова комнєзаму, Як в Бех, не допускав його рубаті 
дерева на пустройку хаті, но в н їєздив но́чію і все такі рубав 
для себе дерево, яке йому треба було.

Ну, комнєзам і вн чі його прислєдував і забірав дубі, ко-
торіє вон но́чію вьюз із лєсу, і приставляв його до канцілярії 
сєльради, забіра його путсанкі і шлеї.
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Дідковскі був на його сердіті за те, шо в н не давав йому 
жіт у нашоум селї, і решівся убіть його.

Голова комнєзаму був хазяїном — мав двананцят десеатін 
землі, мав пару коней, штирі коро́ві, четирє свіне́й було, хата і 
т к і вčі холо́дніє постройкі… Мав жінку і троє детей. Но в н
своє семейство покіда́в і влюбівся в другу женщіну того же 
села, Марію Лаврентієвну Нікончук, до котороє ходів трі годи 
і жів с єю, як с родною ж нкою. Із дому носів до полюбовниці 
шо попало: сало, фрукти разниє. (В його садок хороші вельмі). 
Пріхо́дит полюбовница і збірає яблука і груші, і носіть додому.

Якубува ж нка Насьтя разов трі білась на селі с коханкою 
Марією. Но Марія гуво́ріт: «Ті жіла́ уже 45 рокув з їм, а тепер
в н муй, і ті мінє ничого не зробіш!»

Як в ходів каждую н ч до св є коханкі. То Дідковскі 
знав цю справу і подстер г його́ у ста шагах од йїє до́ма, решів-
ся убіт з рево́львера і пудешов до його у 12 часов ночи, пудобьєг 
доу Якова і гово́рить: «Я тебе уб’ю».

І вістрелив два рази. Трейті раз получілась осічка. Яков 
упав, а той став пріслухатіс, чі в н убіт со́всім. Но йому оказа-
лось, шо вже убіти. І пошов додому, а далі пошов в л’ес да здав 
това́ришу револьвера і забрав лошаді в л’есі свої, і рано поїхав 
в ме́лницу.

Рано утром селяне вігонили корові — лежіт чоловьїк 
неві́домі, ни начали́ придивляця, і пуознат його не мона було, 
він бу чорни. Они думали, шо в н був пьяни, і дали знат його 
коханці: «Іди забери свого Яку́ба». Тоді вона прішла, стала пі-
тат його: «Шо с тобою случілось?». Он йой гоуворіт, шо: «Я — 
простре́ляні…» Говорив — только шо шептав — розобрат не 
можна було. Но н указува йой, шо його убів Андрей Дідков-
скі. І вона дала знат предсєдателю сєльра́ди. А предсєдатель 
прішо́в поба́чіт його — чі пра́вда цьому? Но було — правда!

Голова сєльради поїхав у Коростень до округовой міліції. І 
пріїхали в село на те месце, де був убіти Як в. н тоже і мілі-
ції то сам потвержав.

Прієзжає Андрей з мелници — його рано забірают — арес-
тували — окружна міліція вже його забрала. І стали йому гово-
ріт, штоб в н прізнавса — н убів чі нє. Но н не прізнавав-
си. Міліція його отправляє в Коростень і стала його уговароват, 
шо єслі ті прізнаєса — тобі кари неякой не буде. Сама міліція 
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про це балакала, а пудводчік чув, которі вь з їх із села до Ко-
ростеня. То в н сознався.

Дідковского судила вієздная сєсія округа. Суд одбувся по-
казові в с. Бехах. Була вся громада. Суд розбірався целиє суткі. 
С утра в саду були возьлі сєльради, а ночеію у школі.

На суд загадували іти вčій грома́ді. Були од найменших до 
найстарійших. Суд постановил Андрія Дідковського розстре-
лят, що й виконано1.

С. Бехи, як зазначають місцеві мешканці, одержало свою 
назву від колишнього татарського «бе́ка», що згодом слово це 
на українському грунті здіференцувалось на слово «Бех». То 
був перший осадни[к] цієї містини.

Існує така легенда [про] наділення землею першого осадни-
ка: йому король польски дав це місце і сказав: «Візьмеш ст ль-
ки, к лько ти об’єїдеш конем за день». В н став спеші́т,
к нь його лопнув, то в н сам бежком іше бьїг до речкі.

Річка Уж, коло якої стоїт село Бехи, одмежовує землі цього 
села від земель с.с. Ба́рди й Купча. До земель с. Бехів по ин-
ших місцях ще примикають (межують) землі с.с. Васькович 
(північ), Михайл вкі (захід), Бовсуни (зах.), Чигрі (півд.-зах.), 
Кожух вка (півд.-зах.), Пашини і Воронево (південь).

Про кількість землі, що колись належала бехівцям, Іван 
Мартинович Бех-Казчук розповідає таке2: Перши осадник 
мав три сини, двом одвів землю, що підходила до р. Вуж і до 
земель с.с. Васькович і Міхал вкі; а третьому припала части-
на на пувде́нь, коло с. Пашін. Власник цьоєї землі улюбівся у
ж н ку пашінського шляхтича. Вон туда їздив на вечорінкі, 
і йо́го там споймали коло єї. Його там біли, мучіли — хотіли 
йому зробіт кару тєлєсную. Ну, вон сказав: «Не бьєїт мене́ — я 
оддаю всю свою землю на ту молодицю». Зараз у Пашинах зем-
лє около пяти тисяч десетин з ль’есом.

Іван Март[инович] Бех:
Я знаю свого пращура до п’ятого колє́на. В першого з ніх був 

одін син, в друго[го], третього, четвертого й пьятого було по од-

 1  В щоденнику, переписаному набіло, після цієї розповіді В. Крав-
ченко позначив «Від М. Д.»

 2  Набране курсивом — од. зб. 59, арк. 220.
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ному сину, і семейство не розводилось. А при дь’еду — прі мого 
батька отца — уже було штирі си́ни. У мого діда бо восімдися́т 
дисатин землі, котора була поділяна [на] штирі сини́ по двацят 
десеатин. А тепер у мого батька нас остаєця два, і мі ділимся 
цією землєю пополам. Котору мі маєм удвух із братом: я маю 
53 куска, а брат 78 кусков. Але з тей батьковщини (20 деся-
тин) дьве десяатини с половіною (2 ½ д.) зайняла сестра — у 
пьяті кусках. У мене 8 ¾ дес., а в брата 12 дес. н по ж ньці 
прі́даного взяв 3 ¼ десеатіни.

В мене у батька іше ліса було 12 десяатин — батько куповав сам 
от помєщіков дер[евні] Щігр в Марковського, і дер[евні] Кожу -
х в кі, і од помещіка деревні Шеметиці доктора Вішнь вс кого.

Ліс поділяни между намі так: брату і міні — по 4 ½ десати-
ні, а сестра забрала 3 десатини.

Як настала революція — на наш ліс напали чужіє села і на-
чали знищат його. Потім ль’ес наш забрале в Ль’есфонд у 1920 
році. І н був у Ль’есфоньді трі годи. Нас не допускали рубат 
ль’есу. Но ль’ес був зрубляни зувсєм чужімі селамі… У двадцят 
трейть м році Ль’есфонд передав у нашу земельну громаду. 
Земгромада роспределила: среднякам пользоваца своїмі участ-
камі. Я состою в средняках і пользуюсь своїм участком.

А тепер у нас пройшов лєсоу́стрій — тіми куска́мі нам уже 
не дают пользоваця. Жіт пріходиця очінь трудно — на таких 
зе́млях, як мат 8 ¾ дес. 53 кускі, то їх тольки хватає об’їхат по 
одному разу у р к без ниякоє роботи. А як посієм шо-небудь — 
пока прідеца його зобрат, то його зовсім спасут сумежні сусьє-
ди тих польов.

Те, що так багато кавалк в землі, через те вішло:
Прі началі нашого села на наших землях стояв ль’ес, були 

болота і горкі. Шоб засіяти хль’еб, віберали места, которіє вішь-
шіє і робіли корч вку. І от наш дь’ед заньняв собє 53 кускі раз-
них уго́дій — як лісу, так болот в і ві́шьшоє земль’е́, котору 
мона було сєіят (поля́нкі). Дь’ед переда[в] сінам етіє кускі, вся-
кий на чотирі часці, а мі всяку четверту частіну дь’е́дувщіни 
іще дєлим пополам. А нашіє дь’ети всяку ту восьму частіну ді-
лять іше пополам. І до того дойшло, шо осталось т лько уже 
четирі десятини в 53 кусках.

У старшого мого брата, шо вже помер, осталос 2 сини і до-
чка, а в мене — син і дьві дочки.
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Вчора звечора прийшов Данило Йванович Бех. Він забрав 
нас до себе. По дорозі здибали й забрали попа. Д. Ів. у хаті по-
знайомив: «Це моя жінка — донька Масарика».

Вечеря: о[с]еледець, як дерево, цибуля, картопля, величез-
ні вареники з білого тіста, пляшка горілки, юшка… Випила й 
«донька Масарика» дві чарки. Весела вона.

Села Бехи, Потаповичи, Васьковичи, Кожухівка були апо-
літичні, доки влада тверда не установилась.

Шляхтич завжди ворогував з мужиком: «У мужика не та 
кров — гу́ста вона».

Всяка дівчина не може віддатись, коли в неї нема 1-5 кили-
мів. (Од. зб 57, арк. 105 зв.–110).

Їхати з Коростеня широкою бехівською вулицею на Овруч, 
то праворуч — церква, а ліворуч у брамі на маківках « вшул» 
різбяні людські голови. Це садиба титаря «Юзька» та його 
дружини «Й вги». Паркан міцний — куркулівський. В дворі 
під парканом велетень-дуб, що своїм розлогим віттям квіт-
чає — з одного боку залізний дах над хатою, з другого — ослона 
під парканом з вулиці. На цьому ослоні літньої пори, особливе 
надвечор, відбуваються «бе́седи».

До речи, справедливе призвіще цього подружжа, як і більшої 
частини тутейних мешканців — Бехи́ — Осип Степанович 
і Євгенія Панасівна. Коли ж в натурі, так їх звуть лише піп, 
дяк та часом стороння, немісцева особа, яка так чи інак часом 
буває залежною від цього подружжа. Навіть і в цьому остан-
ньому випадку обовязково треба сказати «Афанасієвна», бо 
«Панасівна» в тому разі, коли б господиня була з «мужик в», 
але ж тут сама тобі «настояща» — родовита шляхтянка. 
То нічого, що ця особа неписьменна, але ж при чому тут пись-
менність, коли кров — то найголовніша річ — вона дає гонор 
людині. Та що людині? Цілому селу!

Осип Степанович «за старого режиму» пробув 20 років ти-
тарем, причому за першіх 12 років одержав собі в нагороду «каф-
тана» та «трикутницю» на голову. А в 1911 році, саме коли 
царь Микола ІІ-й їхав тоді кіньми до Овруча, то цей же таки 
Юзько, як сам він про це розповідає: (Од. зб. 59, арк. 225–226).

Як прої[ж]ав Ніколка цар, то я був церковним старостою, 
ну то, значіт, я роспорадив — поробили флагі, утиральники на 
флагах були, венкі с кветок і кілимів до 500 були — були на 
заборах, і дорогу віслали у саму церкву. н нам благодарив 
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і сказав: «Čпасібо й čпасібо вам… за ваше стараніє… жертвую 
вам на храм 300 рублєй». Побачив такоє украшеніє і сам спи-
нивсь на обратном путє. (Од. зб. 57, арк. 110–110 зв.).

Юзькові 65 років, а його дружині — 60. Він середнього зрос-
ту — череватий, але міцний!

Й вга — висока і, не зважаючи на свій вік, ще й зараз — 
гарна, статечна красуня! У своїй «ґібальці» та в вишитій 
блискуче-білій сорочці1, вона ще й зараз молодиця хоч куди! 
Хоч же в натурі сама вона не вміє цього бачити. Та, певне, ні-
коли й не бачила… Жили собі двійко — без дітей, хліб родив, 
годували кабанці, різали й везли до міста. Власних бджіл теж 
понад пару сотню бортяків… Все, що зароблять, складалось у 
скриню…

Але ж і колоди! Всі вони, як одна, з тих самих сосен, що ро-
ків за яких сотню вже росли до Богдана Хмелницького.

Коли ж на бджоли «буде податок», як про це вже пішла по-
голоска, а тому й пасіка занехаяна…

А все ж таки мій джура Василь тягне мене в садок…
Дві колоді, мов вартові, коло дверей здебки під дахом. Кіль-

ка бортяків лежить боком… Коло соломяного вулика гудуть 
бджоли, хоч же надворі ніби й на осінь повернуло.

Матошники, рондель на мед, коцюбка та інше пасічницьке 
приладдя валяється в пасіці поміж деревами.

«Попросіть у нього іконку з пасіки», — шепоче на вухо 
Василь.

Коли ж «Зосима і Саватій» — ці два греки — колишні мо-
нахи Соловецького монастиря, що завжди «охороняли» пасіку, 
зараз пересунулись до хати. Прошу старого, щоб подарував 
тих «святих» до музею, не дає, бо «гріх!». Дає обіцянку купити 
на торзі — адже й коштує всього одну десятку.

Прошу щось взагалі подарувати для музею, напр., «матош-
ника», «сітку» — взагалі, що є зайвого тут у пасіці.

Здвигнув старий плечима, покрутив лисою головою:
— Нема нечо́го — все потрібно!..
В мене є бажання купити килима чи то якусь одежину 

для музею, а тому й прошу господиню щось показати з своїх 
скарбів.

 1 В польовому щоденнику В. Кравченко подає такий опис сорочки: 
«вишита сорочка, де лише комір і рукави з білої мануфактури, а 
все инше — сіре полотно…» (Од. зб. 57, арк. 110 зв.).
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Євгенія Афанасієвна винесла цілу гору килимів власного ви-
робу. Прошу щось продати. Нічого не продає!

— Та й чом же? — дивуюсь.
— А баште, дь’ети, власних не маємо, то взяли чужих… До, 

може, колись ні́чого буде й’ести, до будемо продават да хль’еб 
куповат.

— А Ваші ж запрошені діти — гарні до Вас?
— О-о, хвалит Бога, нечого — хоро́шіє!
Дід покрутив своїм блискучим казаном з довгими ріжками, 

як крильця, на скронях та ще й прицмокнув. Євгенія Афанасі-
євна й собі покрутила «ґібалкою». Вийшло — не гаразд!

Осип Степанович нарядився в «світу» старого шляхтича, 
а Євгенія Афанасієвна наділа свого блискучого шовкового «кап-
тана» — таки ж гарна вона в ньому та й годі!

— А чом же Ви його допіро не носите?
— Не той час…
— То продайте…
Коли ж ні — «на смерть» тримає, а продати — ніяк!
Після огляду всіх килимів, старовітнього одягу та всяких 

хатніх речей Осип Степанович, відчуваючи, що сучасний гість 
його все ж таки чогось вартий (бо, мовляв, аж із Житомира!), 
намагався зробити так, щоб залишити про себе некепське вра-
жіння, а тому запросив сісти, а сам тут же витягнув зі сто-
лу шухлядку…

І чого тільки там не було! Але, щоб не розпорошуватись, 
досить сказати, що там була маленька «плюшкинська куча». 
Мені подобався з неї дуже гарний старий свистун.

— Е, нє, онука дуже любіт сьвісьтє́т у цую шту́ку.
— Ну, то дайте оцих пару низочок намистечка… Певне ж 

воно старе — непотрібне…
— Е, коли ж то ж нка хоче подароват нь’евь’естце!
Трохи подумавши:
— Для музея возьмь’ет оце — саме подходяща вещ!
І господар поклав у мене перед очима стару сплющену кулю 

від «берданки».

Юхім Максімов Бех

Коли я з Василем повертались додому, то нам перетнула 
дорогу висока постать: у кашкеті, але босий; сухий, чорнявий, 
з вусами, через плече висить піджак.
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— Чув, що до нашого села прибув учений, — сказала по-
стать, протягуючи до мене свою загорілу пучку.

Щоб додержати тону, кажу:
— Якщо Вас наука цікавить, то, очевидяче, й поможете їй 

тим, щоб набути тут якийсь матеріял.
— О, будьте певні, я з моїм удовольствієм!
Скинувши оком убіч, запросив:
— Сядьмо тут — у холодочку.
Розташувались на зеленому споришеві, що густо поріс під 

парканом на вулиці.
— А що, як Вам подобається наше село?
— Приємна місцевість.
— Вітер добрий гуляє вздовж вулиці. Приємно найбільш бу-

ває тут тоді, коли спека велика… Баште, як продуває на всю 
вулицю.

Погоджуюсь з цим.
— Ну, скажіт Ви, Бога ради, звідки оцей світ узявся?
В міру можливого з’ясовую все, що тільки знаю в цій 

справі.
— То це що ж ви, теж з «ними» разом?
— Не розумію.
— То по-вашому, Бога нема?
— Ясно, що нема…
— От, баште, доки в Бога вірували, то й хліб мали, а не 

стало Бога, то й сидемо, не ївши…
Подумавши:
— Ві скажіт, як нам бути далей? Адже загінемо?! Може, Ві 

боїтесь мене, то нехай Вам скаже про мене оцей Василь… Я — 
Юхім Максімов Бех, не люблю гулят, а пропасти мушу!..

І тут же мій новий знайомий знов перейшов на різні філо-
софські питання, що в натурі були надто туманні, сплута-
ні. Моє власне становище було надто скрутне — не завжди 
потрапиш!

— Ну, скажіть, Бога ради, що воно оце за такі слова 
«соціялізм» — «комунізм»?

І тут же, не давши можливости з’ясувати:
— І чи довго воно все оце тягнутиметься?!
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— Аж до Вашой смерти, дядько! — не втерпів мій джура 
Василь і тут же палко додав. — Он Юзько збирав ціле життя, 
трусився за всяку копійку… Попробуйте випросить у нього ру-
бля на школу — очі видере: «в мене нема д’етей, на що я маю 
платит?!» А Ві, дядьку, теж куркуль, т льки прікідаєтес 
дурником… Соціялізм — це така штука, шоб зробіти з курку-
ля громадську людину… А комунізм — це нема «твоє»- «моє», а 
є «наше»… Всі за одного і один за всь’ех!

Після цього Юхим Максімов довго намагався «поборот» 
Василя, але той не давався! Тоді старий випалив:

— Блазень ті! Твуй батька з моїм сином сьвіні пас, а ті 
мені такіє слова говориш…

Поскільки справа перейшла на персональну образу, я мор-
гнув до Василя, й ми мерщій забрались додому. (Од. зб. 59, 
арк. 226–232).

Свящ[еник] Василь Лук’янов.
Біля 45 років. 16 років був діяконом, 6 років попом. Висо-

кий, білявий, гарний, живіст. Керує хором, добре знає ноти. 
Люде дуже шанують і слухають, що скаже. Жінка й дівчинка 
6 років. (Од. зб. 57, арк. 111 зв.).

Гуси

Ще 5–6 років тому назад у Бехах були великі табуни гу-
сей. Були спеціяльні громадські пастухи, що за певну умовлену 
плату брали тих птахів на ціле лито й тирлували з ними на 
тому величезному рівному вигоні, що за селом на північ. А це й 
пісня, що в Бехах про те, (Од. зб. 59, арк. 233).

Як пастухі гусі пасут:

Гиіля, гіля, сєрі гусі, на Дунай,
Зав’язала голово́ньку
Тепер седи да й дума́й.
Займу я сє́рі гусі, пожену я

 доу води,
Прошу тебе, м й миленькі,
Чаще до мене́ ходи.
Ходи, ходи, мой миле́нькі,

Я стежечку прополю,
Я на твоюй да стежеці
Клен-дерево посаджу.
Рости, рости, клин-де́рево,
Я ше й буду поливат,
А як тяжко, а як важко
Сєрі гусі заганят.
(Од. зб. 57, арк. 111 зв.).
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Заре у нас хотят розверстаца — був незаможни сход. Поста-
новіли проувести землеустрій у нашому селі. І цей вопрос був 
поставлени уже на слєдующі день на общом сході, щобі віконат 
цю постанову землеу́стрія. Общі сход постановів провести зем-
леустрій, і була вібрана комісія — десет чоловік.

А другіє дядькі пудбега́ли і крічали: «Не нада нам зєм лє-
у́стрія, а то мі прово́дили лєсоу́стрий, то продали дуби́ на лє-
соустрій, а на землєу́стрій у нас заберут і дь’е́ти, потому шо не 
стане у нас кор в продава́ті, шоб провести́ цей землєу́стрій!»

Комісії нагадали піти в Окрзємправлєніє і роспітат — ск ль-
ко це буде сто́їт, шоб провести землеустрій і шоб комісія січас 
розробіла план. Шоб за зіму план був готові, шоб на веснє пріс-
тупіт до роботи.

Пішов з Василем до попа просити, щоб допоміг набувати ма-
теріяли. Піп одмовлявся тим, що коли ним було одержано від 
Харків[ського] муз[ею] укр[аїнського] мист[ецтва] замовлення 
на те, щоб збирав вишивки. Той взявсь до праці, то люди смія-
лись, що піп дурний — «старі вишивкі збірає». Щоб примусити 
до праці — прочитав мої записи від лірн[ика] Фадія. Матушка 
й дяк слухали уважно і хвалили.

Помешкання попа.
Дяк, піп і матушка, й донька з кіцькою при столі. Хату по-

по ві дали при допомозі міліціонерів. Дяк у попа вчиться на по-
па. Піп уже цей одного дяка вивчив на попа.

Програми у Василя Беха (Казчука)

 1. Чумакування.
 2. Народні лікування.
 3. Хвороби свійських тварин.
 4. Нар[одний] календар (січень-грудень).
 5. Найми пастуха.
 6. Парубоцьки громади.
 7. Про козаків.
 8. Одяг.
 9. Їжа.
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Гриць

Це давній Гриць, колись-то співали.

Ой не ходи, Грицю,
Да й не волочися —
Є в сусєда дь’евка —
На їйє же іся…
Є в сусєда дь’евка 
І ще й молодиця —
Треба т бьє, Грицю,
На котру женица.
Ой не став Грицьо
Матері слухать
Да й узяв дудо́чку
Да й пошов гуля́ти —
Іде́ вулицьою
Да в дудочку грає,
Заходит в н туди,
Де весела хата:
Здорові, д’евчата
Ше й стара́я мати.

єв коло єдної
Да й нача́в коха́ти, 
Зрадились девчата
Гри́ця счарова́ти.
Котора дь’евчи́на
Чорни очи ма́ла,
То тая дь’евчина 
Всєі чаронькі знала, 

Пошла до р’еичкі
Зєїльлячко копа́ти.
Накопала зєльля —
Самого коре́ньня
З бьє́лого камє́ня…
А в недєлю рано
Зєльлячко копала,
В понедєлок рано
Зєльля полоскала,
А в вовто́рок ра́но 
Пріставляла,
А в середу рано 
Гріця счарова́ла.
А прішов же четвер,
То вже й Гріиця поме́р,
А прішла пьятни́ця —
Поховали Гріиця…
Поховали Гріиця
На самой гряниці…
Плачут по Грицю
Д’евкі й молодиці,
Д’евкі́, молодиці
Ше й попова ж нка:
Нема попа́ вдома,
До Гриць на вечурках.
(Од. зб. 57, арк.112-113).

Треба відзначити, що отця Василя Лук’яніва, яко свого ду-
хівника, селяне дуже шанують і слухають його, а тому оповіда-
чка аніяк не хотіла проказувати останні чотирі рядки. Лише 
цілком щире запевнення самого батюшки, що «з пісні слова не 
викидають», розвязало язик оповідачки. (Од. зб. 59, арк. 236).

А теперешні Гриць, то вже на́чій — новий.

Ой ти Гріцю, Гріцю,
Преивдали козаче,
За тобою, Грицю,

Вся Вкраїна плаче.
Плаче вся Вкраїна —
Молода дь’євчіна,
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Молода дь’євчіна
Гриця полюбіла,
Полюбіла Гріця
Да й прічаровала —
Дала йому чарі,
Які сама зна́ла:
Вівела коника,
До стовпа вьязала,
Вінесла стреміна
Да й острімовала,
Вінесла сідельце,
Коня осідлала,
Вінесла расчоску —

Кудря росчесала1,
Вінесла рібку
Іше хль’еба скібпку:
Вечерай, Грицю,
Цю вечеру шві́дко.
Вібірайсь в доро́гу
На Вкраїну сво́ю.
Як не маєш ж нкі —
Ночуй зо мною…
Єсть у мене жоунка,
Єсть у ме[не] дьє́ти,
Треба мінє́і на їх
Погледє́ти.

Веснянка

Прішла весна́-красна́.
Шо ти нам принесла?
Хлопцям по дудоцці,
Д’евкам поу квеитоцци.
Прішла весна́,
Прішла красна.
Шо ти нам прінесла́?
Хлопцям по козірочку2,
А д’евкам поу вено́чку.
Хтось по ль’иісі гука́є —
Іван коней шука́є…

Не шукай, Іван, коні,
Твойє коні в шкоді, (2)
У Гандзі в городі.
П йдеш — коні за́ймеш
І Гандзю́ню побачиш, 
Буде теща хвалити,
Вареники варити,
А варенички єсти,
Гарелочку піти —
Гандзюню любіти.

Настя (мати):
Які н ж — таке й мнясо,
Які чоловьієк — така й ж нка.
Яке втека́ло — таке й наганя́ло.

 1 Вже йому (пояснення виконавиці).

 2 «Козірочок» — у розумінні кашкет (= картуз) (приміт. В. Крав-
ченка).
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Веснянка

Кришталь коти́ця —
 путкида́єця,

Якуб дочкою набіва́єца:
— Ой зятю, зятю,
Зятю Феде́рку,
Вісва́тай дочку,
Дочку Лиександру.
Дам т бьє вь’єно —
Копицю сієна,
Чвертку пше иці
На паланиці.
Дам т бьє корову

Да й круторогу —
Бери Лиександру
Да й чорноброву.
Дам тобьє гу́ску
Да й з гусачкамі —
Бери Лиександру
Да й з байстручкамі.
Дам т бьє корову
Да ше й с телятком —
Бери Ликсандру
Да ше й з дитятком.

Веснянка

Ой знати, знати,
В кого є до́чка,
Вту́пкана стежка
Аж до оконе́чка.
Ой знати, знати,
В кого ниемає —
Пуоросла травка,
Травка аж віляга́є…
Нема ни стежкі,
Ни дор жечкі,
Пошов хлопчіна
Да й до вор жечкі.
Йому вор жка
Вčю правду скаже —
С кіим цюю н чку
Дьєвка спать ляже…
Ой ляже-ляже
Сама с собою —
Права руче́нька
П д головою.
У Ковали́хі —
Собакі лихі.
У Ковали́хі —
Собакі лихі,

Нікому вітти
Одборонити.
Вішла Маруся:
«Собакґ боюся!»
Вішла Тиетя́на
Та й нацковала.
Вішла дьєвчіна —
Одборони́ла —
Хлопчину серце
Розвеселила:
«Пошли, собакі,
В солому спати,
А ти, хлопчіна, 
Прошу до хати.
В мене хата 
Ґонтою кріта,
В мене постє́лька
Ш ком наші́та.
Я не пані,
Не господиня,
В мене шовку
П ная скриня…
Коли б я пані,
То б слугі мала,
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Хлопчині вор т
Да й ни отчиня́ла…
Ой у сєнечках
За дверечка́мі
Стоіт крова́тька
С подушеичка́мі.
На т й кровацціє

Л’ежіт хлопчіна,
В пра́вой руче́ньці
Скрібочку де́ржіт —
Скрібочка грає

Да й вомов’яє:
«Чого так д го
Дь вчіни немає.
Чіи вона шіє,
Чі віишіиває,
Чі їйє мати
Да й не пускає,
Чі вона праде,
Чі віпрада́є,
Чі їйє батько
Да й не пускає?»

Журба

Журба́ за журбо́ю,
Дума́ за думою, 
Оддала мене мати
Замуж молодо́ю.
Я не нажила́ся
І не набулася —
За нивьє́рним дру́гом
Здоровля збулася.
— Пусти, мили,
До бро́ду пуо во́ду (2)
Перевьє́дати ро́ду.
— Не пущу я те́бе
До бро́ду по во́ду,
По роскажеш роду

Оп свою́ пріго́ду.
— Не буду казати,
Хоч будут пітати,
Як больлют сльо́зи,
То я ві́ду с хати.
Сестра в хату входіт,
Брат сестри піта́є, (2)
Бо за р дну ма́є:
— Чі прівікла, сестра,
У чужо́му кра́ю?
— Хоч я не прівікла —
Мушу прівікати —
Породила мене
Нещасную1 мати.

Чорноморец

Чорноморец, мамцю,
Чорноморец
Віклікав дєвучі́ну на морозец,
Віклікав в н їйє да й пітає:
— Чі є, мамцю, мо́роз чі немає?
— Ой є, мамцю, мороз
Ще й байдуже,
Люблю чорноморця

Ве́льмі дуже!..
Поплив чорноморец
За водо́ю,
А я осталася удово́ю,
Поплив чорноморец
Р вчачкамі,
А я остала́ся з дєточка́мі.
— На шо ж ти, доню, уповала,

 1 В цьому місці в тексті в дужках написано «нещасливу».
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Шо ти чорноморця сподо́бала?
— Не вповала, мамцю, да й на

 гроши
Т лько уповала, мамцю,
Шо хороші.
Не вповала, ма́мцю,
На жупана,
Я думала, мамцю,
Шо буду пані.
Я думала, мати, пановати,
Мінє довелося горова́ти. (2)
На чужому полі жіто жати,
Малу дитину колиха́ти.
Почеп’ю коли́ску на ялині,

Сама помандрую за три мілі.
Мандровала мілю
Ше й другу́ю —
Мале дитя плаче,
А я чую,
Хіба завернуся погодую.
Покочу перстьонка
Поу дорозціє,
Свойму́ міленькому
Попуд н жкі.
А мілі перстьо́нка
Ізнема́є,
На пра́ву руче́ньку
Накладає.

22/VIII.
День гарний. Пора виїздить. Маю охоту попасти додому 

сьогодня навечер, але не хтілось би втрачати й можливості за-
писати, що можливо.

Прийшла Настіна (господині) небога з дівчинкою 2х років… 
ця в спідниці — випинає животик, бо спідничка під пахви…

Даю цукерки немовляті й Гані, що сидить на широкій лаві, 
витягнувши ноги…

Всі три молодиці, с. т. Настя, донька Маріка й небога — в 
ґібалках — мов турки в чалмах…

Припрошую [т]о одну, то другу щось розсказати.
Марися намість «л» вимовляє «в». (Од. зб. 57, арк. 113–115).
Мате й донька — немовби сестри однолітки, але ж донь-

ці лише 17 років, а віддалася вона за свого Яківа Беха вже рік 
тому назад — пішла всупереч материному бажанню, але не 
шкодує.

Нема що гаяти час — прощаю[с]ь, а всі цукерки, що мав у 
себе, роздаю немовляті в спідниці й Гандзі.

А немовля злапало кішку — цілує її… (Од. зб. 57, арк. 238).
Коні запряжені — мене мають везти до Коростеня — має 

везти батько, але Василь теж не від того…
Я проголошую, що мусять їхати обидва, бо, мовляв, у бать-

ка своя хатня справа в місті, а син мусить бути зі мною, доки не 
виїду — нехай бачить і слухає, що роблю на те, щоб поширити 
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наші кадри наукових робітників. Згода. Але кому сідать біля 
мене?

— Нехай сідає Василь, — каже батько.
— Ні, нехай Василь поганяє, а батько буде зі мною.
Василь з того дуже радий. (Од. зб. 57, арк. 115 зв.).
Коні невеличкі, збруя мотузяна, візок — драбинячок легень-

кий, соломи напаковано досить. (Од. зб. 59, арк. 239).
Після того, як ще три дні тому назад був дощ — допіро лише 

де-не-де калю́жки.
Грунт — білий суглинок… Сама стерня. Дерев нема…
Вулиця широка. (Од. зб. 57, арк. 115 зв.). Хати добрі — міц-

ні. Часом у дворі крім хати стоїть ще й «поклєть», іноді окре-
ма комора (здебка), а перед кожною з них з обох боків дверей, не-
мовби міцна сторожа, по два товстезних бортяки! Пчіл там 
уже давно нема, от на згадку про них залишились ці кругляки 
в соломяних гостроверхих шапках. (Од. зб. 59, арк. 239–240).

Ліворуч річечка Шоустін, а перед нею на великій скелі-
морені малесенька хатка. «Ні кола, ні двора…» То єврейська 
сем’я примостилась… Хатка досить чепурненька, але хутчий 
нагадує собою куріня.

Поминувши Шоустін, Іван показує ліворуч, каже: «Оце му-
сила бити та границя, до якої синок нашого пращура віддав 
свою землю Пашинам за їхню молодицю. Та їм не пощастило: 
наш дь’ед-пращур — батько тобто того, що ходив до молодици, 
нюхав табаку, а «мє́тра», що мнірав землю, теж нюхав табаку. 
То дь’ед наклав повну тавлинку черв нц в, а зьверху прісіпав 
табакою. Пріносіт до «мє́три» й дає тому понюхат. А «мє́тра» 
встромив пальці в табаку, побачив, шо там гроши, да й каже: 
«Не маю я часу цьойє табакі нюхат — нехай на посьлєі». Дай 
сховав «табаку» в кішеню. От граніца й одойшла далі…».

Проїхали село… Вказуючи рукою ліворуч, Іван про[го]ло-
шує: «Он, копєц стоїт… Од нього й далей Уші… он — на паркана 
пошла граніца т є земль’е, што пашинці забралі у нас…».

Праворуч — бугрик… Залишки колишньої печи з коршми… 
Був і заїзд, але не за Іванової памяти.

Пішло рівне, біле поле… Лише надто рідко де трапиться ма-
ленький кущик…

«Бєх вци одкупілі назад у Пашин 1000 земль’е… Але як 
настала революція, до пашінці начали одбіват».
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Виходило так, як тільки якийсь бехівець їхав на свою частку 
орать, то пашинці нападали на такого, били, забирали худобу, 
знаряддя… Та з того нічого не вийшло — «зємуправління» за-
лишило землю за бехівцями. (Од. зб. 57, арк. 115 зв.–116 зв.).

Щоб попасти до Коростеня, треба було зробити велику 
кривуляку — проїхати через село Пашини.

Василь остільки зацікавився батьковим оповіданням, що 
проґавив великого пенька. Переднє колесо гепнулось, віз підско-
чив, і ми мало не попадали.

Батько гримнув на сина, але я побачив силу печериць, що 
вкрили поле. Іван Мартинович забувся про свою сварку й по-
дався збирати! (Од. зб. 59, арк. 241–242).

16.IX.1927.
Житомір.
О пів на 10 год. ранку.
Їду на потяг. Хочу відвідати Лугини, Коростень, Бехи. […]
Квитки вчасно взято.
Вагон твердий спальний. Публіки обмаль. Погода надто гар-

на. [...]
В Ушомірі простояли з півгодині, бо «Коростень не пус кав».
На Коростені, як завше, на пероні безліч народу.
Мене здибали три хлопці: Василь Бех-Казчук та Олексан-

дер Іваненко (босі), а ще Соломон Кесельман.
Забрали вони мої речи, й тягне всякий до себе.
[…]
Василь Бех пропонує бігти йому додому, взяти коні, приїха-

ти за мною. Але ще тим часом коні ж у полі, доведеться чекати, 
доки їх не приженут, з того він хоче подивитись, що я показу-
ватиму Кесельманові.

[…]
Я запропонував Василеві йти пішки до Бехів…
З нами пішов і Іваненко, а проводить зібрались Соломон і Ра-

хиль. […]
Застерегаю, що сьогодня в мене ранком був Ів. Ф. Левиць-

кий. Він, за моїм бажанням, зфотографував у Бехах «Юзька з 
жін кою» й т. и., а ще — Казчуків і т. и. Сам приїде за день-два 
до Коростеня… Я буду в Музеї…

По дорозі до нас приєднались спочатку дві школярки.
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— А що, вступили?
— Нє.
— Чому?
— Ми хочемо в літеру «Б», а нас у «А»… Ми кажемо, що в 

«Б» наші товариші з села, а нас не слухають…
— Ну, добре, — каже Василь, — але ж ти до школи, хоч би 

в літ[еру] «А» вступила?
— Вступила…
— Ну, то й мовчи… Радій… Вдруге не зодягайся панною, а 

роби як люди: школа селянська, а вони поодягаються барішня-
ми, ну, їх і не приймають.

— Та я ж невинна, що мене прописали: дочка «члена спілки 
будивельників»… Батько неписьменний, а вже раз член спілки 
будивельників, то виходить — не селянин.

— А як же вийшло так, що в Марійки жадної зачіпки з до-
кументами не вийшло?

— Е, бо Марійчин батько письменний… Він же член 
профспілки, але не писав цього, а показав себе «селянин-
незаможник»…

Ідем.
Од Кесельманів до Бехів 10 верстов. Сонце сідає, а трошки 

праворуч од нього чорна точка, і саме наче з неї сірим віялом 
упоперек усього неба на східній південь пішли проміні… Буде 
вітер, а може й дощ.

— А хто ж комсомоли? — запитую.
— Один я, — проголошує Василь…
— А в дівчини ж знак.
— Е, вона піонерка… Колись буде комсомолка.
— І не думаю…
— Як то ти не думаєш?
— А так, хіба мені багато треба на те, щоб викинули з піоне-

рів: не пішла 2–3 рази на зібрання й готово!
— От і дурна!.. Ти повин[н]а ходить… Тобі треба знати, що ж 

то саме робиться на світі…
— А що мені з того? Хліба не дасть…
Василь розхвилювався… Починає доводить, що без цього не 

можна, щоб не бути «комсомолом» і т. и.
Майже цілком стемніло, як прийшли до хати.
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Іван і його дружина вдома. Господиня напряжила сала, а 
для мене ще й пару яєць. Василь смашно їв печену картоплю… 
Я й собі потягнув.

Хлопці пішли спать у клуню, а я ліг у окремому покою… 
Але… Ще ніколи в життю я не переживав такої ночи! (Од. зб. 60, 
арк. 1–4). Здавалося, що блохи з цілого світу позлазили на моє 
ліжко… Воював усю ніч, доки хватило огарка, а врешті віддав 
себе їсти!..

17.IX.
Ранком справу з’ясували. В цей покій усе літо нікого не пус-

кали, «щоб не було бліх», а допіро господиня заходилась роби-
ти «Гандзюні на посаг» килима — внесла сюди великі кросна… 
Баби ходять «на оденки», сідають на ліжко, і кожна з них «чу-
хається» на ньому. (Од. зб. 59, арк. 253).

Прийшов батюшка. Він зторгував для мене каптана, про-
сить піти оглян[у]ти.

Садиба, до якої ми мали вступить, на брамі мала невелику 
різьбу — «зубчики» рогом.

Двір — величезний. (Од. зб. 60, арк. 4 зв.). Гарний великий 
будинок, критий соломою — кроків за 30 від брами вглиб, а пра-
воруч від нього — садок; ліворуч — безмежна низка всяких бу-
динків, починаючи від шопи й закінчуючи сажем.

Рівненькою стежкою ми вступили до сіней і зараз же ліво-
руч у величезний покій.

Садиба належить спадкоємцям бувшого бехівського «мілі-
онера» — Дідківського. Батько небіжчика колись пристав у 
прийми до бехівки. [...]

В кімнаті стіни од підвалин і вище на півтора метри до-
гори — гембльоване широченне брусся. Очевидяче, господар не 
думав помирати, а тому й добирав такий матеріял, щоб він 
стояв віками.

Ікони над широкими лавами стоять кутом ліворуч од 
дверей. Піч тут же — праворуч при дверях, за нею — двері до 
ванкіра.

Коло «водника» на лаві велика мідна кварта й тут же 
двійко молодят у звичайному селянському вбранні. При печі — 
струнка, сухорлява бабуся в «ґебалці». Спершись на рогача, 
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ста ра пильно поводить гострими очима навколо. (Од. зб. 59, 
арк. 254–256).

Ми при столі. Окинувши оком хату, кажу:
— Красота!.. Тільки пожаліли дощок на підлогу.
— А так, — каже молодиця.
— Я, — кажу, — розумію, що вгадав, бо знаю вдачу села…
— Дійсно покій — одна краса! Але в долівці — ями…
— Ви чекали, доки в вас забрали ліс, а тепер журитесь…
До речи: мужа старенької в Бехах уважали «міліонером». 

Ще його батько посилав на Дін 15 паровиць з мажами. Сам при 
мажах не йшов, а мав доброго коня, запрягав у візочка й їхав 
позаду. Віз свою казну з собою…

Це той, що гроші витягував на дерево!
Була з ним така ненормальність: уїдить тим же візком у річ-

ку й їде вздовж водою… Люди вбачали в цьому «порушеність».
А вже в сина було тільки й но робочих 10 коней — як змії! 

Вівса сипав — «скільки ззідять». Допіро 75 десятин лісу, що 
був біля хати — одібрали… Залишився хутір за п’ять верст… 
Там було господарство… 100 десятин землі…

— Покажіть-но кафтана, — проголошує батюшка…
— Напевне, нецікавий, — жартую…
Й тут же:
— А це звідки взявся Шевченко?
На сволоці наліплена листівка з «Рєпінським» портретом 

пое та.
— А то в них студент… У Київі в Художньо-архитектурнім 

інституті.
Так, крім Шевченка — два малюнки фарбами. Не гурт вони 

цікаві, але за нашого часу все підупало щодо якости — навіть 
і мистецтво…

Баба принесла «каптана», що їй же й належить. Ось опис: 
(Од. зб. 60, арк. 5–5 зв.).

«Дідк вська Марія Іван вна, 62 рокі. Шляхтянка з рода́. 
Одама́шку (матерію) батько привйоз з Криму, як чумаковав, 
а пошив жід у Бело́шіцах за штири рублєі, як замуж ішла, це 
вже 42 годи.

Каптан складаєца із ве́рха і пудбі кі. Вся робота ру ка мі».
Щоб занотувати назви окремих частин «каптана», треба 

господині наблизитись до столу, то вона ж аніяк не хоче по-
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кинути рогача! Рогач, то її хатнє стерно, вона бо керує ним од 
печі на все господарство.

Невістка — то попихач у хаті, куди мате (свекруха) хоче, 
туди й посилає… Але часом, як стара розгнівається, то не-
вістці снідати не дасть!

У бабусі три невістки, а з них — вона двох не любить, а цю, 
що в хаті, шанує, бо покірлива.

— Віддайте рогача молодиці, а самі йдіть до нас, — припро-
шую господиню.

Бабуся безліч разів озирнулась на всі боки, але врешті таки 
відважилась…

Частини каптана́:
А — «ко́мнір»,
Б — од комніра до стану — «плечі»,
В –в — колом, де пояс, «стан»,
Г — од «стану» й донизу — «сп дніца»,
Ґ –ґ — «рукава»1,
Д –д — «кля́пі»2,
Е — е — «зубі» — зеленіє і чорніє3,
Є – є — «зеленая засте́жка, оубведена рете́жікамі» (біли-

ми нитками)
Ж — ж — «кве́точкі»4,
З — з — підкладка = «подбі ка».
Склавши описа, хочу поторгуватись, але батюшка вже пе-

ред тим надавав 20 карб., а тому, й зважаючи на якість чудо-
вої шовкової «одамашки», мусив ті гроші заплатить.

Як тільки ми закінчили торг, до хати вступив гарний, ро-
ків 18 білявий парубок у корзунах.

— А цей у Вас теж учиться?
— Мі з того хлєіба не єстемем!
Це був наймолодший син — Мітро́, він добре вчився в семи-

річ ці в Коростені, але мате рішуче повстала проти всякої нау ки, 
посилаючись на те, що, мовляв, один же учиться, ну й досить!

І Мітро́ мусив припинити науку й працювати вдома.

 1 У польовому щоденнику — «рукува».

 2 Лацкани. (У польовому щоденнику приміт. В. Кравченка).

 3 Ланцюжок із крамной бавєльни (гарус). (Там само).

 4 На розі пілок — по «кветоці». (Там само).
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— А все ж, варто би Мітрові довчитись, — сказав ласка-
венько от[ець] Василь.

— Он і той, з Київа, просіт грошей!
— Пошліть ці гроші, що одержали за каптана́.
— Еге, я чоботі за їх пошію!.. Хто мені цеє зро́біт?
— Ну, коли вже Ви такі бідні, то що ж зробиш! — кажу.
— Ого, бьїєдна! Та я вам (показуючи на велику кімнату) 

тут так пріберу!.. Та в мене́ не на одну хату хватить!
Цілком розпалившись:
— У мене́ є ще два кафтани, о!.. Далеко кра́щіє!..
Ми просимо показать.
Стара мотнула головою до невістки.
Невістка принесла з комори — один чорний, а другий зеле-

ний. Обидва блискучі, гарного старовітнього шовку. Вони були 
набагато кращі й новіші за мого, але горючий червоний кольор 
моєї «одамашки» більш приваблював до себе око.

Я не втерпів і необережно випалив:
— Мій — кращий!
Бабуся аж присіла з жаху!..
Щоб заспокоїти, додаю:
— Я навмисне пожартував… Ваші набагато дорожчі, але… 

їх у Вас заберуть… без жодної копійки…
Стурбовано:
— Я поделю дь’єетям.
— І цього не буде… Все те від Вас забере той син, що там 

десь у Київі вчиться…
— А нех н там западе́ца! Шо в н міне хлєібом буде 

годова́т?! н петнацат л’єт ву́чіца, а й спасибі неко́ле не 
сказав…

Бабуся цілком розхвилювалась — си́нова наука — це для 
неї ніж у серце!

Вона уявляє собі так своє життя: син мусить годувати її 
власне заробленим своїм хлібом, а все те батьківське добро, що 
складалось десятиріччами, нехай лежить про «чорний день». 
Вона аніяк не припускає тієї й думки, щоб якась інша — сто-
роння людина могла мати право на скарб, що набуто працею 
колишніх наймитів. Наймит, коли працював, то його ж году-
вали — виплачували все те, що йому належало згідно умови! А 
так! (Од. зб. 59, арк. 257–260).
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Через що коням одрезують хвости на Ю́рія

Коли-то один чоловик поєх[а]в на нош[н]еі. Аж приходит до 
его коней хтос т[а]ки невьедо́ми в ноч проты Юрья и говорит: 
«Це — не мой, и це — не мой, а це — мой». И не стало его, де в н
дєвся. Той чоловьєк приєх[а]в додому и отрезов хвоста и гриву 
и повьєв знов на пашу. Аж приходит до его́ коней той с[а]ми 
невьєдоми вночи: дивиця, дивиця, познає, конь тей, а грива и 
хфост не его, и так не позн[а]в, и не взяв коня в свою потребу.

І с тоє порі на́шіє люди вже одрезуют коням хвості́1.

Де к нь узявся

К нь узявся з зьмєія. К нь не бачить, які чолоувьє́к. Як 
приде до коня чолоувьє́к, до йому здаєця, що до його́ яка-то гора́ 
прішла́. Якґбі в н бачів, які́  в н, то в н його ззєїв бі.

Через те коня2 єїсти не мона, шо н з змєїя взявся.

Со́нешники садит і коно́плі сіят мона, як со́ньце зайде, то-
дьє горобьє не буду[т] піт.

Од гадюкі3

Тре перш Богу моли́ця. Зарє — перву молїтву «Очена́ш», 
«Вє рую во єдї́ного Бо́га». Путо́м:

Пречі́стая сьвата́я
І всє сьвяти́є,
Будьте мінї в по́моч…
На зелених синожа́тях
Стоїт крова́ть,
На той кроватї л’ежіт змєя́.
Я Іван — рабі Божі
Буду змєїного зу́ба заклїна́ти.

(Єсьлї коню илї там коро́ві, 
треба казат):

Оуд бе́єлоє костєї,
Од чо́рноє шерсьтї́,
От си́нїх жіл,
От чірво́ноє кровьє́.
Помє́жниця, попу́жниця,
Л’есови́ця, водя́ниця,

 1 Цей текст в польовому щоденнику В. Кравченка записав І. М. Бех, 
крім останнього речення, дописаного В. Кравченком.

 2 Цей текст в польовому щоденнику В. Кравченка записав В. І. Бех, 
крім частини останнього речення, дописаної В. Кравченком, яка 
йде після зноски.

 3 Записано від І. М. Беха.
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Подорожниця…
Сто деведеся́т жіл,
Схо́дьтесь, оудбіра́йте
Губі і зубі і пухлятіну своую…

Першим ра́зом, ліпшим 
часом.

(Знов починає тиє́ са́міє.)

На Івана Купайлового баби ранком дивляця, як соньце ку-
паєця… Кажуть, шо воно купаєця так, як чол вьєк — бортає 
(пирнає).

Як на Великдень вьєїдьмі ворожать

На Великдень першого дня, коли п п скаже перші раз: 
«Христос воскрес». Вьєдьма каже: «Я молока й сиру хочу», а 
бортник каже: «Я меду хочу», а рібак каже: «Я рібі хочу», а ко-
тора баба луче завьєідує пражою каже: «Я пражі хочу». І треба 
непрім’єно подержаця за різи, як вона каже1.

Від Насті Бех-Казчучки.

Іш в поляк. Аж р спьятє́. Ну в н узяв да дивіцця на те 
роспьятє́ да каже: «А, Бозюнька, як міні тебе шкода, шо тебе рос-
пья́ли». А в н ішов да дивівся на р спятє... Отак оступа́їєця, 
оступа́їєця... Да впав у я́му, в воду. Ну, да вже каже: «Deś ty tego 
wart że ciebie rospjaly!» Да вже йде, а там п п дає маленького 
хреста цолова́т лю́дям. А в н каже: «Ja tego nie będzie calować. 
Nie calujcie jego, як доросте́ ль’ет, то й цей такі буде».

Від Насті Бех-Казчучки.

То во времня революції у Петрограді було зобра́ніє всєй на-
ції. І почали споріть, чія на́ція лу́че. Ка́жен хвалив свою. Пуд-
везли їм пуд дом орудію і вістрелили. Всє націоналісти розбєг-
лись, только оставсь один жідок. Потім вони зишлись у тей 
самі дом. Но тей жідок сед в на мєсьці. Всі нації бачат, шо 
найтвердїйша нація — жід вська. А жідок каже: «Прошу по-
можєт поднят мої паркі́  (спідники)».

Від І. М. Беха-Казчука

18.ІХ.1927.
Бехи.
Напротязі вчорашнього дні трохи провів запису від Ів[ана] 

Март[иновича] Беха та його дружини по завданню ленінград-
ського проф[есора] і за його програмом: про хату й життя лю-

 1 Записано в польовому щоденнику В. Кравченка В. І. Бехом.
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дини. Має складати словника. Програм досить слабенький. 
Закінчення праці передав от. Василеві Лук’янову. Йому ж дав 
програм «Родиво» й т. и.

Одвідали Юзька й Євгену Бехів.
Цілий день дув величезний вітер зі південного сходу.
Юзько сидів на колоді в дворі, а його «сін» з невісткою пора-

лись біля кабана. Купили за 44 карб. в дядька, що тут же стояв 
і, очевидяче, журився, що продешевив.

Два пильщики ріжуть дубову колоду на дошку.
Юзько — в куртині.
— Гарний, — кажу, — кабанчик.
— Який це кабан — це надвурняк. Сін купів на продаж… 

Там — не сало, а пухлятина… Б лш не буде, як 2 пуди сала. 
В н хотєв годова́т, а я й кажу: «Адже не маєш чим годоват — 
треба куплят, то лучче продай». А в н оце й продав.

В натурі кабан був добрий — повне черево здору. Але був[ший] 
господар кабанця заспокоївся — пішов.

— А з дощок що робитимете?
— Криницу думаю поправіт…
Раджу зробити з цементових кругів.
— А чим жити?.. Треба, щоб діти…
Труситься.
Звертаюсь до «сина» — «невістки», те саме.
Мені треба було Юзька з Євгеною мати на фотографії, але 

примостилась сусідка — молодиця з дитиною:
— М й чоловьїк з Вамі жів добре, я жіву добре… Знеміть і 

мене… Картка хай буде у Вас, а Ві помрете, до може мені по да-
ру єте…

Огляд садка… Теріторії…

Ганя продає свою сподніцу. Доручаю Василеві.
Сусідка продає «пацьорки» — Василь хай купує.

18.IX.1927 р.
Хоч з Коростеня й написав до Лугин до Я. Ф. Потапчука 

про те, що до нього маю приїхати у понеділок (19.IX.) увече-
рі, проте сидіти в Бехах нема для чого з двох причин: перше — 
треба втікти від бліх, а по-друге — витягувать по єдиній ма-
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ленькій легенді від господаря — марудно. Організувати довшу 
працю — невчасно.

Іван Мартинович запріг пару своїх маленьких кобилок, а 
Василя я намовив їхати разом зо мною. Він до Болсунів — у 
тітки має пождать батька.

Після дощу, що з вітром був уночі, пилу нема, але похмуро, 
й вітер не вгаває.

Звернули — на Овруч, а там — у селі ж — на захід…
За садибами, що оточені воринами, вискочили на околи-

цю, й тут же в ямці каплиця, як звичайно — зелений бляша-
ний дах, а зверху золотий хрест. З каплички виглядає велика 
ікона…

Батько поганяє, Василь попліч мене.
— Оце тут церква пішла в землю… — каже Василь.
На Великдень сюди люди ходять слухать, як дзвін дзво-

нить… Один дядько не вірив цьому, прийшов, поклав ухо до 
землі, а дзвін виліз угору й давай дзвонить. Дядько злякався, 
а далі — давай кликать свого товариша… А дзвін узяв, прова-
лився й попід землею дійшов аж до Київа… Там, кажуть, і до-
піро він є.

Вже капличка покривилась. Допіро вона в нас за спиною…
Перед нами великий польовий простір. Ще мало хто сіяв.
Бере слово Іван: «У мене був товариш, то йому приснилось: 

«Іди ти на Коза́річі, там де капліца — там знайдеш гроші». Він 
не пошов — заснув, а воно зноув той самі сон. В н пошов. А було 
тьомно — шукав — не знайшов… Знов давай шукат… А страш-
но — неко́го нема! До в н прішов додому да й заслаб — ума 
тронувся… Через дьвєї недєїлї помер. Ж нку, дьєїти зоставів».

«Козарічі» вже далеко. Перед нами дві рівнобіжні низки 
льодових морен, що колись-то, як каже проф. Тутковський, 
сунув з півночи на південь, досяг правого берега р. Тетерева і 
там — застопорив.

— А через що ж Коза́річі?
— Колись, кажуть, козари тут воєвалі… Це я в кнішкє 

чітав…
А ось уже й друга низка морен…
— Оце все було поле нашого дьєда, — показавши пужаком 

на великий простір с[у]глинкуватої землі, каже [Іван].
Трохи згодом:
— От і лєс наш… Вовкі як нападут на нас, — залякує Іван.
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Ми вже за 5 верст од села.
«Вдень вовки «в кругу», а виходять оно по третій го-

дині», — згадую слова мисливого, що був здибав у Хоми 
Максим[овича].

Ліс зрідений — грабували самі бувші господарі під час ре-
волюції… Окремі дуби, сосни… Молодняк — береза, вільха…

Окрема хатка й двір вточено воринами.
Борті — по 3-4 на дереві. А є по парі: високий стовб під со-

сною, на ньому поличка на маківці. На поличці 2 борті. Таких 
кілька палів. Є борті, що лежать на дереві боком, а згори, де трі-
щина в дуплі бортяка, накрито кутом з дощок… Мається з пара 
рямочних вуликів, але всі вони стоять високо — на пеньках.

Ця вся теріторія — власність Іванового тестя Івана Беха.
Щоб скоротить шлях, Іван став перед загородкою. Василь 

зліз, одсунув дві ворини, далі — ліворуч під кутом — ще дві 
ворини з другого боку.

Чорний собака гнівався, скавучав. […]
З хати вийшов старий дядько… Ні, не так, кажуть, що він 

«старі», бо, мовляв, йому 75 рок в, але ж він високий і цілком 
чорний. Очи слізять, рот великий, чотирьохкутний.

Дід не любить сидіти з людьми — його тягне на пасіку, «щоб 
хтось не обокрав вулик в».

Мешкає з онукою, але не любить її, бо вона «нераха» — сам 
варить собі страву. (Од. зб. 60, арк. 7–11 зв.).

23.V.1928.
Житомір.
9 год. ранку.
Запізнена весна. Після позавчорашнього дощу — квітують-

сміються дерева. Білі великі хмари, що їх жене легенький ві-
тер, стиха швендяють по небу.

Допіро їду до Бехів. Настя Йванівна Івана Мартиновича 
Беха-Казчука напекла ритуальних хлібів. Мушу оглянути й 
занотувати, а далі, певне, й забрати.

До потягу прискочив своєчасно. Народу повно, але їхати 
можна. Якийсь дядько проголошує:

«Як маєш їхати в Лугинь,
То луче дома гинь».
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На ст. Турчинці з пару десятків з Святошина баби. Це київ-
ські перекупки. Вони [нерозб. — О. Р.] по 2 кошики яєць. Шум, 
гармидер. Ну, звичайно, як то справедливі киянки-перекупки.

В Турч[инці] — через два тижні в середу ярмарок. Сьогодня 
на торзі ціни: зранку яйця по 25, а пізніше — 23 коп. за деся-
ток; масло 55–65 к., сало 35 к., телятина 8 к., сир — 7–8 коп.

Здибав мене Ів[ан] М[артинович] Бех.
Скоро прибігли — Василь з товаришем Іваненком. Цей дав 

мені пару зшитків з етноматеріял[ом].
Зараз уже приїхали.
Дощ був учора, але поля поганенькі.
Допіро з Василем ідемо до Юзька Беха — маю віднести йому 

малюнок його колишніх воріт.

Вживання маку

 1. Мак, як засівать, то, насипавши його в миску, зверху ви-
трясають з свяченої маківки.

 2. Як дитя вельмі крічіт (крі́кси), то накурюють тим маком 
сьваченим, шо єсти.

 3. Як не спить дитя, то варят чашечки з маку, шо єдят і 
поят. Після нього дитя хоч і спит, але пь’єнит і вже росте 
нехітре.

24.V.1928 р.
Бехи.
Сельрада збирається переважно тоді, коли нач[альник] рай-

міліції приїздить. Але як тільки цей від’їхав, то вже й пороз-
бігались, тому й я не мав можливости зарееструв[атись].

Юзько десь у полі. Хата замкана. Виходить, що з ним за-
бралась Євгенія Панасівна (=баба Йювганка) й «прімак» з 
«прімачкою». Я, власне, привіз малюнка колишніх Юзкових 
воріт — мав їх віддати, але, обміркувавши з Василем як слід, 
постановили: поскільки цей типовий «куркуль» нічим, крім 
самого себе, не цікавиться, постільки й не дать, бо викине.

Коли ми їхали з Коростеня, я побачив вільхове поліно й 
кладу в віз. Іван М[артинович] каже, що буде жінці на один 
самувар. Але ж Василь запротестував: «Що скажуть мати?! Та 
це ж сором, як хтось побачить у селі — скажуть: «О, вже йому 
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мало, по дорогах тріски збирають!» — Або — «От скупий, де що 
не побачить, то все зносить (зтягує) до хати». Але я не здав по-
зиції — поліно приїхало.

Вночі турбувала одна блоха, але чув, що й блощиця є. Цю 
останню ранком залапав під подушкою. Якже господиня дові-
далась, то зачервоніла й каже, що тут на все село ніхто не бачив 
їх, і не знають навіть які вони. Виходить — я привіз з вагону.

Будинок так збудований, що двері вхідні з сіней до хати ре-
плять легенько, але той рип, передаючись по стінах, іде до мого 
ліжка, так прибільшується, що не можна лежати. А тому, що 
вночі виходять і приходять, то й гупання.

Вчора звечора Ів[ан] Март[инович] підраховував коопера-
тивну муку — він член ради коопер[ації]. Дали муки житньої, 
бо в людей нема.

Позавчора гряд вибив поле 10 господарів.
Кіт у Казчуків такий — як ми сіли їсти, то він служить. 

Одержував. Потім я бачу його над колодою, що на дубі. Це було 
звечора. Він лазив за пташками.

Пташки, гніваючись, тікали. Коли про це я довів господи-
ні, то вона довела, що ворона, як тільки побачить цього кота, то 
так тяжко кричить і б’є його, ясно — він намагався загарбати 
її діти.

Вчора був у батюшки. Матушка дуже запрошувала на чай, 
але я не міг, бо вже напився. Була нарада з от. Василем. Коли я 
довів йому, що, на мою думку, «мак-видюк» — симбол сонця — 
«всевидяще око», то він, обміркувавши, погодився зо мною. 
(Од. зб. 60, арк. 63 зв.–66).

10.IX.1928.
Понеділок, ранком.
Вчора, коли о год. 12 вдень саме припікало сонце, дружина 

подала телеграм:
— На, читай.
«Приїздіть. Понеділок конференція. Ліпман».
Ясно — треба їхать до Звягеля. Тут не може затримать і Ва-

силь Бех-Казчук. Адже він допіро щойно прибув до хати… А пе-
ред тим, коли потяг прийшов з ним о год. 5-й ранку, він блукав 
по підгороддях, купався й т. і., бо йому «було сором іти».
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Василь вступає до ІНО, а до цього намовив його я, бо хло-
пець з нього здібний. Йому вже 20 років. Він і «комсомол», і 
КНС, і робіт[н]ик Земліс… Має всі права на те, щоб його пусти-
ли до школи. Крім того він мене познайомив з своїми батьками, 
а ті останні «цяця».

Навіть мій приятель Яків Федорович Потапчук («біла воро-
на» в Лугині), коли ві[н] оце овдовів на Паску, то, маючи троє 
діток, почав собі шукати другу жінку, та не натрапив на якусь 
удову, тільки йому дуже подобалась Настя Бех-Казчучка, т. т. — 
Василев[а] мати.

— От, — каже, — коли б мені така жінка, то б одружив-
ся, не зважаючи на те, що вона й неписьменна! (Од. зб. 60, 
арк. 77 зв.–78 зв.).

[ОБРЯДОВЕ ПЕЧИВО]1

23.V.1928.
с. Бехи.
Від Насті Йван[івни] Бех-Казчуков[ої].
Перед Різдвом наготовляють печиво всяке стільки, щоб че-

рез усі свята не пекти, а там уже з Нового року. Пашні теж не 
можна чепать і мук[и] сіять не можна, бо шкодитиме пашні. 
Як хазяйка насіє муки перед Різд[вом], то вона млинці пече на 
Меланки, а не насіє, то не пече.

24/ХІІ на Кутю пиріжки з маком, вони мусять затриматись 
і до 1-го дні Н[ового] р[оку].

«Бохан» кладеться на стіл і лежить через усі свята до Н[о во-
го] р[оку], а тоді їдять [нерозб. — О. Р.]

На Кутю кладеться «паланичка» — як посвятят воду, то 
разом з сіном з покутя і розрізаною паляничко[ю] дають коро-
вам потрошки. Коням — гріх. (Це на Різдвяни[й] день 8/І кутю 
можна варить і крупи, а сіять [муку] не можна).

5/І на Посну кутю хліб жит[ній] на вечеру печуть.
Діжа. На Посну кутю хазяїн бере звич[айного] бо́хана і пи-

ше впершу чергу на діжці хрест, а допіро на горшку, що кутя ва-
ри лася.

 1 Ф. 15, од. зб. 61, арк. 117–127.
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8/І на різдвяний день бохон і сіно дають коровам.
9/ІІІ Сорок мучеників — варят 40 вареників з маком або з 

товченими грушами і їдять.
23/IV на Юрья треба брат бо́хана і наст лника і кварту го-

рілки да на поле, на жито треба йти. Збираються 2–3 господарі 
й полуднають. Пополуднають і качаються по житі.

1/V і 24/VI на Купайлового Ївана зілля збірают для коров — 
печут паляничку першеньку маленьку. Як накопають зілля, то 
ламають паляничку, кладуть зілля і дають корові ззісти — здо-
ровій корові = «заправляют корові», шоб молоко давали.

29/VI — на Петра мандрики печуть, звичайний сир з му-
кою і з яйцями на маслі, на салі.

15/VIII на Причисту вареники варять з маком у пісний 
день, а в скоромний, то з сиром.

29/VIII на Івана Головосєка пироги печуть або вареники ва-
рят з маком. Теж на Здвиження 14/IX.

1/ІХ жито засівають.
6/VIII на Спаса «бороди» святят, то господар 1/ІХ забирає 

її домішує.
14/ІХ коржі з маком.
24/ХІІ на Різдво першого дні хоч одного пирога з маком, а 

конче годиться ззісти.
В останню суботу перед запусками на Пилипівку і перед 

Масляною того ж дні «поминають діди». А в піст щосуботи но-
сять паляниці до церкви.

Несуть сала кавалок, яєць штук три, щоб пара йшла, мед, 
коржики. Все годиться тепленьке нести, бо «души па́ру нюха-
ют» — вони вже не єдят.

28/Х на Параски не можна прасти. То шо п’ятниця, то вере-
тена є в іконі.

21/ХІ на «Воденє» — перепічку треба спекти да помазать 
сімнєм. Товчуть, просівають, розводять з медом або з цукром і 
мастят зверху коржа.

30/ХІ проти Андрея — пампушки печуть і коржа.
Як великі дівчата, то ще [з] осини припасає любисток, а 

проти Андрея наварять і на тій воді місять коржа, що має на-
зву малама́й. В поперечнику біля ½ аршина робиться корж, 
біля 1–1 ½ с. с. завтовшки. Кругом накладуються «зубі». Це 
дов[г]а з тіста стрічка завширшки до 2-х с., в якій з одного боку 
роблять ножем зубчики й накладают її по кругові понад края-
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ми коржа. Далі по радіусу від центру до кругу кладеться «дубо-
ве листя». Кожен біля 4-х сант. завширшки. Скільки дівчат — 
стільки листочків. На осередок зверху на «дубове листя», щоб 
закрити осередкові кінці останніх, накладається кве́тка. Ду-
бове листя на кінцях коло круга закруглені, а з боків порізані 
зубці. Кветка три тонки́ круги, нижній 11 сант., на ньому — 
другий 8 сант., згори 3 сант. — коже[н] оздоблений по вінцях 
кругів — зубі. Згори на всьому коржеві чашечкою з маківки 
повитискувано кружальця.

Дубового листя стільки, скільки девча́т.
Увечері збираюця хлопці і йдуть до дівчат їсти «маламая́». 

А дівчата його ховають, щоб не ззіли ті хлопці, которих вони 
не хочуть, а тримають для своїх наречених. Як тільки хлоп-
ці потребують: «Давайте маламая́ (2)», — то лише тоді дівчата 
дістають. Хлопці пробивають на одному з кружечків од мако-
вої чашечки дірку, що біля краю коржа, чепляють ниткою й 
підвішують до сволока.

Одного хлопця шапку мажуть у сажу і ставлять коло «ма-
ламая́». Інші хлопці по черзі сідають на коцюбу і під’їздить до 
коржа і каже:

— Здрастуй, Маламаїнський, їде пан Коцюбинський! По-
зволиш маламая́ кусати?

А той відказує:
— Як ти будеш кусат, то я буду по зубах кресат.
Як не засмієт[ься] да вкусить, то нічого, а засміявся, то його 

так і ляпне по морді шапкою — як мару зробить. Сміються.
Всяка дівка хоче, щоб її хлопець укусив того дуб[ового] 

лист[ка], що вона намічала собі. А хлопець, що не любить ді-
вчини, уміє постерегти, де саме вона хоче, що то для нього, 
то він не вкусе там, а десь, де «зубі», або там, де кусав інший 
хлопець.

Як побачить котора дівка, що вже її не хоче парубок, то їй 
сором, і вона зриває коржа — розламлює й кричить:

— От я дам усім, шоб покоштовали, не конешне, шоб єдниє 
т л ки з’зє́ли.

А товариство вже знає в чім справа — «смеяця»! Але вона 
мовчить.

А на завтра вже пітают:
— Котора маламая́ зорвала?
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Пампушки вперед

Колько девок, тольк  печут пампушок і кладут на за́слонку. 
Часом хлопець, щоб і на його долю поклали пампушку.

Допіро одчиняють двері і пускають собаку. Чию пампушку 
першу ззіст, те попереду замуж піде, ожениться. Чию пампуш-
ку занесе під покуть, розкусе й покине, то те — вмре.

«Ро́зводки» збираються окремо. Корж у них на звичай-
ній воді, зверху потиканий виделком, а помащений яйцем. 
До розводок («на вьє́рбі»), вь’єдьми проти Купайлового Йвана 
зль’етаюца десь «на вь’є́рбі», а ро́зводок р мняють до вь’єдьмів, 
то й кажут — «ходєм но на вьє́рбі, там будем єсти коржа».

«На вьєрбі» ідут такіє са́міє розв дникі, а часом і не розв д -
никі, которіє не хтят св є жоункі.

Звичай той самий, тільки назва не маламай, а «корж», бо їм 
не годиться пекти маламая́. Чоловіки несуть горілки.

У хлопців і дівчат — то вечері нема, а в «розведених», то 
вечеряют і приказка до них: «Ззів корж да лягай з намі спат, 
небож».

4/ХІІ на Варвари варят вареники з грушками й з ма-
ком — окремо.

Пересувні свята

Ма́слена: вареники з сіром, «завіваники» з сі́ром і «млинцє».
Пе́рші понидєлок. Треба «заправляця на П ст коржа́мі». 

Треб[а], «шоб п ст не стягнувсь». Бо як вельми докучит П ст, 
то нима чого йєсти — все п сне́. А вже як коржа́ ззєси, то не 
вгадаєш, як пролетит П ст.

Коржа печут на воді і без солі. Як сажати в піч, то дві со-
ломини навхрест кладуть — ворожат — котре вмре, а котре нє. 
На кожного печуть коржа і всякий мусить його ззісти. Як со-
лома згорить, до те вмре пудт чиїм коржем.

Мука житня, бо як з пшенишної, то так будеш нуди́ть за 
їжею, бо буде хотітись чогось кращого ззісти — пшенишного, 
а так, як житній, то не кортітиме. Його треба ззісти найперш 
за все.

Приблизний розмір: поперечник 21 с[антиметр], завтовшки 
1–1 ½ с. згори, над перехрестям соломи, ножем зроблено хрест, 
а вся поверхня — позначена чашечкою від маку.
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На «Хресті», на четвертому тижні в середу, печуть «хрес-
ті» — на всяку особу, що в хаті. Це два пироги з житньої муки 
з маком, покладені навхрест (20×20 с.). Один хрест, такий же 
тільки без маку, печеться для кор в — ламают — дають.

Господар поклав хрест догори спідкою. Господиня запро-
тестувала, бо так «жиди только кладуть».

У жид в звичай: як тільки жод вка місить хліб, то одірве 
кавалок тєста і кідає в п’єч в огонь, шоб згоріло. Я запитала: 
«Для чого це?» Вона сказала: «Як ваші жнут, то пут по́статьою1 
хрести кладуть, а нам не годиця єсти, то це я й роблю». Вона 
шось при тому молиця.

Паска. В п’ятницю. Паска з білого тіста. Печеться в макі-
трі, в мисках, у формах ціліндрових, часом на черіні — як па-
ляниця. Дріжджами, ці ост[анні] підроблюють картоплею — 
ставлять на піч, підходять, допіро, як підходять, розчиняють. 
Сходить на печі. В суботу підбивають яй[ц]ями. Цукор, масло, 
оливу, шапран, сметану. Знов на піч на годину. Місять. Сходить 
на подушці. Топлять у печі. Вигрівається посуд, маститься са-
лом. Викачують паски, кладуть у відповід[ний] посуд і знов на 
піч. Підходят. Зверху оздоблюють «квітками», «криву́лями», 
«зубамі» й т. і.

З посуду викидають на подушку.
Мазурки з білої муки, пареним молоком, щоб кипіло. А 

дріжджі завдають, як захолоне. Як зідут, дають масло, смета-
ну, цукор, олив[у], корицю й т. [і]. Місять. На подушку сходить. 
Виробляють і роблять різні: «дубовиє листки», «пташечки» (з 
дзюбами, головками, глазками), «круціки», «драбінки», «пле-
тьонкі», «пьєрники» (круглиє і різание).

Спостереження: хто їсть «пташечку», то завжди кусає з го-
лови, а ніколи — з хвоста.

На Проводи паска конче потрібна бути. Хто поїв, той пече 
знов, а більш того, що залишають од Велик[одня]. Це щоб було 
з чим іти на могилки.

 1 «По́стать» — це коли кілька женці[в] попліч жнуть, то вся та 
теріторія, що перед ними, яку мусять зжати, зветься «постать». 
Коли «постать» не дожали, то всякий жнець зжинає одну жменю, 
кладе на землю, а другу їй навхрест. Ніхто не піде з поля, не по-
клавши хрест на «постаті» (приміт. В. Кравченка).
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Посля провод, то ще є «проводцє» во второк. Батюшки не 
вправляться на «проводцє», то начинають в проводну неділю; у 
понеділок не йдуть, а йдуть у «волторок».

Беруть паску, мазурки, яйця, ковбасу, бутилку ко́лива й 
пляшку горєлкі. Коливо — з меду розводиться.

Застелють наст лником могилу т[а]к, як стола, і все те 
ста́вет на могилу. Як піп одправить «парастас», всі ждуть і до-
піро на землі стелять настолники — багато народу. Батюшка 
читає «Оче наш» і всі за ним. Наливають коливо в чарку і кож-
не пробує. Кажут: «Хоча пойду колива попробую», — т[а]к го-
диться, бо тоді не єсть душа умерша, а только ко́ливо з намі 
разом п’є.

Як умре людина, то 12 день у хаті коливо для неї стоїть, і 
кажуть «душа» п’є коливо.

Все ззідять. А що залишилось, то старцям роздають.
Для померших на Паску і на «проводце» закопують яйця в 

могилу, мазурки.
Часом, хто підглядить, то крадуть і їдять.

Після хрестин для баби пироги з салом печуть і треба зане-
сти п’ять — як живе дитя, а як померло, то — три.

Те саме до кум в.

Як дівка або хлопець помер, то печуть пьє́рники — зви-
чайні ромбики з білої муки, розміром у 6–7 сант. всякий бік, 
зверху мастят — у пісний день — олієм, а скоромного дні — яй-
цем. Дають усім дітям. А хто з дальшої рідні не прийшов, то 
залишають, щоб потім дати, бо це конче годиться. Ці пьєрники 
только на водє.

На весіллі печуть коровай великий у молодої. Мука біла. 
Нема білої, то з «ро́зової» — сіянка = (розова́).

Розчиняє молодиця, в котрої ще діте не вмирали. А наза-
втра рано місить. Це тоді — перед шлюбом.

А коли ліпить, то збирається 8–10 жінок. Вдову і розвідку 
не кличуть.

З прісного т[іста] роблять коржа і на нього гроші кладуть, 
сиплють овес. Зверху кладуть тісто як паляницю. Зверху вби-
рають шишками.
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Господиня напекла хліби й все ховає. Я хочу описати, а вона 
боїться, щоб хтось не побачив, «бо будуть судить» або «смея-
ця», а може «гр х».

Шишку роблять так: розкачують «качалочку», припліску-
ють, допіро з єдного боку роблять ножем зубчики. Далі беруть з 
одного кінця до другого скачують. Одержується (рогата) шиш-
ка з «зубчікамі».

Шишки трьох розмірів — більшенькі, середні й менші.
Малі дають усім дітям.
Більші й менші вліплюються на короваї, і то ними обсила-

ють родич в, більшими — «своєйних», а середніми (3–3 ½ с. 
поперечник) — дальших.

А дно — музикам. Просять у музиків, щоб укусити, «щоб 
зубі не боліли».

У молодого коровай такий же. У неділю увечері, як молодий 
іде з сваха́мі до молодої, то його мати на всю родню дає «пьєр-
ники» такі ж на вигляд, якими на похороні дівчини або хлопця 
обсилають дете́й (розм. поперечн. 1 ½–2 с.с.), тільки ж допіро 
спечені на соді і на воді, а помащені теж яйцем.

Пьєрники — з такого ж тіста, що й коровай, тільки для 
батьків молодої і її хрещеним батькам — пьєрники несуть кру-
глі. Приблизно — поперечн. 7 сант., а завтовшки 1–1 ½ сант.

NB. Як у селі вмирала якась баба, то казала: «Я вмру, як не 
буде людей». Так і померла. Поляки одступали, і людей вони 
забрали в підводи. Вона померла. Не було кому корогви взя-
ти — завезли на возі.

Була дуже працьовита і казала: «Я тут працювала й на
т м свєті працюватиму, тому надіньте 2 фартухи й дайте 2 со-
рочки. Там не дадуть гулят, в свято спочиватиму, а в будень 
працюватиму». Одну сорочку наділи на неї, а другу під голову 
поклали.

Палани́чка, що кладуть на кутю, кругла. Поперек. 15–
13  с.с., височ. 5–6 с.с. Їй конче годиться вилежати 2 тижні на 
покуті. Кутя стоїть — за Різдво ззідають. А паланичка до Бага-
тої куті так лежить. На Багату кутю знов варят кутю й кладуть 
ту саму па[ла]ничку. На «Посну» знов те саме.

Збоже, що обсипають труну, як виносять з хати — симбол 
воскресення, с. т. — як рослина встане, так і мрець воскресне.
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Першу жменю збіжжа сиплють на покуть, а далі — на тру-
ну. На покуть сип’ют, шоб не шкодило домувці, якщо помер-
ший знає щодо якого волошебства.

Як купили [горщик] для роздвяної куті, то в ньому всі три 
кутє варят.

На «бри́кі», «розигри» — вареники варят з маком. Як редь-
ка, до редьку несуть. В кого що попало. Чоловіки несуть горіл-
ки, а бріка́ют і пазухі дерут, «шоб не було трудов», шоб добре 
любиця — жонка с чоловь ком.

Мі будемо гулят, шоб корові були с телятами, а мі з дьє́т-
камі.

[ЗАМОВЛЯННЯ]1

Коли в дитини крикси: то треба взяти дитину і покласти на 
порозі, і переступіть 3 рази, д[а] приказувати: «Яка мати поро-
дила, така крикси отходила».

Замовлення при криксах

Треба вийти до лісу, або то треба дитину вперти в комен и 
гукати: «Лесовий деду, лесова бабо, — як хлопчик, то треба ка-
зати ,– в тебе Ева, а в мене Адам. Посватаймось, побратаймось, 
поженемся, поберемся — зними з мого дитяти, з мого отроча-
ти — крикси, плакси, ношниці, повношноці, уроки, прістрети, 
досветковиє і пувдосветковиє, сніданіє і повсніданіє, об’едніє і 
повоб’едніє, полудняниє і повполудняниє, вечерніє і поввечер-
ніє, до половини ночи і с половини ночи».

І трейче гукнуть: «Го-гу-гу», до лісу, і дитина спіть.

Зуби замовляють

Ти м’есецю молодой, в тебе рог дорогой. В морі ти купав-
ся, старий молодого питався. Питається старій молодого, чи не 
щимлять зуби в його. Не щим[ля]ть, не сверб’ять, нехай раба 

 1  Ф. 15, од. зб. 61, арк. 126–127.
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Божой (ім’я) зуби не болять. В лесі дуб, а в морі камень, а в роті 
зуб, як зідуться ці три речі докупи, нехай заболять раба Божой 
(ім’я) зуби.

Трейчі переговорити це в різні боки, тоді обертається до захо-
ду, до 4-ї сторони, там завжди буває молодик, і промовляють:

— Молодику, молодику, де ти був?
— На том світє!
— Шо там бачів? — Мертвіє.
— Мертвим зуби не болять? — Не болять!
— Не щимлять? — Не щимлять!
— І не сверб’ять? — Не сверб’ять!
Це треба перебалакати 9 раз1.

[ГОРОДНИЦТВО]2

Перед тим, як починати будь-яку роботу, жінка говорить: 
«Боже благослови» або — «Боже, допоможи» й т. і.

А як мають садить капусту, то береться за голову рукою; 
це — щоб капуста була велика й тверда, як голова.

Як садить редьку, то голою рукою береться за голий зад 
(с…), примовляючи:

Рости, редько, мняка,
Як моя с…а.

ВОГОНЬ3

Вогонь — з грому (В. Лук’янов, арк. 12).

Коли десь горять гроші, то треба скоріше з себе скинуть 
одяг і голому копати на тому місці, то вони будуть зверху, якже 

 1 Замовляння в польовому щоденнику В. Кравченка записано В. І. Бе-
хом-Казчуком.

 2  Ф. 15, од. зб. 710, арк. 14.

 3  Ф. 15, од. зб. 203.
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копати не голій людині, то гроші ховаються глибоко в землю. 
(В. Лук’янов, арк. 25).

Восені пастухи берут з дому жар в скриньку з консервів, що 
в ній побіто дирки́. Палят у ній дрібними скалочками. (В. Бех-
Казчук, арк. 55).

Зам’єтуют п’єч часто тоєю чоткою, шо мажут хату на свята, 
да вона вже змазалась, шо не мона мазат хати, тодє мажут п’єч. 
(В. Кравченко, арк. 59).

гонь потрібує в ди. Колись вогонь казав: «В мене хазяй-
ка добра — прослала, одягнула і води поставила». (В. Лук’янов, 
арк. 61).

Серники не годиця позичати, бо коли позичиш, то, кажут, 
шо може спротивитись огонь і спалить весь маєток.

Як хтось приходить позичати вогню, то, щоб не дати, до 
нього кажуть:

«Скажи казку-небилицю,
То дам тобі вогню в рукавицю». (В. Бех-Казчук, арк. 76).

Після позичання жару в неділю, баби часто в сварці доріка-
ють одна другій, що «ти — вєдьма — набрала жару да перевела 
мінє худобу». (В. Бех-Казчук, арк. 77).

Огонь треба берегти, бо він є самий главний хазяїн — він на-
гріє, він і переведе (знищить пожаром). (В. Лук’янов, арк. 84).

Шануючи вогонь, при згадці про нього, кажуть:
 а) Заступи нас, Боже.
 б) Не дай цього, Господи.
 в) Не дай цього, Господи, бачити.
 г) Не дай, Господи, терп’єти таке лихо.
 ґ) Я ворогу такого не зичу. (В. Бех-Казчук, арк. 89).

Ото колись нидавно один Огонь пришов до другого та й 
каже: «Ходєм, брате, да погуляєм». А другий йому одвїчає: «Не 
пойду, бо моя хазяйка мене нагодовала, підмела, напоїла, чого 
мінє больш треба, я неголодний, хватає з мене усього, я не по-
йду, а ти, як хоч, йди». Так той другий і зробів, не пішов, а пер-
ший пішов та до цурочки все спалив в своєго хазяїна. (В. Бех-
Казчук, арк. 89).

Вагітній не можна переступати через саджу, бо підкинеть-
ся чорна слабость до дитини. (В. Лук’янов, арк. 100).

Під Н[овий] р[ік] дівчина так ворожить: витягує з огнища 
поліно й, якщо воно гладеньке, то в неї чоловік буде добрий, а су-
ковате — недобрий, буде розбиватися. (В. Лук’янов, арк. 112).
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Як хліб прищиця, то кладут на коміні дві жарині. Піч по-
винна бути заслоняна, бо по смерті очі будут открити.

В суботу перед масницею «поминають Діди», а для того при-
носять у церкву на панихиди «паляниці» — звичайний хліб 
на місці, й біля кожної миски засвічують свічку. (В. Лук’янов, 
арк. 126).

На Покрову як дим верне з півдня — буде гнила зима, зі сходу 
й півночі — люта, з заходу — середня. (В. Лук’янов, арк. 132).

Як посадили паску в піч, то на жар кладуть ганчірку, щоб 
з неї йшов дим на паску, то остання краще зросте. (В. Лук’янов, 
арк. 133).

Великодної ночи кругом церкви кладуть огні.
Кладуть хлопці, й огонь цей горить аж до ранку. Це на знак 

того, що колись нібито вояки, як стерегли гроб Христа, то теж 
розкладали вогонь і грілись, доки не побачили, що Христос во-
скрес. (В. Лук’янов, арк. 138).

Скачуть через огонь, щоб відьма не взяла цього попілу, що він 
через скакання через нього втрачає силу. (В. Лук’янов, арк. 140).

«Вогник» у дітей корують тим, що крешуть з кресива, щоб 
іскри падали на вавку. (В. Лук’янов, арк. 142).

Страсна свічка помішна від усякої хвороби. (В. Лук’янов, 
арк. 142 зв.).

Як у людини або в тварини болять очи, то підкурюють шка-
ралупиною з свяченого яйця, й слабість проходить. (В. Крав-
ченко, арк. 142 зв.).

На Різдво й на Н[овий] рік, як горить у печі, то треба зага-
сить головешку й кинути її в хлів до овечок, то будуть вестись 
чорні ягнята. (І. Бех-Казчук, арк. 165 зв.).

Щопонеділка Вел[икого] посту, як мають топить у печі, то 
тоді обовязково прийде до хати той, хто хоче зробити корові 
зло. (В. Лук’янов, арк. 167).

Якщо корова після теління не може вбрати в себе місце, то 
підкурюють її шкаралупиною з свяченого яйця, а ще ту саму 
розтерту шкаралупину дають тварині разом з січкою або си-
плють у пійло. (В. Кравченко, арк. 170).

Якщо першого або другого дня Трійці сонце сходить дуже 
червоно, то літом будуть великі пожарі, якже хмарно — рік 
спокійний. (В. Лук’янов, арк. 187).

Як у печі гуде, коли горить — буде буря. (В. Лук’янов, арк. 187).

У лісі вогню не розгрібають на те, щоб тушити, бо може ви ник-
нуть пожар. Завжди на вогонь виливають ту воду, що оста ла ся в 
баньці після косіння чи громадіння. (В. Кравченко, арк. 187).
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Коли пожежа, то не годиться кричати, щоб не зробити ві-
тру. (В. Лук’янов, арк. 187).

Повернувшись од страстів, висмалюють на дверях і вікнах 
хрести, тоді до того будинку нечистий не приступить, і грім його 
не запалить. (В. Лук’янов, арк. 188).

Хто боїться грому, той мусить на «стрічення» принести з церк-
ви засвічену свічку і єю підкуриться. (В. Лук’янов, арк. 189).

Під час грому палять свячену вербу, що зостається в церкві 
після роздачи. (В. Лук’янов, арк. 189).

Пожежу чоловіки обходят «тречі», щоб одвернути вогонь, з 
«трійцею», що горіла в церкві на Благовіщення під час служби 
Божої. (В. Лук’янов, арк. 206).

Хліб: як сажаєш хліб, то можна впустить до хати, а з хати — 
ні, бо забе[ре] «сп р». Якже хтось несподівано вискочив з 
хати, то годиться «хоч оголину за їм шибнут через пор г.»
(В. Кравченко від Насті Бех-Казчукової, арк. 209).

На підповні не можна комина витерати, бо буде сажі повно. 
(В. Лук’янов, арк. 214).

[ЛУЧНИК]1

Колись давно, як ще в хатах були коміни-лучники, то їх не сві-
тили, доки не засіють жита. Це буває після Семена (1/ІХ), а закін-
чували світити на Благовіщення (25/ІІІ). (В. Лук’янов, арк. 11).

Була лучина, єю і светили.
Коли не светили в лучнику, то светили — клали огонь на 

припечку, щоб було видно.
Коли в н не светиця, то його закруну, да й почеп’ю на сте-

ну, там нехай вєсить.
Все года доглядає ж нка, бо йой в н попереду треба.
Коли першій раз светять огонь, то співають пісню:

«Свети, свети, мєсецю,
Да й ясна зора.
Не хочу светить огоньку,
Вже спати пора».
(В. І. Бех-Казчук, арк. 12).

 1  Ф. 15, од. зб. 153.
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НЕЖИВА ПРИРОДА1

Радуга (Веселка)

 1. На веселку в наш м селє кажут «раду́га». Воду раду́га 
всмок тує з морів та річок, бо послє великоє зливи або дощу 
нахо дять багато ящерок, жаб і риби. Це значит, шо радуга 
разом з водою з рєчкі і бере рибу, жаб і ящерок, шо п слє 
падают з дощем.

 2. До того м’єсця неяк дойти не мона (де радуга бере воду), а 
хоч, може, як і дойшов би, то все равно втягне, або то шось 
зробиться.

 3. Ми колись казали на радугу «цмок», але на нас почали кри-
чати, щоб ми так не казали, бо грех, мона казати «радуга», 
а не «цмок». Проте інчиє кажут «цмок», «смок».

 4. Коли когось назвуть радугою, то той відповідає: «Шоб і ви 
радувались і були радиє, як ця радуга».

 5. Радуга там бере воду, де конець свету — бере з моров.
 6. Людину всмоктати не може, то только колись був такий 

змей в море, шо єв людей, на його казали «Смок», через те й 
грех звати радугу «смоком».
Але кажут, шо одного разу пуд’єхав рибак до того мєсця, де 

радуга смоктала воду, то й його втягла туда. (В. І. Бех-Казчук, 
арк. 21-22).

Метеорологічний календар

Березень

Явдохи (1/ІІІ с. с.2)

Як Явдоха погожа, то все літо пригоже.
Як прийшли Явдокі — зимі лежат доки.
На Явдокі — зимі доки.
На Явдокі — води по воло́кі.
Як на Явдо́кі зо стріх ка́пає — буде добра весна.

На 40 мучеників (9/ІІІ с. с.)

Як на 40 мучеників тепло, то після цього буде ще 40 морозів.

 1 Ф. 15, од. зб. 252.

 2 У цьому документі «с. с.» означає «старого стилю».
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Теплого Олексія (17/ІІІ с. с.)

Як на Теплого Олексія зимно — мороз, то, кажуть, «Олексіj 
брехун».

Якже тепло, то вся весна гарна.

Благовіщення (25/ІІІ с. с.)

Як на Благовіщення, так і на Великдень (=погода).
Як на Благовіщення тепло, то й вся весна тепла.
Де на Благовіщення по долинах сніг лежить, то там ціле 

літо трави не буде.

Благовісник (26/ІІІ с. с.)

Благовісник більш карає ніж Благовіщення. (В. Лук’янов, 
арк. 37).

Квітень (=Апріль)

Якщо на Юрія (23/ІV с. с.) проти сонця роса блищить, то ще 
серпом жито будеш жати.

Вшестє (=Знесення)

На Вшесте господ
ֽ
 п jде на небо і пошле те́пло.

Вересень

«Приjшло ба́біне літо — буде шче тепло», — кажуть про 
м[ісяць] вересень. (В. Лук’янов, арк. 38).

Жовтень

Покрова (1/Х с. с.)

Як на Покрову тепло, то зима буде тепла.
Як Покрова в старому місяці (4 кв.), то зима буде холодна.
З котрого боку на Покрову дує вітер — з того боку буде він 

віяти цілу зиму. А відповідно до цього й стан зими.

Листопад

Якщо перед Михайлом або на Михайла (8/ХІ) сніг, то ка-
жуть: «Михаjло приjіхав на білому коні».
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Ск лко на Вводене (21/ХІ с. с.) снігу, ст лко навесні паші.

Грудень

Микола зиму (6/ХІІ с. с.) j літо (9/V с. с.) починаjе.
Як на зімнього Миколи сніг і мороз, то на весняного — те-

пло й паша.
Як до Різдва (24/ХІІ с. с.) нема снігу і їздять возами — не 

буде врожаю. (В. Лук’янов, арк. 39).

Коли ранком зійде сонце й хутко сховається за хмару — 
того дні буде дощ. Якже сонце зійшло й поволі (чисто) йде до-
гори — буде погода.

Сонце сходить дуже червоно — буде негода.
Сонце заходить ясно — буде погода, а заходить за хмару — 

на дощ.
Як сонце або місяць огородиться (га́ло) — буде негода.
Якщо сонце звечора заходить за сиву хмару — на дощ, а за 

чорну — на гарну погоду.
Коли б увечері з північнього боку зробилось ясно — на 

погоду.
Якщо звечора на сході показує ніби світає — на негоду.
Зимою великі стовби біля сонця — буде великий мороз, а 

літом — спека.
Роса довго не спадає — буде негода.
Вночі нема роси — буде дощ.
Якщо велика роса й хутко спадає — буде погода.
Великий, але мякий (негострий) вітер — на дощ. «Ось вже 

дуне і рве — чогось нарве!» (В. Лук’янов, арк. 13).

Яка погода в вересні — така й в березні; яка в жовтні — така 
й в квітні; яка в листопаді — така й в травні; яка в грудні — 
така й в червні; яка в січні — така й в липні; яка в лютому — 
така й в серпні. (В. Лук’янов, арк. 14).

Як бусел несе в гніздо солому — буде дощ, а як ломаку — 
погода. Як щось несе до схода сонця — буде дощ.

Як при дощеві бусли стоять, поспускавши голови — негода 
тягтиметься довго.

Бусли клекочуть — буде дощ. (В. Лук’янов, арк. 15).

Як ворони літають гуртом і хутко спускаються до землі — 
буде сніг або дощ.
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Як ворони крачут — на дощ або на сніг. Примівка: «Вже 
ворони крачут, чогось вони накра́чут». (В. Лук’янов, арк. 15).

Горобці, понастовбурчувавшись, літають табунами — на 
дощ або на сніг.

Як мороз, а горобці на дереві щебечуть — буде відлига, а 
літом — негода.

Гуска стоїть на одній нозі й ховає дзюба — буде великий 
мороз.

Купається гуска під час морозу — буде тепло.
Журавлі навесні летят — по два, по три, то буде врожайний 

рік, а табунами — голодний.
Якщо журавлі сідають на полі, то будуть люди дуже жури-

тися (поганий буде рік).
Якщо по Петрі кує зозуля — довго не буде зими, а осінь буде 

суха.
Як звечора кури довго пасуться, не йдуть на сідало — буде 

«слота», с[еб]т[о] дощ ітиме поряд кілька день.
Кури метуть хвостами — буде метелиця. (В. Лук’янов, 

арк. 15а).

Якщо за дощу кури не ховаються, то буде довго негода.
Як півні співають звечора — буде зміна погоди.
Кури воші шукають — на дощ.
Кіт умивається — будуть гості з того боку, звідки показує 

лапою.
Лягає кіт на землі — буде тепло, а лізе в піч — на холод.
Як кіт дряпає лапою — на вітер, а лізе під піл — на від лигу.
Якщо пі[з]нього вечора коней кусають «дротики» («сл’епа-

ри» = оводи) — буде дощ.
Якщо корова ходить з закинутим на спину [хвостом] — буде 

дощ.
Корова нюхає згори — на дощ.
Як корова, повертаючись з пасовиська, в роті несе пашу — 

буде негода.
Коли свиня носить барліг у хлів — буде холод.
Собака качається по землі — буде метелиця.
Якщо за морозу собака лягає на сніг черевом — буде відли-

га, а пасеться влітку — на дощ. (В. Лук’янов, арк. 16).

Якщо на Стрічення (2/ІІ с. с.):
 а) тепло, то кажуть: «Літо зиму побороло»; а як мороз, то — 

«Зима літо поборола»;

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

76

 б) як тепло — буде мокра весна, а як мороз — то суха;
 г) з стріх висять довгі сосульки (сопляки) — буде великий льон. 

Те саме стосується й до 1/ІІІ с. с. (В. Лук’янов, арк. 19).

Як на Стрічення (2/ІІ с. с.) в церкві тріщать свічки, то буде 
«громове літо».

На Гаврила (26/ІІІ) и на Гиллю (20/VII) нічого не можна 
робити, бо грім спале будинки, або якесь нещастя виникне. 
(В. Лук’янов, арк. 24).

Як бусел викидає з гнізда яйце — буде неврожайний рік, а 
як буслиня — голодний. (В. Лук’янов, арк. 76).

30 січня, на трьох святих, ворона приносить три ломаки в 
кубло.

Друга субота великого посту — «похвальна», бо ворона вже 
може похвалитися першим яйцем. (В. Лук’янов, арк. 86).

ЖИВА ПРИРОДА1

Походження черепахи

Колись гадюка казала: «Я буду літом людей кусат, кого 
вкушу, той помре». То Господь наслав на її такого черепа, щоб 
в на людей ни бачила і їх не кусала. Тоді з гадюки зробилась 
черепаха. (В. Лук’янов, арк. 74).

Гуси

Як уперше навесні вигоняють гусинята з хати, то треба 
зав’язати вузла, щоб ніщо не наврочило їм і щоб жодна слабість 
до них не пристала. Те саме роблять, вперше вигоняючи з хати 
курчат і качат. (В. Лук’янов, арк. 89).

Кури

 1. Курку ни пирикида́j вверх нога́ми і ни даваj курці дулубаjо́к 
з jаjц

ֽ
а, бо не́стис

ֽ
 не бу́де.

 2. Jак курка знисе́ jаjце́ і jіjі с ха́ти викида́jут
ֽ
 на двір, то 

ка́жут
ֽ
: «Біжи на сміте́чко по дру́ге jаjе́чко». Курка частіш 

буде не́стис
ֽ
.

 1 Ф. 15, од. зб. 252.
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 3. Підсипаj курку на jаjца́х:
а) Удо́світа, jак ніхто́ ни шве́нд

ֽ
аjіц

ֽ
а, то курча́та вилізут

ֽ
 

ти́хо.
б) Підсипаj на сі́ні в доло́балі та ше j в суботу, то будут

ֽ
 кур-

ки́, а ни півні.
в) Jак баба підсипа́jе квочку на jаjц

ֽ
ах, то повинна посади́ти 

діте́j своjіх і чужіх кругом обича́jки, то багато буде кур-
ча́т, а jак ше ді́ти бу́дут

ֽ
 одно́ дру́гого за чуби́ т

ֽ
агнути, то 

будут курчата ше й чуба́ті.
г) Підсипати — на нипа́рнім числі jаjец

ֽ
: 15, 17, 19, 21.

ґ) Підсипати увечирі чи ра́но, jак го́н
ֽ
ат
ֽ
 че́риду, то курчата 

всі разом ви́лізут
ֽ
.

д) На врочисті сьвата — Благовіщення та на перший день 
Великодня не годиться кури підсипати, бо будуть курча-
та калїки. І навіть просять Бога, щоб у ті дні урочих свят 
с худоби нічого не родилось, бо з нього буде щось негарно-
го. (І. М. Бех-Казчук, арк. 92-93).

Якщо вперше виганяють з хати курченят, то кажуть:

«Святий Кузьма-Дем’ян,
Паси моїх курченят,
Щоб ворона не хватила,
І нічого не ззіло.»
(В. Лук’янов, арк. 93).

Буває, що начинає спиват курка, то вона шото недобре чув-
ствує. То берут ту курку в хату хозяйки і мерают от покутя до 
порога — перекидают як аршином і кажут, як придеця коло 
дверей хвостом, то одрубуют хвоста, то вона кидає спиват; а 
як головою, то отрубуют голову і викидают курку надвор, їє не 
ядят. (І. М. Бех-Казчук, арк. 96).

Кіт

В котячому хвості «седит гадюка і ссе кота, й к т худне, не 
поправляєтся. А коли хвоста одрубают, то тоде к т гладкий».

Як кіт умивається — будуть гості з того боку, звідки пока-
зує лапою. (І. М. Бех-Казчук, арк. 108).

Кот може задушить маленьке дитятко тоде, як воно спит, 
бо в його на шийці од того, що дише, шкурочка піднимається, 
а то — опускається, кот думає, шо то миша там, через те в н 
може задушить дитятко. (В. І. Бех-Казчук, арк. 108).
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К т з собакою полаялись за документи. Спочатку були всє 
ровниє — к т, собака, другиє звери, на цє в документах мали 
право. Собака ходив по землє, то в його не було де документов 
сховати — документи були сп льниє. Оце все робіть це спо-
лна — документи були написаниє на одному бланку (завважен-
ня оповідача), до собака оддав коту, що к т лазить по деревах, 
стрехах і скрозь, то в н мог і сховать добре, знав де. (Де ж со-
баці сховать, хиба в коноплях? То знов, баба найде!)

К т сховав документи в стреху, а їх з’єли миші. Тодє соба-
ка спрашує кота: «Де нашиє документа?» А кот отвічає: «Схо-
вав в стреху!» Пошли до їх, а їх з’єли миші. Тоде собака взяв 
злобу на кота, а к т — на миші. І к т з собакою лаєтся за те, 
що к т спить зимою на печі, а собака — на дворе. (В. І. Бех-
Казчук, арк. 133).

Кінь

Щоб коні були тлусті, треба їх загодовувати «сікачем» (= зем-
ляний коник).

Як напувають коней, то примовляють:

«Пий, к нь, цюю добрую воду —
Йорданськую,
Пий, не упивайсь,
А ти, вода, не очувайсь».

Переказати тричі, то коневі не шкодитиме. (В. Лук’янов, 
арк. 143).

Баба курку продавала і могорич брала, а за коня й вола сам 
Б г велів. (В. Лук’янов, арк. 152).

Корова

Корова з першим телям — дровичка. (Ф. 15, од. зб. 215, 

арк. 107 зв.).

Доросла корова, але пе́рвістка — дровичка.
Запліднення корови має різні назви: побігала, погуляла й т. і.
Одна дійка, на яку корова перестала доїтися зветься «миш-

ка» (І. М. Бех-Казчук, арк. 155).

В с. Бехах рахують гарною породою таку корову, щоб була 
велика на зріст, темно-червоної масти й з білою лисинкою на 
лобі.
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Прим[ітка]: В натурі це та німецька порода, яка в межах 
б[увшої] Волині має назву «пулинська» (м. Пулин в 35 килом. 
на захід від м. Житомира) (В. Кравченко, арк. 156).

Якщо перші колядники прийдуть дівчата — корови будуть 
телитися теличками, а хлопці, то — бичками.

Того дні, як корова отелиться або щось сіють, нічого й ніко-
му з доми не дають, щоб худоба або хліб не перейшли до інших 
рук. (В. Лук’янов, арк. 160).

«Йду до тебе, криниц ,
Як до р днойє сестриціє,
Як прибуває вода в джерилах,
Так нехай прибуває молоко в моїх коровах».

Каже жонка після отьолу корови, коли приходить враньці 
до криниці. (В. Лук’янов, Ф. 15, од. зб. 215, арк. 47).

Свяченим маком обсипают корову первістку і примовляют: 
«Як не можна цього маку позбират, так щоб не мог нїхто твого 
доброго одобрат». (В. Лук’янов, арк. 163).

Якщо при доїнні корова не стоїть спокійно, то дають пійло, 
в яке кидають частку з свяченої паски. (І. М. Бех, арк. 165).

Як після отелення корова не стоїт і не дає молока, то парат 
тоє кришки, що на ст л

ֽ
е збирают од паски, сиплют у пойло і 

дают пит. (І. М. Бех, арк. 166).

Jак молоко в пичі́  збіжи́т, то на те місце тра тро́шке со́лі 
кинути, то молока у корови не умен

ֽ
ши́ц

ֽ
а.

Гладишку повсігда́ випаровуj кропивоjу, то бага́то смита́ни 
бу́де. (І. М. Бех-Казчук, арк. 169).

Якщо ластівка пролетить попід ноги [корови], то «берут из 
женской рубашки из подолка содилку и кладут сваченого но-
жа, котори сватиця на Паску і просежуют його 3 раза. І це — 
лікуют баби. І через 2–3 дня проходит і стає молоко чисте. 
(В. Лук’я нов, арк. 170).

На Jурjа (23/IV с. с.) від
ֽ
ма го́ла збираjе росу на корист

ֽ
 своjіх 

корів. (В. Лук’янов, арк. 171).

Натрапивши на пасовиську павука (тарантула), треба на 
руку навіґлі хукнути й вдарить тим місцем тарантула. Так зро-
бити тричі. Тоді, коли б корова і ззіла того павука, то він їй не 
завадить.

«Щастя» з собою може забрать не тільки хтось з померших 
в родині, а воно може перейти й з членом сім’ї, який перехо-
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дить на нове самостійне господарювання. Напр., у однії вдови 
відокремився син на власне господарювання і «забрав щастя з 
собою». Після того в материному господарстві було негаразд — 
траплялися прикрі випадки з худобою, вона почала гинути. 
(В. І. Бех-Казчук, арк. 178).

Щоб прикликати відьму, то треба набрати з криниці води 
«непочатої» до сход сонця і в гладишку поставить на вогонь. 
Триски для цього беруть напередодні по заході сонця з дровіт-
ні, що накришилися. В цідилку ж утикають булавки з цілого 
папірця, на якому їх продають, — кладуть у ту воду й варять. 
Коли вода починає кипіти, то відьма прийде до хати щось по-
зичати, але давати не можна тому, що тоді шпильки, що ва-
ряться, не будуть відьму колоти біля серця. (І. М. Бех-Казчук, 
арк. 181).

[ІНВЕНТАРНІ КАРТКИ ЕКСПОНАТІВ 

ВОЛИНСЬКОГО МУЗЕЮ]1

Деревяне ярмо на те, щоб корова сама себе не ссала.
С. Бехи, Ушомірського р. Коростеньської округи. Здобув 

Василь Бех (Казчук). 21.ІХ.1927 р. (арк. 320–320 зв.).
«Єжук» — приладдя, що надівають теляті на морду на те, 

щоб не ссало корову. Все приладдя складається з кавалка по-
лотна, зшитого ку́лком по розміру морди тварини — зверху на-
шито кавалок колючої шкури їжака, а ще — причеплено два 
кавалки мотузка для прив’язування.

С. Бехи, Ушомірського р., Коростеньської окр. Здобув Ва-
силь Бех (Казчук). 21.ІХ.1927 р. (арк. 321–321 зв.).

Днище — березове (прилад до прядіння).
Настя, якій допіро 40 років, одержала це днище від свого 

батька «на посаг». За словами Настіного батька, якому допіро 
81 рік, днище зроблено й оздоблено різьбою біля 50 років тому 
назад — зверху на днищі вирізано чашку. Це на те, «коли пря-
деш, а не хватає слини, то на воду, щоб була під рукою». В го-
рішній частині оздоблена зубчиками й шестикутньою зіркою.

 1  Ф. 16, од. зб. 11.
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В с. Бехах, Ушомірського району, на Коростеньщині, від На-
сті Іванівни Бех (Казчук) 1927 р. 18 вересня здобув В. Г. Крав-
ченко (арк. 377–377 зв.).

Одама́шка — «каптан» шляхтян[к]и з с. Бехів.
В с. Бехах, Коростеньської окр. від Марії Дідківської, 65 

років, набув за 20 крб. 17.ІХ.1927. В. Г. Кравченко (арк. 379).

«Сп дниця» шляхтянки. «Сп дниця» пошита штире п л-
ки з «каламійки». Перша п лка — передня, таку й назву має 
«передня п лка», а далі — «задня п лка», «бокові п лки».

На поясі — «з[б] рки на поясі». Пояс, що нашивається на 
зб рках — має назву «ко́мнєір».

Шнурки, що пришиті до «комнєіра» — звуться «торочки».
Перша полоска внизу (зелена) — «рубчик», вище — чорна, 

що має вигляд зубів пилки — «зуби»; оздоб над «зубами» — 
«китиці» (сині).

Кишеня має назву — «р спо́рка».
В с. Бехах, Коростеньської окр., від Федори Іванівни Бех 

15.ХІІ.1927 р. За 2 карб. 50 коп. набув В. І. Лук’янів (арк. 380–

380 зв.).

Литографський малюнок — на білому папері — «С[вятий] 
П[ре по добний] Зосима и С[вятий] П[реподобний] Савватій» — 
за хис ники пасіки.

Здобуто 25.V.1928 в с. Бехах, Коростенської окр., від Яківа 
Беха (арк. 392).

Доділна жіноча сорочка з підтичкою
Опис сорочки:
Сорочка складається з горішньої частини — перкальової, 

розміри якої од плечей до пояса 54 с.
Підтичка — полотняна — 72 с.
Загальна довж. 123 с.
Широчинь унизу — 67 с.
Широчинь у плечах — 45 с.
Довжина пазухи — 23 с.
Комір 36 с.×10,5 с.
Рукав: довжина 46 с., широчинь у місці пришивки — 29 с.
Чохли 7,5×2,5 с.
Подолок, комір, пазуха и чохли вишиті.
Подарунок Насті Бех-Казчукової з с. Бехів, Ушомірського р., 

на Коростенщині. 16.ІХ.1927 р. (арк. 396–396 зв.).

«Фартух-пере́клад» (заткани). Частина жіночого одягу укра-
їнської (православної) шляхтянки.
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Малюнок, починаючи на полотні од гори до низу.
 1. «Зубі» (чорні).
 2. «Ланц жок» (червона нитка).
 3. «Клинчики» (ромбики всередині).

Нижче:
 1. «Зубі».
 2. «Ланц жок».
 3. «Рога́та квиетка».
 4. «Повна квиетка».

Фартух лляного полотна.
Загальна довжина 70 сн.
Широчинь у низу 126 сн.
С. Бехи, Коростенської окр., здобув В. Г. Кравченко 21.VІІІ.

1927, яко подарунок від Насті Бех-Казчучки (арк. 400–400 зв.).

«Станкова сорочка» — частина жіночого одягу української 
(православної) шляхтянки.

Розміри:
Довжина сорочки:

 а) від плечей до пояса (перкальова) 52 с.,
 б) підтичка (лляна) 74 с.

Загальн. довж. 136 сн.
Широчинь у подолка 76 с.
Комір 38 с×9 сн.
Рукава: широчинь у пришивки 28 сн., біля чохли 9 с.,
довжина 46 сн.
В с. Бехах, Коростенської окр., від Насті Бех-Казчучки 14.Х.

1928 р. набув В. Г. Кравченко. Вартість 3 карб. 85 коп. (арк. 401–

401 зв.).

«Сп дніца-каламійка». Частина жіночого вбрання (одягу) 
української (православної) шляхтянки.

В с. Бехах, Коростенської окр. — від Насті Бех-Казчучки 
набув В. Г. Кравченко 14.ІХ.1928 р. Вартість 4 карб. 50 к. 
(арк.402).

«Перебирани-фартух» — частина жіночого вбрання укра-
їнської (православної) шляхтянки.

Розміри:
Довжина — 79 сн.
Широчина на подолку — 97 сн.
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В с. Бехах, Коростенської окр. від Насті Бех-Казчучки на-
був В. Г. Кравч[енко] 14.ІХ.1928 р. Вартість 1 карб. 50 коп. 
(арк. 403–403 зв.).

Писанки й мальованки, в кількости 24 шт.
Опис:
Писанка — «сорок клинців» (рожеве поле).
Писанка — «шість квіток рожі».
Писанка — «рачкі».
Писанка — «рогата квітка з рожою».
Писанка — «листок кульбаби з квіткою».
Писанка — «вазон» (поле темне).
Писанка –«баранячі роги».
Писанка — «вазон» (поле рожеве).
Писанка — «квітка або вазон».
Писанка — «рогата квітка».
Писанка — «квітка з поясом».
Писанка — «кручкі».
Писанка — «сорок клинців» (клинці жовті).
Писанка –«вазон».
Мальованка — «вазон» (поле темно-малинове).
Мальованка — «вазон з поясом».
Мальованка — «вазон з трезублями».
Мальованка — «вазон» (поле малинове).
Мальованка — «вазон-тарілочка».
Мальованка — «водяна заросль» (лиле́я).
Мальованка — «вазон волошки» (васильки).
Мальованка — «вазон з пташкою».
Мальованка –«вазон з гусеницею».
Мальованка — «вазон з пташками» (поле біле).
Збірка подарована В. І. Лук’яновим 26.IV.1928 р. с. Бехи, на 

Коростенщині. Здобув В. Г. Кравченко. (арк. 404–405).

Килим. По берегах — «червоні зуби» й «квітки» або «мотилі». 
Середина — «круги», по краях — «чоловйеки». (195 сн. × 147 сн.) — 
по краях маються латки.

С. Бехи, Ушомирського району, Коростенської округи. Ку-
плено від Гапки Федорової Бех за 12 карб. Цей килим їй достав-
ся у спадщину від баби її чоловіка Катерини Павлової Бех, яка 
померла 40 років тому, а цій бабі килим оцей також дістався у 
придане від матери, так що йому є понад 100 років.
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Гапка Федоровна Бех останнім часом накривала цим кили-
мом п л.

Щоб приготувати чорні нитки, фарбували їх у купервасі й 
вільсі; білі — у білій глині, що копають у Дідковичах; черво-
ні — червець (місцева рослина); жовті — жовтушка (місцева 
рослина); зелені — трава зеленець; сині — хемічна фарба.

Здобув у лютому 1929 року Іван Мартинович Бех, доставив 
Н. К. Дмитрук. Вартість 12 карб. (арк. 469–469 зв.).

Кавалок старого доморобного селянського сукна до свити 
(60 сн×50 сн — пересічно).

Від І. М. Беха-Казчука в с. Бехах, Коростенської округи 
здобув В. Г. Кравченко. ІІ.1929 р. (арк. 470).

Писанки й «мульованки», згідно опису на звороті.
Опис.
«Мульованка» — «вазон».
«Мульованка» — «волове око» і «матилі».
«Мульованка» — «виноград» і «листки».
Писанка — «квітка з галузою й пташка».
Писанка — «поперечни вазон».
«Мульованка» — «рожа з листям, а зверху квітка рожи».
Писанка — «волове око з колякою і пташка».
Разом 7 штук.
В с. Бехах, на Коростенщині, 5.V.1929 р., від Гандзі Бех здо-

був і доставив Василь Бех-Казчук (арк. 478–478 зв.).

Писанки — 3 шт.
«баранячіє рогі» — 1 шт.
«ветрачкі» — 2 шт.
с. Бехи, на Коростенщині. 10.V.1929 р. Здобув В. І. Бех 

(арк. 502).
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МАТЕРІАЛИ

ВАСИЛЯ ЛУК’ЯНОВА
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ЛИСТИ В. КРАВЧЕНКА ДО В. ЛУК’ЯНОВА1

Вельмиповажаний Отець Василь!
Вибачте за те, що минув такий час, а я не написав до Вас. 

Справа в тому, що в нас одкривається, т[а]к би мовити, «сезон» 
музейної праці, а це забирає багато часу. Як ласка — повідо-
міть мене — оскільки посунулась наша справа по набуванню 
експонатів для Музею?

З глибоким до Вас поваженням В. Кравченко.
P.S. Адреса моя:
Житомір, вул. К. Маркса, ч. 101, Василеві Григоровичу Крав-

ченку

19
10

27.
IX

Житомір.

Високоповажаний От[ець] Василій!
Від Василя Казчукового довідався, що Ви мали хутко за-

кінчить те завдання, що для Ленінграду. Як ласка, надішліть 
його бодай через того самого Василя.

А знаєте що? Я постеріг, що у Вас мається дуже гарний 
нюх до того, щоб влучно спостерегати за життям села. Це дуже 
добре!

Майте на увазі: в той час, коли Ви щось спостерегаєте і 
Вам, на Ваше певне запитання дають кілька відповідів — за-
писуйте їх усі. А буває ще й так: записуєш одно, а оповідач 
говорить певний приклад — байку, часом казку, про цілком 
иншу справу — тоді занотовуйте такі речи на окремі папірці 
(цілком окремі!), вони в свій час знайдуть своє місце. Але, на 
мою думку, найкраще робім так: зараз збирайте матер[іал] про 
«Родинний побут», с. т. — «Родиво, родини, хрестини» й т. и., 

 1 Ф. 15, од. зб. 516, арк. 47–72.
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після того — програма цього повернете мені, якщо не знайдете 
певного аматора-батюшку з якогось дальшого села. Тільки той 
аматор мусить бути особою певною, що не закине нашої праці!

Далі я надішлю Вам програми: «Весілля» й «Похорон». Це 
буде для Вас маленький, т[а]к би мовити, іспит, після якого, 
якщо буде на те Ваше власне бажання, ми з Вами, за моїми ж 
програмами розпочнемо «стаціонарно» (постійно) досліджува-
ти за с. Бехами. Таких програмів, які розроблено мною, (я пе-
вен!) ні в кого нема!

Часом наїздитиме фотограф. Що треба — будемо фотогра-
фувати. Тільки не піддавайтесь, як то кажуть, «соблазну» по-
рад сторонніх мені осіб, бо тоді нічого не вийде. С. т. — не треба 
розкидатись. Просіть Василя, щоб він якнайкраще дослідив у 
себе в селі «Найми пастуха» та додав би приладдя пастухів.

Привітайте від мене Матушку й доньку.
Пишіть на адресу:
Житомір, вул. К. Маркса, ч. 101 — мені.
З глибоким до Вас поваженням В. Кравченко

19
26

27.
IX

Житомір, Маркса, 101.

[Без дати]
«Вказівки, як записувати діялектичні матеріяли на укр. 

язиковім обширі», надсилаю, але, засвоївши правила, Ви мені 
їх повернете, бо то ж подарунок «від автора».

Навіть засвоївши правила, можна залишити писати дея-
кі літери так, як і пишуться в літературній мові, с. т. «Я» (а 
не «jа»), «Ю» (а не «jу»), «Є» (а не «je»), «Ї» (а не «jі»), як про 
те пише проф. Тимченко, але ті відмінности в мові, які потра-
пите, мусять бути твердо зазначені, напр. «дру́вий» (намість 
«дру́гий»), «срімний» (намість «срібний»), «сятий» або «сьвья-
тий» (намість «святий»), «набуть» (намість «мабуть») і т. и.

Отже Ви, яко музикант, мусите це хутко засвоїти!
Як бачите, справа, до якої Ви наближаєтесь, для Вас варта 

буде 2-х універсітетів!
З поваженням Ваш В. Кравченко.
P. S. Звертайте на те, як у Вас в ріжних випадках вимовля-

ють літ. «л« (l) і т. и.
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Високоповажаний Отець Василій!
Вчора я надіслав до Вас переводом 15 карб., з них — 5 карб. 

або віддайте Василеві Казчуку Беху, або самі оплатіть той одяг 
(сорочку, спідницю, фартух), яко доповнення до повного вбран-
ня шляхтянки. Через те, що до 30 вересня включно закінчу-
ються всі рахунки, то й всі видатки по оплату Ви чи то Василь 
мусили би зробити (скласти) до 1го жовтня, с. т. не пізніше 
30 вересня. Це Ви добре памятайте! Правда, коли 21 вересня 
я давав у Коростені Василеві частину грошей на одяг, то твер-
до зазначав йому, щоб він закінчив купувати одяг до 30/ІХ, бо 
тоді, мовляв, контроль не визнає розходу.

Отже, Василь ще молодий хлопець і може моєму застере-
женню не надати значіння, ось через те й прошу Вас мати це на 
увазі й просити його, щоб було як слід.

10 рублів, що зверху — то, цілком випадково, я зміг здобути 
для Вас нібито за те, що Ви збиратимете матеріял за програмом 
«Родиво, родини» й т. и. Отже самі Ви, коли вже збиратиме-
те матеріял в натурі, то не давайте сухих анкетних відповідів. 
Пишіть щонайбільше! Може, програм і не передбачив того, що 
Ви натрапите, то пишіть все те, що говоритимуть Ваші оповіда-
чи. З’умійте піймати місцеву говірку й як слід записати. Коли 
хрестини чи якийсь инший ритуал відріжняється у «крестьян» 
від того, як він провадиться в шляхти, то так і відзначайте.

Памятайте — овручська православна шляхта — велико-
панського походження. Там маються прямі нащадки Рюрика 
(Закусили, Каленські та ин.) — всі вони, як і Ваші Бехи, не-
досліджені. С. т. — там бували «гастрольори»-записувачи, але 
глибокі досліджування ніхто не вмів провадить. Не було гро-
шей і не було справедливих дослідників.

Спостерегайте за всіма балачками, занотовуйте всю ту во-
рожість, яка існувала межи «шляхтичем» і «мужиком». Може 
навіть не ворожість, а та предкавічна ріжниця межи цих двох, 
зовні однакових, станів сельської людности, а в натурі — т[а]-
к[их] далеких одна від другої, щодо їхньої ідеології.

Гроші вислано через пошту «Ходаки».
Привітайте матушку й Вашу доньку.
З глибоким до Вас поваженням В. Кравченко.
P. S. Якщо для тих ленінградців роботу закінчили, то, будь 

ласка, пришліть. Вони мене замучили!

19
1

27.
X

Житомір.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

90

До речи: коли «на хрестинах» або «на похре́стинах» співа-
ють пісні чи то — молитви якісь — все те списуйте на ноти.

Звичайно на весіллі вживають якісь ритуальні речи, на 
які до сього часу Ви могли не звертать уваги, — напр.: баба-
бранка дає присутнім «виноград», с. т. квіточки чи то, примі-
ром, коли несуть дитину до хреста, то під неї щось кладуть, а 
може щось кладуть на порозі й т. и. Намагайтесь здобути таку 
реч обовязково!

На всяку таку реч годиться начепити квиточка з відповід-
ним написом про походження й значіння речи.

Коли Ви натраплюєте на певний ритуал і значіння його Вам 
цілком невідоме — намагайтеся з’ясувати тут же!

Високоповажаний Отець Василій!
Дякую за ту працю, що Ви її виконали для Ленінграду. Я 

ще не мав часу детально її перечитати, бо зараз терміново їду 
до м. Звяглю в науковій справі, але з поверховного огляду ви-
дно, що гарно. Це мені надає надію, що наші взаємини трошки 
більш спаяються, якщо разом поведем нашу науково-дослідчу 
працю.

Той каптан, що купив Василь — нехай буде теж для нашо-
го Музею. Треба тільки докупить на два костюми (до тих кап-
танів): 2 сорочки, 2 ґебалки, 2 спідниці, 2 фартухи, 2 набори 
дешевеньких пацьорків (бо на дорогі в мене нема грошей), а 
ще що там скажуть баби — аби в мене можна було виставить 2 
шляхтянки з Вашого куточка.

Хутко я повернусь додому, так що (якщо Ви будете в 
Ж[итомирі] коло 15/Х) мене застанете вдома.

Привітайте Вашу дружину й доньку.
З глибоким до Вас поваженням
Ваш В. Кравченко.

19
10

27.
X

P.S. Якщо потрібні будуть гроші, то дам, як будете в Ж[ито-
ми рі].
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19
31

27.
X

Житомір.
Високоповажаний Василь Ілліч!

Після моєї з Вами наради, як тільки Ви вийшли з хати, я 
взявсь читать «Етнографію» кн. ІІІ, видання Ленінградської 
(здається) акад. наук. Там є стаття, що зветься «Етнографічні 
музеї в Германії», де зазначено в коротких рисах схема їхньо-
го будування. Підо впливом тієї статті, у мене виникла думка 
така: після того, як я об’їхав музеї всі — київські, полтавські 
й харківські — залишилося вражіння, що Етнографічного му-
зею, в розумінню, яке я собі уявляю, цілком нема. Головне — 
нема етнографів на Україні таких, які б поступово — крок за 
кроком простежили на селі за культом в цих двох напрямках:
 а) По календарю, с. т. — день за днем.
 б) В родинному побуті (родиво, весілля й похорон).

Те досліджування мусить бути проведене напротязі цілого 
року.

При досліджуванні: обовязково здобувати всі матеріяльні 
речи, що стосуються до певного культу, напр.: допіро — осінь, 
хлопці й дівчата справлятимуть Катерини-Андрея, пектимуть 
пампушки, ворожитимуть й т. и. А може щось з тіста печуть, 
або щось варять спец[іальне], на Варвари-Сави-Миколай й т. и.

Чи то на «Вілію», Різдво, під Новий рік, Голодну кутю й 
т. и., на Середопістя, на Паску… Чи то на весіллі: «коровай», 
«гільце», «кури» й т. и.

Головне  — точно дослідити процес приготування всякої 
речи, яка її форма. А ще й зазначати — що ж власне всяка 
окрема (складова) частина з себе уявляє.

По деяких селах печуть з тіста так звану «булку», а иноді 
звуть «лежнем» (лежень), що має ріжні форми. У поляків (ка-
теликів) «обе́ртух» з слойоного тіста. Й ця реч лежить через усі 
різдвяні свята. То є нібито символ «Христа рожденного», а в на-
турі цей звичай існував за багато тисячеліттів до народження 
Христа, й як тільки зібрати всі зразки — розташувати їх, то ви-
йде — «народження сонця». Думаю, що такі думки для Вашого 
релігійного почуття анічого не шкодят, бо «віра в Бога» — одно, 
а культ предкавічний — справа цілком инша. Я навіть певен і 
в тому, що Вам досить відомо те, що коли, напр., кн[язь] Воло-
димир загнав темну масу в Хрещатика, охрестив її, то це ще не 
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значе, що та маса людська поробилась християнами — відомо 
бо — натовп біг і кричав «видибай, Боже!» — це в той час, коли 
«Перуна» було вкинуто в Дніпро. Ото й той предкавічний культ 
первісної людини нам і треба витягнуть. Але той же нарід зна-
чну частину того предкавічного культу втягнув і в церкву: ві-
домо бо, що коли на Україні заведено було православну віру, то 
спочатку церква боролася проти того, щоб ходить з молебнами, 
коли вигонять уперше худобу на пашу, чи то, щоб на Юрія йти 
з «цехом» (чи як там кажуть у Вас) на поле й святить збіжжа, а 
після того дядьки п’ють по чарці й качаються по «врунах».

Словом, церква й людське життя з’єдналися. Ось через те 
й важливо, досліджуючи предкавічний культ — не відкидати 
того звязку (в досліджуванні), що виник на церковному грун-
ті (обіди, парастаси й т. и.). А знаєте, під час «Калинівського 
чуда» по багатьох селах виникли такі «парастаси»: одно село 
пече три паляниці, жарить рибу, докладає в кухликах мед або 
цукор і виряжають у три різні селі. Коли там одержать цього 
«парастаса», служать панахиду, діляться хлібом як «артусом», 
ззідають по частці мед і рибу, а цукор — батюшці.

В свою чергу це село виготовляє таких же три «парастаси» 
й відправляє в три инші селі й т. и.

Допіро моя думка така: Вам у Вашій так гарно розпочатій 
дослідницькій праці нема що далеко відхилятись від дослі-
джування за культом: спочатку Ви дослідіть «Календар» в ці-
лому так, як то по програмах належить, при чому всю увагу 
з’осереджуйте на матеріяльній частині — на хлібові та «ко́ливі» 
й на иншій їжі ритуальній. Обовязково набувайте все з пе́чива, 
що можна. Але щоб не гинуло — засушуйте насухо (до сухаря). 
Тільки це треба робить поступово, щоб не спалить.

Усі Ваші видатки в цій справі поверну Вам з вдячністю. 
Якже можливо буде якогось карбованця відірвати в себе, то, 
будьте певні, відірву. Звичайно — по змозі, бо й сам не бага-
тирь. Отже тут захована велика думка — думка, про яку бага-
то балакають, але щоб гарно дослідити й ілюструвати хлібом 
та иншими предметами — того в нас ще нема. Нехай же ми з 
Вами спільно проробимо цю гарну культурну роботу.

Всяку з набутих Вами речей, муситиму зфотографувати, а 
колись, звичайно, й надруковати. Про хід Вашої праці часом 
повідомляйте мене.
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Я навіть певен, що, з Вашою дотепністю до праці, в най-
ближчому часі Ви вже мене будете багато де в чому повчати. А 
це через те, що Ви ж так близько стоїте до селянських мас.

А всі ті їхні власні молитви, що вони вживають під час за-
мовляннів усяких, хіба це нецікаво для Вас самого?!

Як ласка: пришліть рахунки на всі ті гроші, що мною пере-
дано до Бехів:
 а) 5 карб., що послав Вам.
 б) 3 карб., що дав Вам у себе.
 в) 20 карб., що Василь за них купив каптана у Васьковичах1.

Привітайте від мене дружину Вашу й доньку.
З глибоким до Вас поваженням В. Кравченко.

Високоповажаний Василю Іллічу!
Як Ваша ласка, найхутчій перешліть оту працю для Ленін-

граду, бо вже прогризли вони мені голову за ту роботу.
Попросіть Василя, щоб для мене теж поробив малюнки 

верстата (кросен), воза й т. и. Тільки ж від себе зазначіть, щоб 
він трошки більш додержався перспективи, коли малюватиме 
верстата.

Взагалі мені було би приємно одержати від Вас повідомлен-
ня, чи то одержали Ви всі мої листи, а ще й як же йде справа (в 
першу чергу) «Календар» і «Ритуальний хліб»? Щодо «хлібів», 
то в першу чергу занотовуйте «Календарний хліб», щодо того, 
який стосується до: родин, весілля й похорон, то ця справа піде 
на пізніше. Звичайно, це не відкидає можливости набувати «по 
дорозі» випадково всякий инший матеріял, тільки переважно 
такі випадкові речи занотовуйте на окремі папірці, тоді вся 
Ваша дальніша робота не буде складною. Це Ви побачите потім 
самі, що моє застереження в цій справі доречливе.

А як же справа з рахунками Вашими й тим, що у Василя 
(Казчука) Беха?

Василь чомусь засмикався й не пише — часом нагадайте 
йому.

А як провадить працю Ів[ан] Мартинович, щодо скотарства? 
Часом підженіть його й дещо поїнструктуйте.

Привітайте дружину й доньку.

 1 У автора позиції а), б), в) праворуч об’єднанні фігурною дужкою і 
вказано «Рахунки до 30/ІХ».
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З глибоким до Вас поваженням В. Кравченко.

19
17

27.
XI

Житомір, Маркса ч. 101, № 96.
P. S. Щодо набування «хлібів» в натурі, то робіть це по-

ступово, як напр., відбувається якесь свято, печуть щось ри-
туального (святочного), то тоді й набувати, але все засушуйте! 
Звичайно було б добре, коли б крім детального опису «хліба» та 
назв його частин, були б ще й малюночки1.

Високоповажаний Василю Ілліче!
Чомусь Василь замаринував у себе Ленінградську роботу.
5 карб. 50 коп., що залишилися у Вас, тим часом тримайте 

в себе. Я все ж таки не втрачаю надії, що Ви купите взагалі по-
ступово для Музею: 2 сорочки, 1 фартуха (бо вже один фартух 
у мене є — його подарувала Анастасія Бех (Казчукова)), 1 спід-
ницю (бо вже одну Ви купили) й 2 хустки на голову, й 2 ґебал-
ки. Так Ви й памятайте! Це добираю на те, щоб було 2 повних 
жіночих «ґарнітури». Той рахунок, що в Вас на 2 ½ карб. — 
мусить бути датованим не пізніше 30/ІХ, а вже на ті гроші, що 
ще не витратили, рахунок мусить бути тодішній, коли купите. 
Розумію, що грошей у Вас не стане. Знаю, що й у нас їх обмаль, 
але Ви поступово — помаленьку приторговуйтесь. Бачу, що Ви 
не переплатите. А тоді як підберете щось підходящого й недо-
рого коштуватиме, то Ви повідомите мене зарані, і я Вам на-
пишу тоді, як бути.

Там Василь писав, що нібито він натрапив якусь спідницю, 
що цілком пасує до того «каптана», що він купив у Васькови-
чах. Тільки ж 15 карб. платить нам допіро за спідницю недо-
цільно. Було б краще, коли б у тій спідниці теж була «маленька 
дірочка».

До речи: памятаєте, коли ми в Дідковської купили з Вами 
«каптана», тоді я детально описав усі назви кроя і оздо́бів 
(украшеній) того одягу. Про такий же опис я просив і Василя, 
якщо він братиме «каптана» в Васьковичах, але він нічого того 
не зробив. Допіро прийдеться щось робить, щоб можна було з 

 1 По лівому полю листа дописано: «Організацію пересилки мате-
рія лу доручайте Василеві».
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Васькович одержати ті відомости. Думаю надіслати малюнка й 
по ньому Василь мусить проробити записи на місці.

Не забудьте те саме зробити й щодо спідниці, яку оце Ви 
купили, а також мати й на майбутні покупки.

Щодо спідниці, то зазначіть назви:
 1. а) передня пілка
  б) задня пілка
  в) бокові пілки
 2. Зборки на поясі, пояс і шнурки, що ними підперізується.
 3. Нижня — позе́мна частина спідниці.
 4. Кишеня…
 5. Всі оздоби й частини їх.

Ще раз прошу Вас мати на увазі: все це на всякий предмет, 
який набувається. Звичайно, коли б то був не одяг, то такі час-
тини складові, з яких предмет складається. Дуже мені при-
ємно те, що Ви взялись в першу чергу за «Календар». Тільки 
прошу Вас бути в цій роботі дуже уважним. Також раджу бути 
уважним щодо культових (ритуальних) хлібів та ріжних страв. 
Справа в тому, що всякі такі речи надто буває трудно виявити 
від одної якоїсь людини та ще тоді, коли самий термін приготу-
вання певного хліба (страви) надто далекий від того часу, коли 
записувач набуває відомости.

Набуваючи матеріял по календарю, треба на кожному кроці 
й не одну бабу розпитувати. Ось Вам цікавий такий буде при-
клад: здається, Ви чули, коли не від мене, то від Василя про 
звичай — восени хлопці роблять гарбузяного лихтаря-личину 
(маску) і лякають під вікнами. То що виявилось? У м. Лугині, 
баба, що має 90 років, каже: сама цього звичаю не бачила, але 
чула від свого батька, що колись було. Отже той самий звичай 
за 10 верст од Житоміру — в с. Каменці й зараз ще існує.

В «Календарі» зазначайте, якщо певний звичай існує зараз, 
то так і пишіть, як же колись був — так і зазначайте. А може 
під впливом революції відбувається щось цілком нового? Тоді, 
не соромлячись — пишіть так, як воно є в натурі. Адже наша 
праця наукова, й ми мусимо в ній бути цілком об’єктивними — 
як лікар коло хворого. Адже життя не стоїть, і затримати його 
в певних сталих рямцях не сила поодиноких людей. Всяка 
зміна ще за дореволюційного часу відбувалась непомітно для 
звичайного людського ока, але щодалі ми живемо за післяре-
волюційного часу, то все більш наявно нам видно, як те старе 
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життя міняється! Нема мені що наводити їх Вам тут, досить 
нагадать, що, напр., стара укр[аїнська] пісня часом дає шлях 
цілком непоетичній творчости — московським «чебирячкам» 
(частушкам).

Не забуваймо того, що багато випадків по селах таких: 
коли вперше почали брати шлюб лише в «Підзапсі», то селяне 
взагалі такий шлюб звали «собачим». Але що далі йде справа, 
дивіться — привикають! Він привикає через те, що для нього 
це більш просто й дешевше!

Така вже людська вдача!
Допіро на конт зауваження Вашого, що нібито хліби на 

Різдво й на Паску у Вас на селі майже нічим не відріжняють-
ся від звичайного хліба. Дозвольте з Вами не погодитись. Тоді 
погоджусь, коли, напр., саме перед певним святом Ви, напр., 
прийшли би до певної своєї бабусі-приятельки (до одної-другої) 
і розпитали би в неї геть про всяку страву, про ріжні пиріжеч-
ки, книшики, палянички, сирну паску, про «лежня» (часом 
«обертух» — у кателиків) і т. и й т. п…

Я навіть ані краплі не дивуюсь з того, що Ви ще не при-
звичаїлись усе «вміти бачити». Це «вміти бачити» — великий 
талант і розвивається він поступово — роками, упертою, над-
мірною працею!

Треба любити справу, любити людей, жити з ними душа в 
душу, як то трохи я постеріг у відношеннях Ваших до людей, 
тоді можна бути певним, що ми піднімемо з Вами запонку на 
надто старе — предкавічне!.. Воно було невідоме через те, що не 
було відповідних дослідників у цій справі. А час не стоїть, і він 
просто кричить до нас — не спіть, бо пізно буде — все зрівня-
ється в один ранжир!

Ваша думка щодо можливости здобути матеріял у євреїв 
про хліб, про страви — цілком реальна й правдива. Тільки ж 
не забуваймо того, що християнство пішло з юдейської віри, 
а це дає нам право гадати, що від тих же євреїв сила-силенна 
й культових звичаїв перейшло до нас… Хоч же ми мали й свої 
звичаї. Адже наші пращури вірили в огонь, молились сонцю — 
благали їх — молились як їм, так грому, блискавиці, росли-
нам, тваринам, камінням і т. и. І я вже якось зазначав Вам, 
що охрестить людину дику, це ще не значе, що вона зробилась 
християнином. Найбільш яскраво це видно на сучасній мордві, 
чувашах і т. и. Але чому ми не можемо тими ж очима диви-
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тись на наше село?.. Чи не цікаво би Вам достежити про ті 10 
п’ятниць? Адже ми знаємо, що коли п’ятниця, то це звичайний 
собі день, а всі баби по селах уявляють собі, що та «п’ятниця» — 
свята, або, як вони кажуть, «Свята П’ятниця» (П’ятінка). При 
цьому вони про всяку з тих «П’ятниць», як про живих істот, на-
го во рять Вам безмежну кількість ріжних апокритичних опо-
ві дань.

П’ятниця в сельської баби, то жива істота — часом — «Бо-
городиця», а часом — якась цілком инша істота, до виявлення 
якої ще треба довго покопатись!

Добре відаючи, як то часом буває скрутно на місці розібра-
тися в питаннях, які для певної людини були перед тим неві-
домі, я навмисне, яко додаток до тих програмів, що маються 
в Вас про «календар», надсилаю ще два. Отже рукописного 
прошу використати як найскоріш і повернути мені, бо на свя-
та маю передруковати й роздати деяким студентам. Програм 
«Великдень» можете трохи довше затримати. Я, бачте, певний, 
що хто-хто, а Ви з’умієте підійти до справи! Моя дружина вітає 
Вас, а я, від себе, вітаючи Вашу дружину й доньку, залишаюсь 
до Вас з глибоким поваженням, Ваш В. Кравченко.

19
28

27.
XI

Житомір.

Високоповажаний Василю Іллічу!
Я так зрозумів, що Ви взагалі бажаєте стати близько до 

наукової роботи. Отож: оці програми про «календар» — я од-
шукав у себе. Думаю, що в них хоч і небагато, але ще щось є 
цікавого на те, аби доповнити всі ті програми, що в цій справі 
вже маються у Вас.

Майте на увазі — увесь матеріял програмовий, щодо народ-
н[ого] календаря, якого Вам взагалі передав — у мене унікум, 
с. т. — лише в одному примірнику. Через те й прошу, як тільки 
вичерпаєте його в себе, то негайно поверніть мені його саме, як 
закінчите всю роботу з тим календарем. Думаю, що це Ви зро-
бите до різдвяних свят. Строго провірьте скільки разів у Вас на 
селі варять кутю, яку назву має всяка й які всякої з них осо-
бливости? Чи не варять першу кутю на Варвару (4/ХІІ) й «для 
чого то»? Що з нею роблять.
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Яка форма хліба, як його печуть і яка назва, що через усі 
різдвяні свята мусить лежати на певному (якому) місці в хаті 
й т. и.?..

Будь ласка, трошки підженіть Василя і дайте йому оці два 
малюнки — нехай він по ним збере назви частин:
 а) Крою каптана (спинка, рукави, комір, стан і т. и.)
 б) Назви частин малюнків — оздобів

С. т. — нехай він у с. Васьковичах збере про свого каптана 
те саме, як те я зробив при Вас у М. І. Дідковської.

Привіт Вашій дружині й доньці.
З глибоким до Вас поваженням В. Кравченко.

19
13

27.
XII

Житомір, Маркса 101.

19
19

27.
XII

Житомир, Маркса, 101.
Лист. ч. 156.

Високоповажаний Василе Іллічу!
Деякі зауваження і запитання, щодо Вашого календаря. 

Бач те, надто цікава справа:
 1. 8/І — рахується «Різдвяний день» через те, як Ви заноту-

вали, що «в цей день було Різдво». Так — до 375 року нашої 
ери Різдво святкували 8/І, так же, як і єгиптяне в той са-
мий день святкували народження Озириса — бога сонця.

 2. Треба, щоб Ви виявили: через що тиждень після Ордані не 
можна прати білизну?

 3. Що таке за тварина «сікач» або «земляний коник»?
 4. У Вас не занотовано ні в християнському, ні в єврейському 

календарі — від кого Вами записано ті матеріяли. Обовяз-
ково це потрібно записувати й навіть додавати коротенький 
життєпис того, від кого записуєте, а ще й якого віку.

В єврейському календарі:
 1. Не зазначено днів місяця, в які певні свята відбуваються.
 2. А звідки Ви довідались, що в місяці «Тейвес» піст «Асуру-

бетейвес» — на згадку про Уманьську різню? Може, від тії 
ж особи, що подала ті відомости, запишете деякі инші іс-
торичні згадки про Уманську різню?

 3. Ви надто обережно-делікатненько підійшли до єврейського 
календаря. Майте на увазі, що майже ввесь культ від євреїв 
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перейшов до християн. Ви візьміть: оте християнське свято 
«Вхід Христа до Ярусалиму» — Ви відшукаєте в одному з 
осінніх єврейських свят, коли вони вживають вербу, а ще 
«lyleb» — звичайне листя пальми й при тому вигукують 
«Осана Сину Давидову». Ось пошукайте но цього!

 4. Для чого то першого дні Пейсаху, коли вперше сідають 
їсти — на мацу, межи инших предметів, кладуть яйце. Що 
воно визначує і куди його дівають? Не забудьте: у християн 
яйце (крашанка) визначує символ подвійного народження, 
с. т., — народився — помер, а далі — воскрес.

  У євреїв — яйце — символ смерти. Для чого то подушки 
для старшого в сем’ї?

 5. Яка форма й що визначує булка «сіде-кейлич» (очевидя-
че — «калач» (росс.) = «книш»(укр.)), що печуть на пурим 
(на Гамана)?

 6. Те, що не тільки укр[аїнський] нарід, а й всі народи всяко-
му місяцеві дають певну характеристику — справа відома. 
Отже, думаю — чим більш Ви будете поглиблювати Вашу 
роботу, тим Вам багато дечого стане більш яскравим.
Щодо власної Вашої гадки, як саме характеризують місяці 

по инших містинах, то досить продумать українські назви мі-
сяців, щоб одразу постерегти, що всі вони походять з народніх 
опреділень. Крім того є безліч усяких инших назв, як от: «Ма-
рець — дере бороду старець», с. т. — місяць холодний; квітень 
(IV) — «нестатечний», с. т. часом за один день погода безліч ра-
зів міняється. Звідси повелось і те, що на I/IV обдурюють одні 
других і т. и.

Вам раджу: прийдіть до другого села й там розпитайте, й 
занотуйте про те саме. Частина буде — те, що у Вас у Бехах, а 
частина нового.

Необовязково ввесь календар списувати підряд. Досить 
того: зазначіть якого дня й якого місяця, намість назви міся-
ців, пишіть римскими цифрами, напр. XII — грудень (декабрь), 
VI — червень (іюнь) і. т. и. Справа в тому, що Ваша ж робота — 
це лише сировий матеріял, якого я мушу геть чисто ввесь спи-
сувати на окремі картки. Всяка найменьша думка мусить бути 
переписана на окрему картку, і лише тоді я почну підходить до 
праці. Надто пильну увагу звертайте на такі моменти:
 а) Вересень — коли вперше світять світло в хаті; 14/ІХ — 

Здвиження, 24/ІХ — (здається) «зачаття Івана Хрестителя» 
й т. и.
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 б) 24/VI — Івана Купайла: що роблять, що кажуть, коли «ги-
цають» через огонь? І т. и.

 в) Благовіщення (25/ІІІ) і Паска.
 г) 25/ХІІ — Різдво.

То «чотирі кіти», що на них побудовані майже всі віри, с. т. 
(рахуючи за новим стилем) — всюди на певному сонцестоєві!

Вами цілком пропущена Масниця, а Великий піст — надто 
слабенько. Нема нічого про «10 п’ятниць», про «поминовения 
померших». Все, що сполучається з культом, а відбувається 
в церкві — цілком пропущено і навіть не згадується. А межи 
тим — коли, напр., Ви, згідно Вашого церковного календаря — 
день за днем опишете всі «парастаси», всякі «поминовенія», 
«начасточки» й т. и., й т. и., то лише тоді ми й одержемо від Вас 
той самий «календар», що мусить собою репрезентувати Ваше 
село. Зверніть увагу, навіть «парастаси» не скрізь бувають од-
накові. А ще чи не відомо Вам, як за часу голоду 1922-23 рр. 
баби почали самі творити «парастаси»? й т. и. Чом не повідоми-
ли мене — чи Ви думаєте про те, щоб то досліджувати за «хлі-
бом» та набувати його? Про це я вже Вас просив.

Простежте також:
 а) Чи відбувається у Вас ритуал, щоб то на масницю хорони-

ли, чи то, як кажуть: «Кострубонька ховають», або — «Сав-
ку хоронять»?

 б) Чи бувають «брикси» в перший понеділок Петрівки?
 в) Розпитайте в старих людей: коли, якого саме дні востаннє 

горів «комен» (= лучник) і т. и., а коли й як його «женили», 
с. т. коли його вперше світили.
Все те треба надто проробити тонко — детально!
Рахую також, що й про Паску Ви ще не змогли з’ясувати 

собі всього.
«Весілля» — одкладіть на пізніще. В першу чергу закінчіть 

календаря, по ньому — що зможете — занотуйте про «вогонь». 
Тільки уважно простудіюйте програм.

Після того беріться до «похорону». Щодо «весілля», то, 
коли закінчуватимете «похорон» — попередіть мене, і я при-
шлю Вам додатковий програм про «весілля». Той мій «весіль-
ний» програм — більш торкається культу, але цей, що маю до-
дати — «Зв[и]чаєве право». Правда, матеріял культовий будете 
записувать окремо від «Звичаєвого права». Коли Ви почнете в 
майбутньому збирати матеріял по «Звичаєвому праву», то Ви 
самі здивуєтесь не один раз і скажете самому собі: «Живу бага-
то років межи цих людей, але цього не знав!»
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Спідницю й ленінградський матеріял ось допіро таки одер жав.
Просіть Івана Мартиновича Беха-Казчука трошки більше 

посидіти над записаним про «скотарство», тоді й я його одержу 
скоріш.

За «сподніцу» дуже дякую. Пошукайте ще одну таку. Це, 
щоб було два повних костюми. Намацуйте сорочок дві і два 
фартухи й т. и. Ви ж знаєте чого в мене бракує до повних двох 
костюмів. Купуйте не разом, але довго торгуйтесь, адже час у 
нас з Вами мається.

Оці десять карб., що посилаю, це — за «календар», але не 
лише за той, що надіслали, а й за той, що маєте його зібрати й 
надіслати.

Пришліть таку росписку, що, мовляв, «Для Етнограф[ічного] 
відд[ілу] Волин[ського] муз[ею] мною зібрано матеріял під наз-
вою «Календар в с. Бехах, Ушом[ірського] р[айону], на Корос-
т[енщині]», за що й одержано мною десять карб…» Я певен, що 
тих грошей не получу з Музею, але попробую поторгуватись. Ви 
знаєте — ота сама Акад[емія] наук, що часом друкує мої праці, 
не дає ні копійки — вона каже те саме, що й Ленінградсь кий 
універсітет, як ото Ви в мене читали.

Гроші зараз через те посилаю, що допіро оце получив сам 
трохи, ну й думаю, що на ті, що оце одержите з них же від 
мене — Ваша дружина справить для Вас свята.

Ще одно моє щире до Вас прохання: всі мої листи збирайте 
й колись Ви їх мені повернете. Ви самі бачте, яку то велетен-
ську працю в ці листи вкладаю, а копій для себе не залишаю. 
Про те саме попросіть і Василя. А це ж не Вас лише двоє!

Моє щире привітання Вашій дружині і доньці. Моя дружина 
вітає Вас, а я — з глибоким до Вас поваженням В. Кравченко1.

 1 Зліва на берегах 1, 3, 4, 5 стор.  листа дописано: «Я думав, що 
Ваш приятель-псаломщик зайде за цим листом, от і хотів через 
нього передать гроші, він не прийшов. 10 руб. посилаю на пошту в 
Коростень, «до востребования». Через те, як тільки одержите цьо-
го листа — підіть до Коростеня і получіть. Як ітимете за грошима, 
то візьміть посвідчення про Вашу особу, а то не дадуть. Може кра-
ще було гроші послати на с. Ходаки, тоді повідоміть. Глядіть же: 
«10 карб., до востребованія Василю Іллічу Лук’янову, з с. Бехів, 
до Етног. відд. Волин. музею. Вислано 19 грудня». На берегах 
останньої сторінки листа дописано: «Мені здається, що Ви ще не 
досягли того, щоб всяке слово оповідача записати з його губи. На-
магайтесь — це конче потрібно!».
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Високоповажаний Василю Іллічу!
Хоч Ви ще всього матеріялу по звичаєвому праву й не за-

кінчили, але я мав нагоду, послав Вам з власних 10 карб. через 
І. М. Беха. Зараз є можливість мені повернути їх з скарбниці, 
а тому напишіть росписку початком грудня 1928 р., с. т., тоді, 
коли Ви ті гроші дійсно одержали. Зазначіть, що «за набуван-
ня матеріялів у с. Бехах по звичаєвому праву — «Право речо-
ве» і «Право з’обовязань» — (Для Етнограф[ічного] відд[ілу] 
Волин[ського] держ[авного] н[ауково] д[ослідного] м[узею]). Не-
залежно від того — там я передав Івану Мартиновичеві 50 карб., 
щоб то купити килимів, по можливості старих, + те, що я вже 
Вам писав у своєму попередньому листі й говорив Ів. М-чу.

Треба, щоб обовязково на всі ті гроші були закуплені речи 
й Василь привіз би рахунки й сами речи. Тільки застережіть 
його, що коли він їхатиме й везтиме, то щоб ніхто в нього не 
вкрав. Це — обовязково!

Привіт Надії Василівні й Ніні. З глибоким до Вас поважен-
ням Ваш В. Кравченко.

19
29

28.
XII

P. S. По можливости Ваші матер. по звичаєвому праву ілю-
струйте копіями документів.

До речи, Ваш останній зшиток про «право речове», на мою 
думку, Ви лише розпочали — його треба поглибити. Особливо 
«право земельне». Тут же у Вас досить, коли б перерахувати по-
діл на кавалки у одного господаря, а далі — суперечки, сварки! 
й т. і.

До речи, я цілком не постеріг того, що коли посилав до Вас 
програма про збирання матеріялу «культове вживання голого 
тіла» — то послав тільки кусочок, а ввесь програм десь оказав-
ся в другому місці. Це мене примушує щось подумати про те, 
щоб надіслати знов до Вас того ж таки програма, щоб Ви закін-
чили по ньому набування матеріялу. Будь ласка! Призвичаюй-
те свою уважливість до ції справи.

Ваш В. Кравченко.
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ЛИСТИ В. ЛУК’ЯНОВА ДО В. КРАВЧЕНКА1

Многоуважаемый Василий Григорьевич!
Для Ленинграда я уже закончил в черновике, т. е. материал 

мною собирался случайно и записывался на клочках бумаги, 
а теперь этот материал нужно будет переписать начисто в одну 
тетрадь, и тогда постараюсь переслать Вам.

Но будьте терпеливы и не особенно меня в настоящее время 
подгоняйте. Причина вот какая: через две недели у меня Хра-
мовой праздник, и к нему мне приходится тщательно готовит-
ся: самому готовить хор и проч. Так что все это у меня поглоща-
ет почти все свободное время.

После же праздника у меня будет больше свободного вре-
мени, да и будут свободны те, кто мне будет нужен для дачи 
ответов, тогда работа подвинется быстрее и, насколько сумею, 
постараюсь выполнить Ваши задания.

Брошюрку, высланную Вами, позвольте задержать у себя с 
месяц.

Всего хорошего. Уважающий Вас свящ[енник] В. Лукьянов.
с. Бехи
1927 г. 30 сентября
P. S. Возможно, что около 15 октября я буду сам в Житоми-

ре и лично привезу Вам собранный материал. В. Лукьянов.

22/ХI 27 г.2

с. Бехи.
Многоуважаемый Василий Григорьевич!3

Для Ленинграду работу я выполнил недели три назад и отдал 
Василю, чтобы он отослал, или передал через учительницу.

Одну юбку уже купил за два с половиною рубля — поста-
раемся её и росписку на днях выслать. Скажите, что делать с 
остальными (5–50 к.) деньгами; Вам, вероятно, нужен доку-
мент в их расходований, а мы то их еще не расходовали. Как 
быть?

 1 Ф. 15, од. зб. 361.

 2 У лівому куті дописано «Календарь к Рождеству будет готов».

 3 Праворуч дописано: «Я думаю, что у евреев гораздо больше есть 
ритуальных печений и їжі, чем у наших крестьян».
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Занялся собиранием материалов календаря, материал пока 
очень скудный, а относительно ритуальных хлебов и їжи, то 
зовсім беден: кроме короваю, куті і печений на Середопістя 
(крестопоклонную нед[елю]) ничего нет. Даже па́ски не пред-
ставляют из себя ничего интересного — обыкновенные булки.

Будьте здоровы. Поклон супруге.
Готовы к услугам. В. Лукья нов.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!
Пересилаю Вам «Народній календар» і «Юдейський кален-

дарь», зібраній мною в селі Бехах. Що тільки міг найти, те й 
записав. Звертаю Вашу увагу, що кожний місяць, народ так че 
иначе його особисто характерізує. На це я напав чисто случай-
но; правда, ця характерістика дуже коротка, но цікава. Було 
б дуже цікаво дознатись, як характирізуют місяці в иншах 
місцевостях.

Я як записував, то попереду записав характерістику міся-
ця, як його в нас називают, а потім які є звичаї, прикмети і т. 
инш.

Тепер, чого ще не дописав, буду потроху збирати, бо зразу 
цього зібрати ніяк не можна, і колись пришлю, як добавку до 
календара.

Зараз займусь збіраннєм матеріялів про весілля і похорон, і 
через місяців два, гадаю, буде готове.

Міні дуже дивно, що Ви ще не получили моїй роботи для 
Ленінградського універсітету, я вже більш як місяць здав Ва-
силеві і він мені казав, що вислав Вам поштою. Невже ж на по-
чті вона могла пропасти? Це буде велика шкода.

До речі. Ви мою сподницю получили, бо я також отдав Ва-
силеві, щоб він ії переслав, і він мені прошлу субботу казав, що 
послав теж по почті. Це буде добре, як ще й сподниця пропаде!

Надсилаю опис сподниці і счет на єї, согласно Вашему 
указанію.

Ну, будьте здорові, як погано проробив роботу, не лайте, бо, 
знаєте, я до цеї роботи не дуже здатний.

Кланяйтись супруге.
С глубоким уважением Ваш В. Лукьянов.
15 грудня 1927 р.
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Многоуважаемый Василю Григорьевич!
Ваше письмо и деньги получил. Щиро дякую.
1, 8/І «Різдвянний день» в нас рахується зовсім не так, 

як Ви думаєти. «Різдвянний день» в нас рахується кожен тей 
день, в який випало Роздво. Наприклад: в цьому році Роздво в 
субботу, значит «Різдвянний день» буде кожноі субботи і 1, і 8, 
і 15, и 22, і 29 січня і т. д. Цей день в нас дуже наблюдают вес-
ною, коли мают сіять ярину, то кажут, що в «Різдвянний день» 
добре засівати, так як напротів «Сріченний день» (день, в кото-
рий випало Сріченя) рахується для сівби поганий. Що торка-
ється вашої думки, що це залишилась памятка от стародавніх 
першохрістіянських свят, коли Роздво святкувалось разом с 
Крещеніем, і цим хочети доказати, що воно має звязок с святом 
егіпетскім народженя «Озіріса», то я би казав, що так думати є 
вилика натяжка зовсім безпідставна.

Майте на увазі, що до нас перейшло хрістіянство тоді, коли 
вже і восточний народ, греки, забулись, що Роздво колись свят-
кувалось 6 січня, і тілько історія об цьом знала. Так що ми зра-
зу приняли от греків такий порадок свят, який він істнує досі.

Тиждень після Ордані не можна прати білізни через те, що, 
кажут, після освященія води вся нечистота з води счезає, і вся 
вода свята, а хто тей тиждень буде прати, той кидає нечістоту 
в воду, а цей цілий тиждень считают воду святою і мити в воді 
всяку нечистоту — гріх.

«Сікач» че земляний коник, це таке насекомоє, котре живе 
в землі, похоже на травянного коника. Но коник — зелений, а 
сікач жовтий. Найбільш водиться в унавоженной землі: в ого-
родах, на градках.

Я не знаю, як це вам зробити. Календар свій я збирав не од 
одного і не од двох осіб, а чуть ли не од всього села. Одну при-
казку, че яку думку, че повірьє росказав один, другу — другий 
і т. д. Так щоб кожного списати житепис, то це дуже багацько 
роботи лишньої, бо набереться таких оповідачів з сотня, як не 
більш. То я в начале календаря, кажется, зазначив, що ці всі 
матеріяли я зібрав в с. Бехах і я рахую цього досить, а теперь 
я не знаю, як буть? Як це дуже потрібно, то я хоть головніших 
оповідачів спишу житипис і пришлю в додатковому календа-
рю, котрий думаю доповнить за свята.

Що торкається рітуальних і святочних хлібів, то я би про-
сив Вас, щоб Вам іх достав Ив[ан] Мартинович або Василь. Я 
поцікавився андрейовими коржами, котрі печут на Андрея, 
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і просив деяких дівчат, щоб міні спикли, бо вони мают особу 
форму, то через те я трохи собі напортив, підірвав свою репута-
цію і зрозумів, що до цього діла дуже треба обережно підходи-
ти. А Ив[ан] Март[инович] діло инакше; він че його жінка самі 
можут Вам приготовит их.

На всі останні питання Ваші я зроблю досліджуваня і тоді 
пришлю с додатковим календарем.

При цьому висилаю росписку в получении грошей.
Будьте здорові. Поклон Вашей супруге. Уважающий Вас 

В. Лукьянов.
30/ХІІ 1927.
с. Бехи.
P. S. Я выпустил из виду, что через два дня Новый год, с 

которым Вас поздравляю и от души желаю всего наилучшаго.
В. Лукьянов.

1928 г. 15/ІІ.
с. Бехи.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!
Вы меня извините, что я так долго не отзываюсь, я вообще 

мало пишу, но порученную работу по возможности выполняю. 
Так календар я уже выслал через Василя. «Вісіллє» і «похо-
рон» почти уже закончил. Василь взял для переписки себе и, 
как только перепишет, будут Вам высланы.

Не знаю, можно ли будет что добавить к тому, что я собрал, 
но я старался не пропустить ни одной мелочи, а для этого я опять 
спрашивал не у одного и не у двух лиц, а у многих. Все таки, 
если найдете какіе недоговорки, сообщите и постараюсь их до-
полнить. Что касается календаря, то я дал исчерпывающий 
матеріал, больше добавить ничего не могу.

Будьте здоровы. Привет супруге.
Уважающий Вас В. Лукьянов.

1928 1/ІІІ.
с. Бехи.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!
Пересылаю свою роботу «Вісілле» и «Похорон» заказной 

бандеролью. Вибачайти, що так довго Вам нічого не писав, бо 
думав закінчити роботу і, переславші, разом написати. Думав, 
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що за свята я багацько дечого зроблю, але оказалось, що в свя-
та ще більш нічого зробить не можна, бо всі піячат, а з пьяними 
людьми, самі знаєти, яка може бути дослідча робота. Ось це все 
заставило мене трохи оттянуть роботу.

Як я свою роботу виполнив, будети самі бачить и судить. А я, 
як вмів, так і зробив.

Василь списав «Вісіллє» тільке для себе, а не для гуртка і 
не для музея, так що ця робота більш нікуда не попаде, будьте 
певні.

Ну, будьте здорові, прівіт Вашой дружині.
С глубоким поваженнєм В. Лукьянов.
P.S. Спідниці і других речей ще не довелось достати, но на-

дії не теряю.

10/IV 28 р.
c. Бехи.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!1

Меня удивляет, что Вы до сих пор не получили моего «Допо-
лнения к календарю», ни «Cкотарства» Ивана Мартиновича. Я 
их сдал Васылю более двух месяцев тому назад, и он мне гово-
рил, что уже их переслал; по-видимому, они затеряны на почте, 
чего нельзя опять же допустить. При встрече с Василєм я еще 
раз допрошу его, куда он девал эти материалы.

Ваш програм «Звичаевого права» получил, но еще детально 
с ним не познакомился, так как теперь у меня много работы 
по приходу и занят буду почти до 1 мая, но так просмотрел его 
поверхностно и нахожу, что к собиранию материала по сему 
программу нужно отнестись весьма серьезно, не спеша, и необ-
ходимо программ прочитать внимательно и хорошо с ним озна-
комиться, а потому выполнение сей задачи нужно отнести на 
летние месяцы, если не встретится каких-либо посторонних 
препятств[и]й.

Пояснения к некоторым местам моей прежней работы.
 1. Як «гутают»? Це робиться так: берут киліма, хазяїн лягає 

на нього, а ті, що гутають, беруть за чотыре кіньці киліма і 
підіймають його, і опускають, при цьому співають «Многіє 
лєта».

 1 Цей лист зберігається: Ф. 15, од. зб. 213, арк. 115–117.
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  Так само гутають і хозяйку. Хазяіна гутають в току, бо він 
господарь току-клуні, а хазяйку гутають в коморі, бо вона 
господиня комори.

 2. «Прида́нами називают родню молодої». Розшукував я, од 
чого получилась ця назва, но нічого не добився, крим вище-
заз наченного.

  На мою думку, можно погодитися і з Вами, бо як молода 
од’їзжає від батька і забирає з собою посаг, то з родні ії ніх-
то не їди з єю до молодого, крім далеких родичів, котрі ка-
жуть: «Ми ходили за косяни», де їм, по водвореніи молодої 
в хаті молодого, дают по чарці, а вже на другий день збира-
ються родичі молодої і йдут до молодого і це зветьця «йдут 
в прида́не», — ніби як додаток до при́данного — посагу, або 
ніби в ро́згляди до молодої, як вона свій посаг там росташу-
вала. Но це буде натяжка. Скоріш всього це буде од слова 
«прида́ток». Бо гості молодого називаються «сватами», бо 
вони сватают і забирают молоду, вони, так сказати, почи-
нают вісіллє, вони є віновники цеї оказії, а гості молодої є 
якбы придаток до цеї оказії, придаток до сватів.

 3. Про шапку-«рогачку» я теж роспитував, че в старину не но-
си ли таких шапок з сукна, ни самі старішші люде не памя-
тают, щоб в нашой місцевості носили такі шапки. Оповіда-
чка пісьні про цю шапку мені пояснила, як будьоновку. Че 
так воно, че ні — не знаю, но я зробив пояснення так, як 
мені говорили.

 4. Молода першу ніч, можна сказати, ніде не ночує, бо цілу 
ніч ій приходиться сидіть з сватами — з гостями молодого. 
Отдихає днем, а на другу ніч знову гуляют (гостюють) — хо-
дят по перезвах. Молоду в комору в нас теперь не водят; цей 
звичай вже вивівся.

 5. В закосяни йдут ті і други, себто мужчіни и женщіни. Я 
теж цим словом був зацікавлинний, звідкиль шукать його 
корня, і нічого не добився.

  Но все ж такі думаю, що корінь його буде од слова «коса». 
Чого йдут за молодою? Щоб випити. З якої причини шука-
ют випівки? Пропити, або запити косу молодої, котру вона 
назавсіди сховає під чіпець. Звідцель пішли за «косяни» — 
за косами. Не знаю, че ви погодитись з моїм толкованієм, 
но мои наблюдения над жизнью крестьян убеждают меня в 
этом. Возьмем для примера «гутанье» хазяіна на току, або 
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йдут коміна бити. Всегда они ищут причины, которая сво-
дится прежде всего к выпивке. Самое сватаньє или другое 
какое-либо событіе всегда кончается выпивкой. Роль тих, 
що йдуть за косяни — якнайбільш чого вкрасти молодій в 
батьків.

 6. Про діжу трохи дечого дістав і записав в календарі, но більш 
не можна нічого дістати. Що ж робить, як не дістається!

 7. У нас звичаю нема такого, щоб кому би то не було з семьї 
давали кусок землі в його власну обробку і користування. 
(Отариця) такоі назви не знают.

 8. Прохання пояснити в программі про рушник, що це зна-
чить «втирати вогонь, коли він умиється»?
Я натрапив спідницю одамашкову, цвіт зелений з черво-

ним, буде коштувати рублів три або чотире. Но я хотів би, щоб 
ви самі побачили. Сорочку і кібалки обіщала Настя Іванівна 
дати так — даремно. Хустки будут коштувати до восьми або 
десяті карбованьців. Ну, будьте здорові, з Великоднем. За Ваш 
подарок дякую, котрого ще, положім, не получив, но на днях 
поїду і получу. Привіт Вашой дружині. З глибоким до Вас по-
важ. В. Лукьянов.

25/IV.1928.
с. Бехи.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!
Я собрал полсотни писанок и мальованок для Вас, и как раз 

сегодня получаю с Харькова еще заказ — с присылкой ящика 
для упаковки. Как быть? Хотелось бы удовлетворить и Вас, и 
их, но получится очень мало и Вам, и им, если разделить попо-
лам. Затем напишите, как Вам переслать — почтой или через 
каких-нибудь лиц? Будьте здоровы. Привет супруге. Глубокоу-
важающий Вас В. Лукьянов.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!
«Звичаєве право» я еще не окончил и не скоро окончу, т. к. 

теперь такое настроение у всех, что трудно получить какие-
либо сведения. Нужно выждать момент, когда люди будут боль-
ше свободны и переменится у них настроение.
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Платков и сподниць не хотят также продавать, придется 
выжидать. Через Василя передам первую часть «Звичаєвого 
права» — остальную, когда окончу, вышлю.

Будьте здоровы. Привет супруге. Готовый к услугам В. Лукья-
нов.

1928 г. 4/IX.

20/Х. [1928].
с. Бехи.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!
Посылаю Вам собранные мною матеріали по тем програ-

мам, которые Вы последний раз выслали. Теперь буду брать-
ся за «Звичаєве право», которое дается с большім трудом, не 
знаю, потому ли что неудачно составлена программа, или я 
сам не умею найти в ней главной нити. Дело в том, что там по 
несколько раз повторяеться одно и то же, и это збивает меня с 
толку. Про «вогонь», про «діжу», про «печіння з муки» буду по-
маленьку собирать и когда-нибудь вышлю. Буду так же искать 
и прицениваться к платкам и коврам, если только найду.

В «Побуті» есть много погрешностей. Так, например, для 
меня непонятно, почему Вы поместили легенду про «Маковця» 
в споживаню маку, як ця легенда только поясняет, как народ 
понимает свято «Маковія», откуда оно, так сказать, по их поня-
тию получило начало. По-моему, Ви поместили его неудачно.

Ну, будьте здорови, привет супруге и Василю Ивановичу. 
Уважающий Вас В. Лукьянов.

[ХІІ.1928].
Многоуважаемый Василий Григорьевич!1

Заканчивая программу «Звичаєвого права», извиняюсь за 
те граммат. ошибки и помарки, которые Вы встретите, а также 
и те стили[сти]ческие ошибки, которые вкрались вследствии 
моей непродуманности и моей слабой подготовки к украинско-
му языку. 

Должен Вам сказать, что эта программа «Звичаєвого пра-
ва» немножко тяжела: часто одни и те же вопросы повторяют-

 1 Цей лист  зберігається: Ф. 15, од. зб. 214, арк. 230.
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ся, а некоторые так составлены, что долго приходится думать, 
чего они от тебя требуют; вследствие этого мне пришлось так 
долго над ней просидеть.

В некоторых вопросах я дал ответ на настроения настояща-
го момента некотрых слоев населения — это настроение, прав-
да, не в пользу Сов[в]ласти, так не найдёте ли возможным эти 
места выключить, как контреволюціонные (за таковые их мо-
гут принять), или из песни слов не выбрасывают?

Я писал то, что наблюдал, и неправды, конечно, не допус-
кал. Задача наша, кажется, та, чтобы освещать то, что есть, и 
я по возможности старался это делать. Теперь буду браться за 
выполнение других программ.

Будьте здорови. Привет Олимпіаде Михайловне.
С глубоким к Вам уважением В. Лукьянов.
P. S. За пересланный через Ив. Мартыновича гостинец бла-

годарю. В. Л.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!
По Вашому програму «Про голе тіло, як магічний засіб» зі-

брав дуже мало матеріялу, бо в нашій місцевості нічого такого 
не вживається, що зазначено в питанях програму; те, що дове-
лось знайт[и], пересилаю разом з цим листом.

В свята я одержав листа от проф. Дм. Ів. Яворницького з 
Дніпропетровська, котрий просить вислать йому лексічного 
матеріялу для словаря, котрого він складає. В мене така нату-
ра, що я не можу нікому одказати, то я і послав йому полторас-
та слів, котрі я зібрав в себе і котрі мені показались цікавими, 
но маючі в памяті те, що Ви мені казали не давати нікому своїх 
матеріялів, крім Вас, считаю долгом повідоміть Вас об цім і по-
просити у Вас извинения, що я без Вашого дозволу распорадив-
ся тим матеріялом по своїй натурі.

Потім, маючі змогу часто бувати на так званних беседах, я 
помітив, що наші селяни в своїх беседах вживають безліч вся-
ких приказок. Селянин не скажи ні жодної фрази, щоб не вста-
вити туда якусь приказку; помітивші це, я став їх записувати і 
зібрав вже кілька сотен, якщо вони Вам будут потрібні як мате-
ріал до «Бесед», то прошу повідоміте мене, а ні, то я перешлю їх 
куда-небудь инакше. Разом з цим, якось так випадково, напав 
я і на народні загадки, котрих теж зібрав мало що ж до сотні.
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Будьте здорові. Привітайте од мене Олімпіаду Михай лов ну.
З глибоким до Вас поваженням В. Лукьянов.
с. Бехи.
25 января 1929 року.
P. S. Яворницький познайомився з моїми матеріялами, ко-

трі він одержав од Вас, і дещо з них взяв для свого словаря, це 
його заставило звернуться до мене лічно, че не зосталось у мене 
ще яких-небудь матеріялів. В. Лукьянов.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!
Насилу натрапили на одного киліма, котрого і закупили, 

заплотивші дванадцять карбованьців. Може, й дорого, но не-
хай Иван Мартинович скаже, як трудно достати що-небудь, бо 
всі знают теперь, для якої мети це купується, і всяку трапку 
дорого цінят. Так що як переплатили, то вибачайти, инакше не 
можно було.

Теперь додаю історіческу справку цього киліма.
Куплен він у громад[янки] с. Бехів Ушомірського району 

Коростенської округи, Гапки Федоровой Бех, сорока восьмі 
літ. Цей килім їй достався, як спадщина, від баби її чоловіка, 
Катирини Павлової Бех, котра вже померла сорок літ назад і ій 
перед смерттю було вісімьдісят пять років, так що цьому килі-
му береться мало що не сто літ, коли не більш, бо на думку Гап-
ки Федоровой Бех, цей килім достався ії бабі, як при́дане, від 
матері. Сама Гапка Федорова Бех, в останній час, цим килімом 
закривала п л.

Килім складається з берегів і середини.
Береги мают вигляд червоні зуби і квітки, котрі звуться мо-

тилями. Середина — з кругів, і по краям чолов ки.
Колір чорний красився в купирвасі і о́льсі.
Білий — в білой глині, котра добувається в с. Дідковичах.
Червоний — червець, местное растение.
Жовтий — жовтушка, местное растение.
Зелений — трава зеленець.
Синє — хіміческа краска.
Чого не дописав, пояснить Вам Ив[ан] Мартинович!
Програм про криницю поки що ще не виконав.
Бувайте здорові. Прівіт Олімпіаді Міхайловні. Вітают Вас 

дружина і донька.
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З глибокою и щирою до Вас пошаною В. Лукья нов.
1929 г. 1 березня.

Многоуваж[аемый] Василий Григорьевич!
Извините мне за долгое молчание и невыполнение задан-

ной работы.
Вся травля, которая обрушилась в последнее время на нас, 

и все то угнетение и безправие наше притупило во мне всякую 
охоту к работе. Но Ваше письмо меня немного ободрило, и я 
принялся за отыскание тех материалов, которые были собраны 
мною еще в феврале и были мною заброшены.

Писанки у меня были, но я все под впечатлением письма из 
Харькова туда их послал. Вы мне не напомнили, и я забыл для 
Вас уделить. Простите.

Будьте здоровы. Привет Олимпиаде Михайловне.
Уважающий Вас свящ. В. Лукьянов.
19/VII 29 г.

Многоуважаемый Василий Григорьевич!1

На Ваш маленький програм, котрий Ви прислали в остан-
нім листі, зібрав дуже мало матеріялу, але і цей не хочу довго в 
себе затримувати, спішу переслать його.
 а) Затонувші села.
  При селі Бехах є урочище, котре носить названиє «Козарі-

чі». Старі люде росказуют, що там колись було село, а на том 
місці, де теперь жива криниця, була церква; і село, и церква 
провалились під землю. (За цю церкву і криницю я Вам пи-
сав подробно переднішше — про копання криниць).

 б) Чому коня шануют менше, ніж корову.
  Як народивсь Христос, то в л та корова своїм диханієм со-

грівали Його, а к нь прийшов, то й сіно з-під Його поїв. 
За те, що в н не пожалів Спасителя, теперь і його люде не 
жаліют і не шкодуют.
Про Адамову голову та инших леґенд не міг натрапити 

нічого.

 1 Цей лист зберігається: Ф. 15, од. зб. 215, арк. 120.
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Крім перезви, істнує звичай в селі, де бере участь вся роди-
на, так званна «бесе́да», котру проводят в урочісті свята, а на 
Різдво цю бесе́ду називают колядой. «Іде́м колядувати» — себ-
то на беседу.

Других звичаїв нема.
Будьте здорові, прівіт Олімпіаді Міхайловні.
Уважающий Вас свящ. В. Лукьянов.
21/VІІI — 1929 г. 
с. Бехи.

ВОПРОСНИК ДЛЯ СОБИРАНИЯ МАТЕРИАЛА 

ПО СЛОВАРЮ РУССКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСК[О]Й 

ДИАЛЕКТОЛОГИИ1

При собирании словарного материала рекомендуется со-
блюдать следующие требования:
 1. Указать название селения, волости, уезда и губернии, где 

собирается материал; расстояние селения от ближайшего 
города; если ответы относятся к нескольким селениям, сле-
дует перечислить их все.

 2. Слова-названия следует записывать так, как они произно-
сятся коренным населением данной местности, с соблю-
дением всех особенностей произношения и с постановкой 
ударения.

 3. Если один предмет имеет несколько названий, следует за-
писать их все, указав, по мере возможности, более старые.

 4. Весьма важно, чтобы приводимое слово, записываемое 
название в точности соответствовало обозначаемому им 
предмету и явлению, поэтому, записывая слова-названия, 
необходимо указывать не только требуемое название, но —
а) объяснить значение его, приводя название в целых фра-

зах и примерах;
б) описать самый предмет, обозначаемый тем или иным 

словом, со стороны форм и назначения (особенно это тре-

 1 Ф. 15, од. зб. 152.
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буется при названиях предметов домашнего обихода, 
пищи, посуды, а также сложных предметов, построек и 
под., для наглядности описания которых очень хорошо 
дать хотя бы самые простые рисунки).

 5. Крайне желательно, чтобы собиратель слова-названия, 
приведенные в примерах и объясненные, сопровождал в 
известных случаях и сведениями чисто этнографическими, 
характерными и жанровыми подробностями, а также не 
пренебрегал бы ни поверием, ни приметой, ни обычаем, — 
словом ничем, что могло бы способствовать яркости изо-
бражения той бытовой обстановки, среди которой слова и 
термины живут.

 6. Полезно расспрашивать и записать, какое значение при-
дает, как толкует и понимает те или иные слова-названия 
само население.

 7. Ответы следует писать применительно к отделам, обозначая 
их всякий раз цифрой соответствующего вопроса в отделе.

 8. Запись рекомендуется заключить указанием, кто записывал 
(имя, фамилия, профессия, постоянное местожительство).

КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ И ВОПРОСЫ:

А. Слова, относящиеся к жилищу и постройкам

 1. Как называют ряд изб по одной улице (стороне) деревни.
 2. Как называют рабочих, строящих избу.
 3. Какое у вас известно название для лица, работающего в 

кузнице.
 4. Как называют вселение (вход) хозяина (семьи) в новый дом.
 5. Как у вас называют жилое помещение (изба, хата и др.)
 6. Как называют остов дома (избы) неотделанный, без печи, 

дверей и рам (сруб, стопа и др.)
 7. Как называют то, что служит фундаментом для избы.
 8. Как называют завалину кругом избы.
 9. Как называют соломенную окутку избы на зиму.
 10. Как называют крыльцо (большое, высокое и маленькое, 

низкое).
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 11. Как называют лестницу для входа в избу.
 12. Как называют ступени лестницы.
 13. Как называют калитку, дверь с улицы в сени.
 14. Какое название употребительно для сеней.
 15. Как называется оконная рама со стеклом, без стекла.
 16. Как называют стекло в оконной раме.
 17. Как называют пространство между потолком и кровлею 

избы.
 18. Как называют бревна, поставленные в козла и служащие 

ос но вой крыши.
 19. Как называют жерди, укрепленные на стропилах для нас-

тила крыши.
 20. Как называют вершину, гребень крыши (стык двух ска тов).
 21. Как называют род опрокинутого желоба на гребне крыши, 

пригнетающего верхние концы кровельного настила.
 22. Как называют нижний край кровли (крыши).
 23. Как называют дымовую трубу на избе.
 24. Какое название известно и употребительно для уборной (нуж-

но го места).
 25. Как называют точеные столбики у перил на крыльце или 

деревянных решетчатых оград.
 26. Как называют крайнюю доску при распилке дерева.
 27. Как называют угол в избе, в котором стоят иконы.
 28. Как называют задний, придверный угол в избе.
 29. Как называют часть избы (против печи), где стряпают.
 30. Как называют место в избе против печи, отделенное забор-

кою или занавескою.
 31. Что обозначается словом «голбец» (род шкафа, полатей сбо-

ку, у печи, избное подполье и др.)
 32. Как называют помост возле избяной печи над входом в под-

полье.
 33. Как называют деревянную дверцу на избном полу, через ко-

торую опускаются в подполье.
 34. Как называют подполье, кладовую под жилой избой.
 35. Как называют деревянный пол в избе, в сенях.
 36. Как называют балку, на которой лежит потолок.
 37. Как называют брус в избе для полатей.
 38. Как называют лавку у дверей (иногда в виде длинного ящи-

ка с крышкою).
 39. Как называют шкафчик для кухонной посуды.
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 40. Как называют полку для посуды.
 41. Как называют полку в переднем углу избы, на которой ста-

вятся иконы.
 42. Как называют икону (на полке в переднем углу).
 43. Как называют верхнюю доску стола.
 44. Как называют печь, предназначенную для отопления из бы.
 45. Как называют деревянный молоток для забивания глины 

при кладке печи.
 46. Как называют свод в русской печи.
 47. Как называют пол в печи.
 48. Как называют железный лист, которым закрывается рус-

ская печь.
 49. Как называют место для горшков перед отверстием печи.
 50. Как называют место в печи, куда загребают жар.
 51. Как называют углубление в боку перед устьем печи, куда 

загребают уголья.
 52. Как называют начало трубы над устьем.
 53. Как называют часть печной трубы в виде лежака, располо-

женного на потолке.
 54. Как называют сажу (в трубе).
 55. Как называют помещение для скота (скотный двор).
 56. Как называют место над скотным двором для склада сена и 

кормовой соломы.
 57. Как называют хлев для скота.
 58. Как называют небольшое теплое помещение для мелкого 

скота (овец, телят, поросят).
 59. Как называют овечий хлев; коровий; для лошади.
 60. Как называют постройку, в которой сушат снопы перед мо-

ло че нием.
 61. Как называют пристройку (место) в овине для входа в по до-

вин.
 62. Как называют овинную стену (из ветлы и соломы), служа-

щую для защиты от ветра.
 63. Как называют помещение под овином, в котором разводят 

огонь для сушки снопов.
 64. Как называют отверстие, оставляемое в полу овина для про-

хода жара снизу.
 65. Как называют жерди, на которые кладутся снопы, когда 

они сушатся в овине.
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 66. Как называют сарай, в который складывают пелеву (мяки-
ну) при молотьбе.

 67. Как называют баню (байна, лазня, мыльница и др.)
 68. Как называют приделок к бане, служащий для раздевания 

и защиты входа в баню.
 69. Как называют печку в бане.
 70. Как называют примост в бане, где парятся.
 71. Как называют хлебный амбар.
 72. Как называют постройку на дворе или улице, служащую 

кладовой; погребом.
 73. Как называют сарай для постановки экипажей.
 74. Как называют кузницу (кузня, кузлен[и]ца).
 75. Как называют колодец.
 76. Как называют длинную жердь на опоре для добывания во-

ды из колодца.

Б. Слова, относящиеся к домашнему хозяйству 

и быту

 1. Как называют кадочку, в которой разводят тесто для хле бов.
 2. Как называют большой глиняный сосуд для разведения тес та.
 3. Как называют покрывало на опару с тестом.
 4. Как называют узенькую лопатку, которою вымешивают тес-

то в квашне.
 5. Как называют палочку с рожками на конце, служащую 

для промеса (при растворе) теста и для сбивания масла.
 6. Как называют скалку, которой раскатывают тесто.
 7. Как называют горшок (глиняный, чугунный) для варки пи щи.
 8. Как называют железный треножник, служащий подстав-

кой для сковороды, чугуна и пр. во время изготовления ку-
шаний и печения на огне.

 9. Как называют посуду, в которой подают кушанья к столу.
 10. Как называют сосуд (посуду), в котором перемывают по су ду.
 11. Как называют мочалку для мытья посуды и полов.
 12. Как называют предмет, служащий для вынимания из печи 

горшков разного рода.
 13. Как называют предмет, служащий для вынимания из печи 

сковороды.
 14. Как называют тряпку или куделю для подмазывания ско-

во ро ды.
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 15. Как называют кочергу (для выгребания углей из печи).
 16. Как называют тряпку для переноса горячих или грязных 

горшков и пр.
 17. Как называют разливательную ложку; обеденную ложку.
 18. Как называют столовые вилки.
 19. Как называют большой нож для лучины.
 20. Как называют ножик для очистки от теста квашни (дежи).
 21. Как называют сечку, употребляемую при рубке капусты и 

вообще по хозяйству.
 22. Как называют пест, коим толкут в ступе.
 23. Как называют ковш (для питья).
 24. Как называют деревянный ковшик о двух ручках (для пи ва).
 25. Как называют глиняный или из другого материала умы-

валь ник.
 26. Как называют посуду под умывальником; для помоев.
 27. Как называют сосуд, в который доят коров.
 28. Как называют глиняный сосуд для молока и его разновид-

ности: с ручкой; без ручки; с рыльцем и т.п. (перечислить и 
описать).

 29. Как называют деревянный гвоздь, которым затыкают отверс-
тие в пивных горшках или спускнике (цепнике) — ка доч ке 
для выгонки сусла.

 30. Как называют повседневную скатерть для стола.
 31. Как называют полотенце для утирания рук, лица при мытье.
 32. Как называют деревянный инструмент с рукояткою, кото-

рым колотят белье при полоскании.
 33. Как называют палку с рубцами, которой катают белье.
 34. Как называют деревянную палку, на которой катают белье.
 35. Как называют кадочку с ушками для ношения воды.
 36. Как называют шестик, на коем носят кадочку сводой.
 37. Как называют древко для ношения ведер с водой.
 38. Как называют ведро, из коего поят лошадь; коров и др. 

скот.
 39. Как называют веревчатую плетенку, в которую кладут сено 

в дорогу.
 40. Как называют плетеную из прутьев или тонких дранок 

корзину для сена.
 41. Как называют корзинку для ягод, грибов и пр.
 42. Как называют деревянный сосуд для дегтя.
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 43. Как называют сундук для хранения белья и др. ценных ве-
щей хозяйки.

 44. Как называют детскую колыбель.
 45. Как называют гибкий шест для привешивания детской ко-

лы бели.
 46. Как называют топор (топор, сакира и др.)

В. Ткачество и орудия предварительной 

обработки волокна

 1. Как называют лицо, которое прядет; тчет.
 2. Как называют прибор, на котором прядут, и его части:
 3. Как называют:

а) дно у прялицы, на коем сидят;
б) ту часть, на которой укрепляется куделя, шерсть.

 4. Как называют веревочку, которой привязывается куделя к 
прялке.

 5. Как называют колечко, надеваемое на веретено при за пря-
ды вании.

 6. Как называют веретено с наверченной пряжей.
 7. Какие известны названия для мотов (мотушка, талька и др.)
 8. Как называют крестообразно сложенные две узкие дощеч-

ки с дырками по средине и на концах, на которых растяги-
ваются моты пряжи, свиваемой на «тюрики», «вьюшки».

 9. Как называют подставку под этот снаряд для сбивания пря-
жи (стайно, бабка и др.)

 10. Как называют прибор, на который наматывают нитки с мо-
тов для снования (тюрик, вьюшка и др.)

 11. Как называют снаряд, посредством которого навивают цев-
ки (скальня, колоброд и др.)

 12. Как называют стан для тканья холста, полотна и пр. (крос-
на, стан и др.) и его части.

 13. Как называют вал, на который навивается основа.
 14. Как называют вал, на который навивается вытканная но-

ви на.
 15. Как называют рамы в ткацком стану, в которую вставляет-

ся бердо.
 16. Как называют блоки (два), коклюшки, через кои поднима-

ются и опускаются ниченицы.
 17. Как называют дощечки под ногами ткачихи в ткацком ста ну.
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В1. Слова, относящиеся к одежде, обуви и 

головным уборам

 1. Какие названия у вас употребительны для портного; са-
пожника; шерстобита; шапошника.

 2. Какое у вас известно общее название для одежды.
 3. Какое у вас известно название для обозначения мелкой буд-

ничной и худой одежды.
 4. Какие у вас известны названия для разных видов верхней 

одежды — будничной, праздничной.
 5. Какие у вас известны названия для обрядовой одежды и 

обуви (на свадьбе, рождении, смерти и пр.)
 6. Как называют непокрытый (нагольный) овчинный тулуп; 

шубу.
 7. Как называют обыкновенный женский сарафан (пов сед нев-

ный, праздничный).
 8. Как называют глухой фартук с нагрудником; передник без 

нагрудника.
 9. Как называют юбку (верхнюю и нижнюю).
 10. Как называют цельную женскую рубаху без подставки.
 11. Как называют нижнюю часть женской рубахи от пояса до 

подола.
 12. Как называют ворот у женской рубахи.
 13. Как называют кусочек цветной материи, вшиваемый под 

мышку в рубахе.
 14. Какие известны названия для плечевых, нагрудных, нару-

кав ных вышивок рубахи.
 15. Как называют подкладку у мужских рубах, подшиваемую 

спереди и сзади от ворота до пояса.
 16. Как называют воротник у мужской рубашки.
 17. Как называют промежные части крестьянских порток.
 18. Как называют половину штанов, порток (то, что одевает одну 

ногу).
 19. Как называют пояс у порток (опушку).
 20. Как называют шнурок, вдетый в пояс портов для их удержа-

ния на теле.
 21. Какие известны названия для кармана.
 22. Как называют верхнюю часть чулка без ступни.
 23. Приведите названия для разных видов обуви.

 1 В оригіналі помилково два розділи позначені літерою В.
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 24. Как называют голенище у сапога; другие части сапога.
 25. Как называют теплые сапоги, скатанные из шерсти.
 26. Как называют инструмент для плетения лаптей.
 27. Как называют веревочку, которою притягивают лапоть к 

ноге и удерживают онучи (портянки) на ноге.
 28. Как называют лапоть у пеньки (конопли) и другой кудели.
 29. Как называют изношенный лапоть.
 30. Как называют обувь для покойников.
 31. Как называют кожаные рукавицы; верхние рукавицы не 

из кожи.
 32. Как называют вязаные из шерсти рукавицы с одним боль-

шим пальцем; с пятью пальцами.
 33. Как называют вязаные из шерсти рукавицы, надеваемые 

под кожаные.
 34. Как называют теплые рукавицы вверх шерстью.
 35. Как называют теплую шапку с ушами.
 36. Как называют кусочек материи или кожи, пришиваемый 

на прорвавшейся одежде или обуви (заплата, латка и др.)
 37. Как называют мешочек для денег.
 38. Как называют шнурок для шейного нательного креста.

Г. Слова, относящиеся к пище

 1. Приведите названия для пищи:
1) повседневной;
2) праздничной;
3) свадебной;
4) поминальной (с указанием рецептов изготовления).

 2. Как у вас называются сроки еды: утренней (завтрак); обеден-
ной; вечерней (вечеря, ужин).

 3. Как называют домашнее пиво (с указанием рецепта изго тов-
ления).

 4. Как называют домашние дрожжи.
 5. Как называют похлебку из грибов.
 6. Как называют похлебку из свежей рыбы (уху).
 7. Как называют застуженый говяжий, рыбий отвар.
 8. Как называют остатки от вытопленного сала или жира.
 9. Как называют соложеное тесто (с указанием рецепта изго-

тов ления).
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 10. Как называют пирог без начинки; с начинкой; (из черной и 
белой муки).

 11. Как называют отрезаный ломоть хлеба.
 12. Приведите названия для обрядового печения: новогоднего, 

весеннего, середокрестного и др.
 13. Как называют крупу ячменную, овсяную.
 14. Как называют выжимки из льняных и конопляных семян.

Д. Терминология сельск[ого] хозяйства в различных 

его явлениях, действиях и моментах

 1. Приведите названия для действующих лиц в пашне; севе 
(пахарь, пашник, сеятель, оральбит и др.)

 2. Какие глаголы употребляются для обозначения земледель-
ческих работ: пахать или орать (в поле плугом или сохою); 
боронить или скородить.

 3. Как называют удобрение из скотского помета.
 4. Как называют вилы для наваливания навоза; для разбива-

ния на полосе.
 5. Как называют небольшую кучу удобрения, сваленного с те-

леги на полосу.
 6. Как называют корзинку, лукошко, из которых сеют.
 7. Как называются лица, участвующие жнитве (жнец, жнея и 

др.)
 8. Как называют поле, с которого снята рожь.
 9. Как называют нижнюю часть хлебного снопа.
 10. Как называют установку снопов на полосе после сжатия 

для просушки (груда, бабка, суслон, крестец и др.)
 11. Как называют стоячий срединный сноп в груде (бабке, сус-

ло не).
 12. Как называют разнятый посредине сноп, которым пок ры-

вают груду (суслон).
 13. Как называют последний сноп при жниве (пожинальный).
 14. Как называют скирды хлебных снопов: небольшие круглые; 

продолговатые.
 15. Как называются лица, участвующие в молотьбе.
 16. Как называется расчищенное и утрамбованное место на гум-

не, где молотят.
 17. Как называют выстил снопов (на току) для обмолота.
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 18. Как называют кучу зерна вместе с колосом и мякиной по-
сле молотьбы.

 19. Как называют полные зерна, падающие при веянии впере-
ди прочих.

 20. Как называют отвейки от хлебных зерен (тонь, хоботья идр.)
 21. Как называют мякину, относимую ветром при веянии хле-

ба (вороха).
 22. Как называют большую продолговатую кучу соломы, сло-

женную после обмолота.
 23. Приведите названия лица, которое косит траву; огребает 

сено.
 24. Как называют траву, вновь выросшую на скошенном месте.
 25. Как называют место (с хворостом) под стогом.
 26. Как называют воткнутую в землю жердь, около которой кла-

дется сено в стог или зарод.
 27. Как называют подпорки (сошки) у стожара (острови).
 28. Как называют продолговатый стог сена.
 29. Как называют верхний слой сена в стогу.
 30. Как называют палки или прутья на стогу, охраняющие 

сено от ветра.
 31. Как называют небольшой возок сена.

Е. Названия земледельческих орудий, инвентаря и 

предметов хозяйства, упряжи

 1. Как называют земледельческие орудия, которыми пашут 
землю; боронуют (скородят).

 2. Как называют основную часть сохи с двумя рогообразными 
концами, на которые надевают сошники.

 3. Как называют сошники железные у сохи: подрезающие зем-
лю; отваливающий землю на сторону (перекладной).

 4. Как называют сошники железные у плуга, косули: режущий 
землю; отваливающий пласт земли.

 5. Как называют рукоятку у сохи.
 6. Как называют связь, соединяющую рассоху (плотину) сохи 

с оглоблями.
 7. Как называют лопатку у сохи для очищения прилипшей к 

сошникам земли.
 8. Как называют оглобли у сохи.
 9. Как называют приспособление для перевозки сохи; бо ро ны.
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 10. Как называют орудие косьбы (коса, литовка, горбуша) и его 
части.

 11. Как называют древко у косы.
 12. Как называют ручку посредине древка косы.
 13. Как называют клинообразный кусок железа, на котором 

отбивают косу.
 14. Как называют рукоять у граблей.
 15. Как называют часть граблей с зубьями.
 16. Как называют палку с тремя отрогами для метания сена в 

стог.
 17. Как называют орудие молотьбы (цеп, приузь, молотило).
 18. Как называют рукоятку молотильного орудия (цепа).
 19. Как называют ременную привязку у молотильного цепа.
 20. Как называют короткую палку молотильного орудия.
 21. Как называют орудие для подачи снопов с гумна на овин.
 22. Как называют орудие для выбивания семени из льняных 

головок.
 23. Какие употребительны названия для хомута; шлеи; седел-

ки; возжей (и их частей).
 24. Как называют деревянные части хомута.
 25. Как называют часть хомута, огибающую шею лошади.
 26. Как называют ремень или веревочку, которой стягивают 

хомут в запряжке.
 27. Как называют ту часть упряжи, которая надевается на го-

лову лошади.
 28. Как называют ту часть упряжи, которая перекидывается 

через седелку.
 29. Как называют кольцо на дуге.
 30. Как называют бубенчики в упряжи.
 31. Как называют кнут (для погоняния).
 32. Какие названия известны для седла (при верховой езде).
 33. Как называют веревку для спутывания ног лошади на вре-

мя пастьбы.

Ж. Названия земельных участков, угодий, дорог, 

мостов, изгородей, земельных мер и пр

 1. Как называют участок земли, занимаемый избой, двором и 
усадьбой.

 2. Как называют место пастьбы скота.
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 3. Как называют место в речке, озерке, где моют белье.
 4. Укажите название, известное у вас для большой дороги (стол-

бовой).
 5. Укажите название, известное у вас для пешеходной дорож-

ки, тропинки.
 6. Как называют мостки для пешеходов через речку или ру-

чей, болото.
 7. Как называют место, где одна дорога разделяется на две 

или пересекает одна другую.
 8. Как называют след на дороге от колес.
 9. Как называют выбоину на зимней дороге; на летней.
 10. Как называют изгороди различного типа.
 11. Как называют звено изгороди между двумя столбами (пара-

ми кольев).
 12. Как называют полевые ворота (разного устройства).
 13. Приведите названия для разных земельных мер (с указани-

ем какое расстояние; какие участки измеряются теми или 
другими мерами).

 14. Приведите названия при определении счета меры или веса: 
хлеба; льна (жменя, горсть); денег.

 15. Как называют известный промежуток времени от одного 
отдыха до другого (напр., от завтрака до обеда и т. п.).

З. Средства передвижения

 1. Как называют повседневный рабочий выездной летний 
экипаж (и его части).

 2. Как называют экипаж, на котором возят хлеб с полей.
 3. Как называют экипаж о 2-х колесах: рабочий; выездной.
 4. Как называют верхнюю часть тележного корпуса (без 

колес).
 5. Как называют железный стержень, удерживающий телегу 

на передней оси.
 6. Как называют отводы у задней тележной оси.
 7. Как называют вместе четыре колеса для телеги.
 8. Как называют деревянную трубчатую часть колеса, в кото-

рой укрепляются спицы.
 9. Как называют железную планку снизу оси (для предохра-

нения ее от стирания).
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 10. Как называют железную втулку, вдалбливаемую в трубча-
тую часть колеса (ступицу).

 11. Как называют возовую жердь, которою приукрепляют к те-
леге сено, снопы.

 12. Как называют повседневный рабочий и выездной зимний 
экипаж (и его части).

 13. Как называют выездные сани со спинкой.
 14. Как называют переднюю часть дровней, саней.
 15. Как называют верхнюю часть розвальней, которою оне от-

ли чаются от дровней.
 16. Как называют лодку для переезда по воде; для рыбной лов-

ли (и различные их части).

И. Домашние животные и птицы

 1. Какое у вас известно общее название для скота.
 2. Как называют стадо (коров, овец).
 3. Как называют пастуха (для коров); овечьего пастуха.
 4. Как называют лошадь или конь.
 5. Как называют худую лошадь, клячу.
 6. Как называют беременную корову; лошадь; овцу; свинью; 

разрешившуюся от беременности (окотилась, опоросилась, 
отелилась, ожеребилась — овца, лошадь, свинья и пр.)

 7. Как называют годовалого теленка; жеребенка; овцу.
 8. Как называют двухгодовалого жеребенка; быка.
 9. Как называют лошадь на третьем году.
 10. Как называют вылегченного жеребенка.
 11. Как называют племенного (заводчика) некастрированного 

быка.
 12. Как называют вообще некастрированного быка.
 13. Как называют вылегченного барана.
 14. Как называют свинью (поросенка).
 15. Как называют нехолощеного (некастрированного) свиного 

самца.
 16. Как называют свиного кладеного (вылегченного) самца.
 17. Как называют кончик свиной морды.
 18. Как называют щенка собаки.
 19. Как называют детородные, половые органы у домашних 

животных (лошади, коровы, быка и пр.)
 20. Как называют вымя у коровы.
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 21. Как называют внутренности (легкое, печенку, сердце, гор-
ло) у большой скотины; у овец.

 22. Как называют свиной желудок; коровий.
 23. Как называют издохлое домашнее животное.
 24. Как называют овечью шерсть (шерсть, волка).
 25. Как называют шерсть, снимаемую с овец: весною, осенью, 

ле том.
 26. Как называют кожу с годовалого теленка, жеребенка.
 27. Как называют петуха (петух, пеун, кочет и др.)
 28. Как называют цыпленка (куриного).
 29. Как называют куриное яйцо в одной пленке, без скорлупы.
 30. Как называют индейского петуха, курицу.
 31. Как называют самца домашней утки; самку.
 32. Как называют самца гуся; самку.
 33. Как называют задний проход у птиц.

К. Птицы, звери, насекомые, пресмыкающиеся, 

земноводные, рыбы

 1. Как называют: ястреба; филина; сову; дятла; кукушку.
 2. Как называют воробья; сороку; воро́ну; грача (во́рона).
 3. Как называют журавля; бекаса; коростеля; иволгу; кули-

ка; аиста.
 4. Как называют тетерева (самца).
 5. Как называют самку глухаря (тетерева).
 6. Как называют волка; медведя.
 7. Как называют белку; лисицу; зайца.
 8. Как называют логовище зверя (медведя, белки, зайца).
 9. Какие известны названия для мыши; крота.
 10. Как называют в вашей местности — летучую мышь.
 11. Под какими названиями у вас известны: клоп; таракан; 

вошь головная; блоха; вошь платеная.
 12. Как называют паука.
 13. Какое название употребительно для муравья.
 14. Как называют обыкновенную бабочку (капустницу).
 15. Под каким названием у вас известны насекомые: кузнечик, 

стрекоза.
 16. Как называют — змею, ужа; ящерицу; лягушку.
 17. Как называют головастиков (лягушачьих).
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 18. Какие известны названия для щуки; маленького щуренка 
(сеголетка); двухгодовалую щуку.

 19. Какие известны названия для окуня; ерша; плотвы; нали-
ма; карася.

 20. Как называют — щеки у рыбы (жабры).
 21. Как называют хвост у рыбы; плавники.

Л. Слова, относящиеся к рыболовству

 1. Как называют иглу (деревянную) для вязания рыболовных 
сетей.

 2. Как называют рыболовную снасть, на подобие бредня, толь-
ко не плетеную, а из редкого холста.

 3. Как называют кошель в неводе (броднике), куда попадает 
рыба.

 4. Как называют грузила у невода (бредня); поплавки.
 5. Как называют рыболовную снасть в виде конуса, сплетен-

ную из тонких прутьев (кужа, морда).
 6. Как называют рыболовную снасть в виде конуса из сети на 

обручах: с крыльями (вятерь и др.); без крыльев (верша, мор-
да и др.)

М. Растения, грибы и ягоды

 1. Приведите общее название для зернового хлеба.
 2. Приведите название для ячменя; ржи.
 3. Как называют колос у овса.
 4. Как называют продолговатые листья у колосьев хлебных 

растений.
 5. Как называют картофель.
 6. Как называют брюкву; морковь.
 7. Как называют стебли у корнеплодных растений (картофе-

ля, брюквы, репы, редьки и пр.)
 8. Как называют лук (растение).
 9. Как называют кочан капусты.
 10. Как называют мужские особи конопли.
 11. Какое слово служит для общего названия грибов.
 12. Какие грибы называются у вас губами.
 13. Как называют грибы, идущие в соль.
 14. Как называют белый гриб.
 15. Как называют дождевой гриб.
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 16. Какое у вас известно общее название для всех дикорасту-
щих ягод (малины, калины, земляники, ежевики и пр.)

 17. Как называют ягоды рябины; ягоды черемухи.
 18. Как называют красную смородину; черную смородину.
 19. Как называют клюкву (ягоды).
 20. Как называют землянику (ягоду).
 21. Как называют щавель (траву).
 22. Какие у вас известны названия для крапивы; для черто по-

ло ха.
 23. Как называются васильки (цветы).

Н. Слова, относящиеся к семейному и 

общественному быту

 1. Приведите названия для лиц брачущихся при свадьбе.
 2. Как называют — сваху; распорядителя свадебного цере мо-

ниа ла.
 3. Как называют плату (выкуп) за невесту.
 4. Как называют приданое невесты.
 5. Как называют свадебные подарки.
 6. Как называют обед в день свадьбы после венца.
 7. Как называют стол на другой день после венца, с участием 

молодых.
 8. Как называют недавно вышедшую замуж женщину.
 9. Как называют беременную женщину.
 10. Как называют разрешившуюся от беременности женщину 

(роженицу).
 11. Как называют женщину, родившую вне брака.
 12. Как называют ребенка, рожденного вне брака.
 13. Приведите общее название для семьи, семейства.
 14. Как называют старшее лицо в доме-семье (домохозяина).
 15. Как называют наемного работника, работницу в семье.
 16. Какое употребительно название для родственников.
 17. Как называют зятя, принятого в семью жены.
 18. Как называют жену дяди.
 19. Как называют двоюродного брата.
 20. Как называют крестного отца; мать.
 21. Как называют соседа (по деревне).
 22. Как называют общественное собрание крестьян.
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 23. Как называют коллективную работу, помощь за угощение 
(по вывозке навоза и др. работах).

 24. Как называют угощение вином после какой-нибудь 
сделки.

 25. Как называют свидетеля (свидок, послух и др.)

О . Слова, относящиеся к быту религиозному

 1. Как называют носилки, на которых носят хоронить по кой-
ни ков.

 2. Какое употребительно название для кладбища.
 3. Какое употребительно название для гроба (гроб, домовина 

и др.)
 4. Как называют — 3-ий, 9-ый, 20-й, 40-й день после покой ни ка.

[ЕТНОГРАФІЧНА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ]1

За Ленінградським програмом2.
Собранный материал для словаря русской этнографической 

диалектологии в селе Бехах Ушомирскаго района Коростень-
ского округа (бывш[ей] Волынской губ. Овручскаго уезда). От 
гор[ода] Коростеня — 8 верст, от гор[ода] Овруча 33 версты.

А. Слова относящиеся к жилищу и постройкам

 1. «Шар» (= ряд хат), а «ключ» (= ряд сараев; по местному: «ключ 
хлєв в»).

 2. «Майстри́» (множ. ч.), «майстер» (один).
 3. «Помо́шник коваль в», «коваль» (хазяїн).
 4. «Обхо́щини». Прим[ечание]: «Прийдіть до ме́не на обхо́ щи-

ни». (Так приглашают на званный обед по случаю вселения 
пер вый раз в дом).

 5. С одной комнатой — «ха́та», с двумя комнатами — «домо́к», 
а с несколькими комнатами (больше двух) — «поко́ї».

 1 Ф. 15, од. зб. 213, арк. 1–17а.

 2 Дописано В. Кравченком.
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 6. «Зруб».
 7. «Подмур вка» (каменый фундамент), а «подру́би» (на де-

ре вян ных столбах). Прим[ечание]: «Я поставів хату на под-
ру́ бах» (= на деревянных столбах). «Я поставів ха́ту, або до-
мо́к, на подмур вці» (= на каменном фундаменте).

 8. «Прізьба», (і)1.
 9. Тоже «прізьба». Прим[ечание]: «Це вже бу́ду робі́т прі́зьбі із 

соло́мі, шоб було́ те́пло».
 10. а) «Схо́ди», як нема накритє́ (лестница камен. или деревян.

 перед дверями дома);
б) як накритє́ є, то назівают «ґа́нком» (= «ґа́нок» имен[и тель -

ный] пад[еж]). (Крытое крыльцо).
 11. См[отри] п[ункт] 10, літ[ера] «а».
 12. «Доскі на схо́дах», Прим[ечание]: «Іди́ почи́сть доскі на 

схо́дах, шоб ни було́ там со́ру».
 13. «Ма́лиє дверцє́, но в нас побольш бува́є «фу́ртка» (= пе ре-

лаз).
 14. Сані:

а) которіє ро́бятца на прока́тку, то назіваюца «обші́тиє»;
б) а такіє, которімі возят дрова, до мі назіва́єм «копільчакі» 

(т. е. сани на копилах), а
в) ті сані, на которіх возят велі́ке каміння, назівают «грінд-

жо́ ли».
 15. «Вікно́»:

а) із шклом = «окно», а
б) без шкла́ = «ра́ма».

 16. «Ші́бка» (стекло в оконной раме).
 17. «Черда́к», — у шляхти, а в селян (крестьян) — «на ха́ті», «на 

горе́і» (це в мужік в так) и «на го́рищеі»

 18. «Кро́кві»
 19. а) «Мале́нькіє сволокі́» (не́сколько) +

б) «вели́кі сво́лок» (один, поддерживающий «маленькіє сво-
ло кі»).

 20. «Гре́бень». (Вывязанная вершина крыши из ровной со ло мы).
 21. Такого желоба на «гребені» не употребляют, а кровельный 

настил пригнетают (прикрывают) мятой соломой, и это при-
кры тие называют «грі́вой». «Гріва» прикрепляется двумя 
вместе сбитыми палками, называемыми «ко́злинами», что-
бы соломы не сдувал ветер.

 1 Тут і далі в такий спосіб В. Лук’янов передає форму множини.
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 22. «Стре́иха», а углы крыши называют «наро́жникі» и «ки́ ти ці».
 23. «Ко́мен». Одинаковое название дымовой трубы и кирпич-

ной, и выплетенной из прутьев, а потом обмазанной глиной, 
находящейся во всех почти крестьянских избах. Кирпичн. 
труба еще называется «стовп».

 24. «Срач», «нужник».
 25. «Ґраткі», (но такое понятие расширается и на неточенные 

перилы, сделанные из узеньких резанных дощечек).
 26. «Оба́полок».
 27. «По́куть».
 28. «Кам’є́шник» — там: посуда в «кам’є́шнику», а внизу — 

«вид ни́к», мешают є́сти для худо́бі і так[е] інш.
 29. «Перепьє́чне окно́» (Здесь обыкновенно бывает окно). У окна 

«перепьєчного» находится лавка; (продолжение общей «ла́-
ви» — скамьи, что стоит во всю длину этой стены, на чи ная 
от «по́куті»; иногда стоит отдельная лавка широ кая низ-
кая, для мытья посуды и приготовления пищи, на зы ва ет ся 
«тапчаном», «тапча́н»). Место это особого названия не име ет.

 30. Таких «заборок» или «занавеса» здесь не имеется, но висит 
почти под самим потолком («сто́лей») «ба́лєчка» — короткая 
жердь, на которой сушат мокрое бельё.

 31, 32, 33. Этого в нашей местности не имеется.
 34. «Льох».
 35. «Пудло́га».
 36. «Сво́лок» (Подробно см. п. 19).
 37. В нашей местности не имеется. Но над «п лом» (кроватью) 

висит «ба́лька», на которую вешают подушки.
 38. «Тапчан» (см. п. 29).
 39. «Ша́хва» — если сделана в виде открытаго передвижного 

шкафа, но сделанный из двух, или трех досок на вбитых в 
стену «колках» (деревянных гвоздях) называют «поли́ці» 
(мн.), «полиця» (ед.)

 40. «Полиці» (см. п. 39)
 41. Икон в углу в нашей местности не ставят, а ставят во всю 

длину передней стены. Под иконами вместо гвоздей, при-
держивающих их, иногда прибивается длинная узкая под-
ставка, в виде полочки, ее так и называют: «полочка п д 
образи́», иногда «дощечка п д образи́». Прим[ечание]: «Об-
ми́й до́щечку п д образи́».

 42. Названия особого нет.
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 43. «До́шка з стола́».
 44. «Груба», «грубка». А если она пристроена к варистой печ-

ке и высотой не больше полтора аршина, называется «ле-
жа́н ка», получившая свое название от того, что на ней 
спят — «лежа́ть».

 45. «Джеґа́н», «джеґани́».
 46. «П днебі́нє», а самое отверстіе печи — «че́люсті».
 47. «Чери́н». Прим[ечание]: «Ведирся чери́н в печі, треба наби́т 

гли́ною».
 48. «За́слонка». Прим[ечание]: «Заслони́ за́слонкою піеч».
 49. «При́пічок». Прим[ечание]: «Стоя́ть горшкі́  на при́пічку».
 50. «Ко́пка», «печ рка».
 51. См[отри] п[ункт] 50.
 52. «Ко́мен» та часть печі, которая идет от «комена» и соединя-

ется с «лежако́м», называется «шея».
 53. «Лежа́к» вверху на потолке, на чердаке, а та часть печи, похо-

жая на «лежа́к», идущая от «ко́мена» не на чердак, а в сени, 
называется «кагло». Из «кагла́» дым выходит в сени, а по-
том у «ко́мен» (труба, сплетенная «їз р зок» («із дубць в»)
і дьвє́ сто́рони облє́пюєця гліной.

 54. «Са́джа».
 55. «За́города».
 56. «Ви́шкі», но есть место отдельное в сарае для склада сена 

и соломы, называемое «селником». Прим[ечание]: «Скидай 
сіно в селник».

 57. «Хліев»
 58. «Хліевчікі»
 59. «Ове́чій хліевчік», «коро́вечій хліев», «ста́ня и конюшня», 

помещение для откармливанья свиньи — «саж».
 60.–65. В нашей местности не имеется.
 66. Особого сарая нет, но есть место в сарае или «току», где 

ссыпают мякину или полову, называют у нас «поло́вник».
 67. «Лазня».
 68. «Сіньці».
 69. Особого названия нет.
 70. «Поли́ці».
 71. «Шпікнє́р». Прим[ечание]: «Йди набери́ жита в шпікнєрі́».
 72. Отдельных кладовых у нас не строят, а находятся они при 

самом доме, называют «комо́ра». Место для ссыпки овощей 
называют «поклє́т».
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 73. «Возовня́».
 74. «Ку́зня».
 75. «Коло́дезь», а место откуда бьет вода ключом — «крини ця», 

«криничка». Просачивающаяся вода в колод це — «дже ре ло́».
 76. «Жураве́ль»; опора — «соха́»; длинная палка прицепленная 

к «журавлю» — «крук».

Б. Слова относящиеся к домашнему хозяйству

и быту

  1. «Пі́кална ді́жка».
 2. «Мако́утра».
 3. «В ко».
 4. «Лопа́тка».
 5. Такой вещи нет.
 6. «Кача́лка».
 7. «Го́ршчек» (як з глини), а чавунній «чавун» і «баняк». Прим[е ча-

ние]: «Наварила варенників в чавуні́».
 8. Треножников нет.
 9. «Миска» — це буде гли́няна, а «талє́ірка» — як з фаян су, 

або з фа́рфору.
 10. «Ночо́вочкі» (имеет вид корыта) и «ряжка» (посуда, сделан-

ная из кленка).
 11. «Ві́ехоть».
 12. «Вілки́».
 13. «Чеплєйка».
 14. «П дмазка».
 15. «Коцюба́».
 16. «Ону́ча», «трепка́ч».
 17. «Поло́ник», і «ополо́ник».
 18. «Віде́льці».
 19. «Н ж» і «сіка́ч».
 20. Особого ножа для этого нет.
 21. «Шатковни́ця».
 22. «Товка́ч».
 23–24. «Коре́ць». Род[ительный] п[адеж] — «корця».
  Приказка. Бабо? — Чого? — Че ти не дурна? — Та чого? — 

Чого це ти «ополоником» їси́? — Еге! Раніш «корцем» їла, а 
теперь і «ополоником» управлюсь.

 25. Умываются над лоханью; особой посуды для умывания нет.
 26. «Ря́жка», «це́бер», «поми́йниця».
 27. «Дойни́ця», «дойо́нка».
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 28. «Гладі́шка» і «гле́чік».
 29. «Чоп».
 30. «Насто́лнік».
 31. «Рушни́к».
 32. «Пра́ч».
 33. «Рубе́ль» і «ру́блик».
 34. «Кача́лка». На качалку наворачивают бельё и катают на ска-

мей ке «ослонї».
 35. «Вєдро́».
 36. Такого шестика нет.
 37. «Коро́мисло».
 38. См[отри] п[ункт] 35.
 39. «Ренту́х»
 40. «Кош», плетенный из прутьев лозы, а сбитый из досок —

«скри ня».
 41. «Коро́бка» из коры липы, а плетенная из прутьев — «ко-

ші́ль».
 42. «Мазниця».
 43. «Скриня».
 44. «Коли́ска».
 45. Колыбель цепляют к «бальке» на веревочках. Если же не-

обходимо пристроить люльку в поле во время жнивья, то 
устраивают из трех палок, «кийо́в» «штанда́ріе», где и по-
двешивается люлька.

 46. «Сокира».

В. Ткачество и орудия предварительной 

обработки волокна

 1. «Ткач» (м.), «ткаля» (ж.).
 2. «Коловор тка». (См. рис. 3) Ея части:

а) «Шруб».
б) «Кольо́сьцє на гачки».
в) «Цє́вка».
г) «Гачки́».
д) «Хло́пчик».
е) «Желє́зній шпе́ник».
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«Коловор тка».

ж) «Шнуре́».
з) «Сто́впчик с поду́шечкою».
и) «Ко́лесо».
і) «Колодочка».
к) «Кольба».
л) «До́щечка до кольби».
м) «Подн жка».
н) «Стовпчик з ру́чкою».
о) «Осло́нчик з но́ужками»1.

 1 Після цього пункту теж під номером 2 відповідь: «Гребень».
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 3. а) «Дніще».
б) «Пря́сниця».

 4. «Очі́пок».
 5. «Пете́лька».
 6. «Ручайка», як мало наверчено пряжи, а як повне верете́но, 

що вже на ньо́го прясти не можна, то — «почінок»1.
 7. «Моуткі». Другого названия нет.
 8. «Мотови́ло».
 9. «Стоя́н».
 10. Такого снаряда нет, а снуют с «клубко́ув», т. е. «моткі» мота-

ют в «клубкі́» (р. п. «клубок»), а по́тім з них снують пряжу.
 11. «Сука́ло» і «шпень». Пр[имечание]. Сукалом называется пол-

ный снаряд, а шпень часть его = железный прут с ко ле сом.
 12. «Веірста́т», а як натянута на йому пряжа, то «кросна». (Cм. 

рис. 4).

Верстат, яким селяни Волині тчуть для себе полотно.

Части верстата:
а) «Біила».
б) «Клинкі́».
в) «Нит».
г) «Набілки».

 1 С «почінка» мотают «мо́ткі» на особом снаряде назіваемом «мото-
вило». Має таку форму: , но є і иначе мотовило див. п. 8 (приміт. 
В. Лук’я нова).
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д) «Біерюлькі».
е) «Ля́до».
ж) «Бердо».
з) «Біило на качечкі».
и) «Ка́чечка».
і) «Полотно́».
к) «Закрутка».
л) «Полови́нка верста́та».
м) «Вороти́ло на полотно́».
н) «Поножі́».
о) «Ба́бка».
п) «Вороти́ло на пря́жу».
р) «Вага́ на до́щечкі».

 13–17. Подробно см[отри] п[ункт] 12 и рис[унок] 4.

ВВ1. Слова, относящиеся к одежде, обуви 

и головным уборам

 1. «Кравець»; «швець»; (шерстобитов нет), «шапошник».
 2. «О́діж». Прим[ечание]: «Це багатий чоловік; скі́льки в йо́го 

о́дежі є! На ко́жни свя́то все нша, та нша».
 3. «Буде́нна оде́жа»; а худая с заплатами и рванная — «ла́хи».
Прим[ечание]: «Одївся як ста́рець (нищий) в лахи».
 4. «Капо́та» (старинное название пиджака); «пінджа́к» и «спін-

джак» (исковерканное название пиджака); «верхня со роч-
ка»; «сви́та» (особий местный крой суконной верхней осен-
ней и зимней одежи). До сих пор мужн. одежа. Женская 
оде жа: «капо́та» (род короткаго теплаго сачка); «кошу́ля» 
(блуз ка); «сподни́ця» (юбка); «фарту́к» (передник).

Прим[ечание]: В нашей местности одежа носится одинаковая 
и в будничные, и в праздничные дни, разница только в том, 
что в будничные дни надевают старую, поношеную одежу, а 
в праздники новую, чистую.

 5. Жених: «пінджак», «штани́», «соро́чка ве́рхня», «чо́боти», 
«бу ці́н кі» (ботинки).

  Невеста: «кошу́ля», «сподни́ця», «фарту́к», «капо́та» і «бу-
цін кі».

 1 У програмі попередній і цей розділи позначено літерою В, мабуть, 
тому В.Лук’янов позначає цей озділ ВВ.
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Прим[ечание]. Одежа для свадьби и при рождении надевается 
более светлая, а на погребения идут в полупоношенной и бо-
лее темной, черной одеже.

 6. «Кожух».
 7. В нашей местности женщины сарафанов не шьют.
 8. «Фарту́к» і «фартух» все равно с нагрудником или без нагруд-

ника, шитый из материи, а самодельный из шерсти, цвет-
ной — «запаска».

 9. «Сподниця».
 10. «Соро́чка» і «стано́к».
 11. «По́дточка».
 12. «Комньє́р».
 13. «Цвіеклї».
 14. «Наплїчники», «аланьє́тка», «чохли».
 15. «Ґестка».
 16. См[отри] п[ункт] 12.
 17. «Кре́сла» і «матня́».
 18. «Коло́ша».
 19. «Комньє́р» (так же как и ворот у рубахи).
 20. «Очку́р».
 21. «Кеше́ня».
 22. «Нали́тникі».
 23. «Чо́боти», «черевікі» (ботинки без голенищ), «буцінкі» (бо-

тинки з голенищами), «постоли́» (лапти с лози), «панті́ки» 
(отрезки сапог).

 24. «Халя́ва». Другие названия частей сапога: «подо́шва»; «пе-
реди́»; «закаблу́кі» (задники); «кна́плі» (каблуки).

 25. «Ва́ляєнкі».
 26. «Спі́чкі і п дплі́танка».
 27. «Волока».
 28. Вопрос непонятный.
 29. «Сто́пок».
 30. «Панчохі» і «пантікі».
 31. «Рукавиці».
 32. «Па́люх» — «па́люхі»; «пальчаткі».
 33–35. В нашей местности не носят, а потому и названий осо-

бих для них нет.
 36. «Ла́тка».
 37. «Капшу́к», а портмане носит такие названия: «кісетик», 

«паральо́с» і «гаманець».
 38. «Жічка», «сьо́мка», «шнурок», «плете́нка».
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Г. Слова, относящиеся к пище

 1. 1) «Борщ», «кутя́», «каша» (для обеда); «ю́шка» (для ужина);
 «карто́пля», «млиньці́» з сметаною, або з салом (для зав -
 тра ка).
2) Борщ, кутя́, ло́кшена, каша з молоко́м, часом варе́нникі з 

сметаною і звар.
3) «Жа́ренне мня́со», «капуста» до йо́го, калату́ша (жаркое, 

заправленное мукой — с соусом). Но есть «калату́ша» 
другого рода, приготовляемая из каких-нибуть ягод: ви-
шень, черники, брусники и др[угих], заправленная кар-
тофельной мукой; своего рода кисель); «драглі», «локшена», 
«каша», «макар» і «звар» (кампот из сушенных фрук тов).

4) Борщ, локшена, або кутя, каша і звар.
 2. а) «Сніданнє» (завтрак). Время до обеда называют «раній обід».
Прим[ечание]: «Іди покоси́ до ранього обіду!».

б) Обід.
в) «По́лудень».
г) «Вече́ра».

Прим[ечание]: Определяют время так: «До ранього обіда» 
(утро). «Сонце стоїт п д ранній обід» (не особенно позд-
но). «Сонце стоіт в обід» — (поздно). «Сонце бере́тьця п д 
поувде́нь» (около полудня), а то прямо говорят: «п д поув-
де́нь». «П вде́нь» (полдень). «Сонце звернуло с п в дня». 
«Сонце стоіт над де́ревом» (еще далеко до захода). «Сон це в 
де́реві» (перед заходом).

 3. «Хлібний квас» (и готовится, как квас).
 4. Особаго названия нет, так и называют: «дрожджі».
 5. «Юшка з грибамі».
 6. «Юшка з рибою».
 7. «Холодець». Рецепт приготовления: варится рыба, добавля-

ется картофельна мука, ставится опять на огонь и, закипев, 
ставят на холод, чтобы застыло.

 8.  «Шкваркі́».
 9. «Булка». Рецепт: рощиняється ті́сто на молоці́, або на воді, 

добавля́ються дрожджі. Як зійде, добавляют я́йця, цукор 
і масло і все це місят, і знов ставят, щоб схо́дило. Потім ви-
робляют булки, че паскі́, че ба́бі, че п рогі́  і як підійдут, 
сажают в піч.

 10. «Книш»; з начінкою «піро́г».
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 11. Первый кусок — «окраєць», а дальше — «скібка».
Прим[еча ние]: «Ты собі́  візьми́ окраєць, а мені́  дай скібку».
 12. «На Новій рік» особаго печения нет. Середокрестное печение: 

«хрести з маком» (два обыкновенных пирога складываются 
крестообразно и так пекутся). На Пасху пекут «паскі» (это 
обыкновенные булки, но пекутся в черепянных формах — 
«ринках» в виде баб).

 13. «Кутя», «овсянна крупа» (другого названия нет).
 14. «Маку́ха».

Рецепты некоторых кушаний, приготовляемых 

местным населением

 1. Борщ. Кри́шется бурак на дрі́бні кусо́чкі, облу́плюєтьця 
(чистится) три, штире карто́плі, добавля́єтьця квасо́ля і 
кача́н (головка капусты), все це кладе́тьця в го́рщек, на ли-
ва́ єтьця водою, солиться і вари́ться по́куль все не зварить-
ця, потім добавляють квас, або си́р[о]ватку.

 2. Кутя. Ячмі́нні кру́пи (кутя) наливаються молоком, або во-
дою, в цім разі кі́дають кусок мня́са, а як в п ст, то рибу і 
варят покуль не зва́ритця.

 3. Калатуша. Вариться мнясо з карто́пльою, а юшка под ко ло́-
чу єтьця пшени́чною муко́ю.

 4. Макар. Міси́тьця тісто на яйці, роскачуєтьця качалкою то́-
ненько, кри́шитьця дрібно локшена і варитьця; потім роз мі-
шуют с яйцями, ринку вима́зуют маслом, кладут туда лок-
ше ну і запі́куют.

 5. Драглі. Ва́ратьця голова або но́ги свянячі; заправляєтьця 
часни́ком і розливається на талє́ркі, щоб застило.

 6. Холодець. Варитьця риба, підправляється картоплянною 
мукою, розливається по талє́рках и ставитьця в холо́дне 
мі́сце, щоб засти́ло.

 7. Каша. Вар[и]тьця пшоно́ в круту́ кашу і подається з салом, 
або, як в п ст, — з цукром.

 8. Гріби губ’які. Кришатьця разні губ’які (сирїжкі, бабкі, вов-
нянкі, краснюкі і инш.) добавляєтьця цибу́ля, карто́пля і 
все разом сма́житьця з салом, або з олі́єю.

 9. Млиньці. Рощиняєтьця тісто з гречанної муки і як вкісни, 
то печуть на сков[о]роді перед по́лимнєм. Їдят іх гарячими з 
салом, або з сметаною.
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Д. Терминология сельск[ого] хозяйства в различных 

его явлениях действиях и моментах

 1. «Хлібороб», «орач».
 2. «Орат», «волочит», «сїят».
 3. «Гн й».
 4. «Віли», «вілкі», а деревянные, вышедшие теперь из упот-

реб ле ния — «мач».
 5. «Купа гн ю».
 6. «Коро́бка».
 7. «Жне́ць» (одинаково для мужчины и женщины).
 8. «Стерна́».
 9. «Гузіре́» і «вузіре́».
 10. «Копа», «полу́копок».
 11. Названия особаго здесь нет.
 12. «Ша́пка».
 13. «Обжінок».
 14. а) «Стоуг»;

б) «Скі́рта».
 15. «Молотник».
 16. «Тоук».
 17. «Поса́д».
 18. «Ку́па».
 19. «Чиста пашня»; «отбо́урни зерно».
 20. «Послі́д».
 21. «Поло́ва».
 22. «Скі́рта соло́ми».
 23. «Коса́р», «гребець».
 24. «Ота́ва».
 25. «Оде́нок».
 26. Здесь так не кладут сена, а просто в стог или копну без вся-

кой жерди.
 27. «П дпірка» і «остро́ва» (употребл[яется] вместо лест ни цы).
 28. «Скі́рта сієна».
 29. «Верх» і «верховьє́».
 30. «По́взняк».
 31. «В зок» і «середній воуз».
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Е. Названия земледельческих орудий, инвентаря и 

предметов хозяйства, упряжи

 1. «Плуг», «борона».
Примеч[ание]. «Коли скородят, а коли во ло чат? Скородят вспа-

хане по́лє, незасі́янне, а воло́чат вже засі́ янне».
 2. В нашей местности сохами теперь не пашут и потому труд-

но собрать какие-либо сведения, но кое-какие собрать все 
таки удалось. По 2 пункту: «рогач».

 3. а) «Сподня́к».
б) «Преполок».

 4. а) «Сошник».
б) «Поли́ця».

 5. а) «Милиця». «Ключ»
 6. «Їєстик»
 7. Названия нет.
 8. «Кара́кі».
 9. «Коса». Части її: «косє́» (древко); «ручка»; «напе́рсток» (же-

лезное кольцо); «затилок» (деревян. клинок).
 10. «Косє́».
 11. «Ручка». (См[отри] п[ункт] 9)
 12. «Бабка».
 13. «Грабе́лно»
 14. «Граблі».
 15. «Віли»
 16. «Цієп».
 17. «Цієпі́лно».
 18. «Ка́п[ь]ця». (Ремни и веревки связующие и соединяющие 

«ціє піл но з біяко́м» — «у́вязь».
 19. «Бія́к».
 20. «Віли».
 21. «Прач».
 22. «Посторо́нкі». «Вожкі». «Крижі».
 23 и 24. Нет в нашей местности.
 25.  Нет.
 26. «Обро́ть».
 27. «Попру́га».
 28. Нет.
 29. Нет.
 30. «Бат г».
 31. Нет.
 32. «Пу́то».
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Ж. Названия земельных участков, угодий, дорог, 

мостов, изгородей, земельних мер и проч.

 1. «Се́ліще».
 2. «Толо́ка».
 3. «Ґраба́рка».
 4. «Шлях».
 5. «Сте́жка».
 6. «Кладкі».
 7. «Расходнїє дорогі», «перехрестнї дорогі».
 8. «Колєї́на́», «колєя́».
 9. «Ба́лкі», «ба́лка».
 10. «Пл т». Плеті́нь (с хвороста). «Ґраткі» (с досочек, приби-

т[ые] горизонтально). «Частокол» (из вбитих густо кольев).
 11. «Пря́сло».
 12. «Коуловорот».
 13. «Го́нї» (полоса земли в ¼ вер., но могут быть и меньше в 1/8 вер.); 

затем измеряются участки по высеву зерна, наприм.: «По-
втора корця» = 1 дес., «Три чверткі» = ½ дес. и т.д.

 14. Для ржи: «чве́ртка» = 1 ½ п., «ко́рець» = 6 пуд., «ґарнець» = 
7 ф.

  Для льна: «прегорща», «жме́ня».
  Для денег: «грош» = ½ к., «злотий» = 15 к., «шостак» = 3 к.; 

«двояк» = 1 к.; «четвертак» = 2 к.; «дісятка» = 5 к.; «двай-
цятка» = 10 к., «с рок вка» = 20 к., «пядесят вка» = 
25 коп., «піврубе́ль» = 50 к., «рубе́ль» = 1 р.

 15. См[отри] пар[аграф] «Г» п[ункт] 2.

З. Средства передвижения

 1. «В з». Части воза:
а) «Ди́шель».
б) «Стельва́га».
в) «Ко́лесо».
г) «Сни́ці».
д) «Рузво́рка».
е) «Пудто́ка».
ж) «Шворінь».
з) « сь».
и) «Ручіця».
і) «Драбіна».
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к) «Люшня». (Cм. рис. 5 и 6).

б
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в

е

г
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в

в

з

з

ж

к

и і і

 2. «Драбеня́к», и в з, на котрому возят картоплю, з я́щиком = 

«фурґо́н»

 3. «Бієда́».

 4. «Наса́д».

 5. «Шво́рінь».

 6. «П дто́ка».

 7. «Круг кольо́с».

 8. «Коло́диця».

 9. «П д’осок».

 10. «Бу́кша».

 11. «Рубе́ль».

 12. «Са́ніє».

 13. «Обші́тиє са́ніє».

 14. «На́морожні». «Носи́».

 15. В нашей местности нет.

 16. «Л дка» (сделан. с досок) і «чо́вен» (выдолбленный из ко-

ло ды, в виде корыта).
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И. Домашние птицы и животные

  1. «Худо́ба». Прим[ечание]: «Дай худобі їсти!»
 2. «Череда». (Одинаково для коров и овец).
 3. «Пастух». (Одинаково для коров и овец).
 4. «К нь».
 5. «Шка́па» (кобыла). «Коща́вий к нь» (конь).
 6. а) «Ті́лна коро́ва»; «жеро́бна»; «ко́тна»; «поро́сна».

б) «Отили́лась»; «ожереби́лась»; «окоти́лась»; «опоро си́ лась».
 7. «Озі́мок» (тоже и для жереб.), «пере́літок».
 8. «Друга́к» (тоже и для быка).
 9. «Третя́к» (тоже и для быка).
 10. «К нь».
 11. «Буга́й».
 12. «Бугай» і «бик».
 13. «Скоп».
 14. «Каба́нчік». «Каба́н».
 15. «Кнур».
 16. «Каба́н».
 17. «Лич».
 18. «Собаченя́» (м.), «сученя́» (ж.).
 19. «Підхв стниця».
 20. «Ві́мнє».
 21. «Лехке». «Печ нки». «Серце». «Горло» і «Горлянка». (Один[а-

ко во] у всех животных).
 22. а) «Ковбик».

б) «Ке́ндюх».
 23. «Сте́рво».
 24. «Вовна».
 25. «Руно́». (Для всех времен).
 26. «Шку́ра» (одинак[ово] со всех животн[ых] разных воз рас тов).
 27. «Пі́вень».
 28. «Курченя́».
 29. «Виливок».
 30. «Їндик»; «їндичка».
 31. «Ка́чур»; «качка».
 32. «Гуса́к»; «гу́ска».
 33. «Сра́ка».
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К. Птицы, звери, насекомые, пресмыкающиеся, 

земноводные, рыбы

 1. «Ко́ршак». Примеч[ание]. В нашей местности различают три 
вида ястребов. Ястреб, убивающій кур и др[угих] крупн[ых] 
птиц = «ко́ршак»; ястреб, убив[ающий] мелких птиц ди-
ких — «шу́ляк»; ястреб, убивающій зайцев — «зає́шник».

 2. а) «Горобе́й», «горобе́ць», «конопля́нник».
б) «Соро́ка».
в) «Воро́на».
г) «Крумка́ч».

 3. а) «Жураве́ль».
б) «Бара́н».
в) «Дерка́ч».
г) «Іво́ла».
д) Для кулика названия не знают.
е) «Бу́сел» і «чорногу́з».

 4. «Тетеру́к» і «тете́рка».
 5. «Глуше́ць» і «глуше́ця»
 6. «Вовк». «Медвідь».
 7. «Бі́лка». «Лиси́ця».
 8. Медв[едя] «берло́г»; белк[и] «кубло́»; зайця «логво́».
 9. «Миш». «Кроут».
 10. «Каза́н».
 11. «Блощи́ця»; «прус»; «вош»; «блоха». Як багацько вшей, то 

називают «ну́жа». Прим[ечание]: «Ох, моє дитятко, яка на 
те́бе нужа напала!» Но «Поведешь коні пасти вечером, бо 
тепер нужа» означает много оводов и комарей.

 12. «Павук».
 13. «Мура́шки» Примеч[ание]: Муравьев различают на несколь-

ко видов: желтаго муравья — «желомо́н» и крупнаго чер на-
го — «смердю́х» «и́»1.

 14. «Моти́л».
 15. «Ко́ник».
 16. а) «Гадю́ка»;

б) «Вуж»;
в) «Ящерка»;
г) «Жа́ба».

 1 Тут і далі в такий спосіб В. Лук’янов передає зміну наголосу в мно-
жині.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

149

 17. «Ополо́ник» і «прачикі».
 18. «Щу́ка». (Другого названия нет).
 19. а) «Оку́нь».

б) «Їрш».
в) «Пло́тка».
г) «Лин»
д) «Кара́сь».

 20. «Зі́бри».
 21. «Пью́ра», «перепю́льце».

Л. Слова, относящиеся к рыболовству

 1. «Чо́вник».
 2. «Кри́жка».
 3. В нашей местности такого кошеля в сети нет.
 4. «Залі́зо на вор вках». «Поплави́».
 5. «Кош» і «хабо́та».
 6. «Не́рет»; с крыльями — «крила́ч», а без крыльев — «не́рет».

М. Растения, грибы и ягоды

 1. «Пашня́».
 2. «Ячмє́нь»; «жито».
 3. Общаго названния нет, но называют так: «Ви́сипав ове́с».
 4. «Пі́рьє».
 5. «Карто́пля».
 6. «Брюква», «морква».
 7. «Гич» общее название, но говорят и так: «картопле́ння, брюк-

вен ня, репниння, редчення» и т. д.
 8. «Цибу́ля».
 9. «Кача́н», «и́».
 10. «Пло́скунь» (м.), «матки́» (ж.).
 11. «Губя́ки», «козляки́».
 12. Нес’едобные, растущие около пней, подобно опенкам.
 13. Обычая солить грибы нет.
 14. «Правди́вий гріб»
 15. «Печери́ця».
 16. «Я́годи».
 17. «Я́годи з рябіни»; «ягоди з очере́мхи».
 18. «Порі́чкі». «Сморо́дина».
 19. «Журафи́ни».
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 20. «Суни́ці».
 21. «К ньский щавель».
 22. «Кропи́ва», а мелкая кропива — «жичка».
 23. «Воло́шка».

Н. Слова, относящиеся к семейному 

и общественному быту

 1. «Молоди́є». Прим[ечание]: «Вже молоди́х повели до це́рк ві 
він ча́ ти».

 2. «Сваха». «Марша́лок». (Он же и шафер).
 3. Особаго обряда выкупа нет, но иногда «молодих» останав-

ливают среди дороги, главным образом товарищи жени-
ха (молодого) и требуют «могорич», при чем выносят стол 
накрытый скатертью и с хлебом и солью; тогда дают знать 
отцу жениха и говорят: «Ось вже поставілї столи, требуют 
кварту».

 4. «Поса́г». Если дает отец невесты, а если дают родственники, то:
 5. называют: «перепіва́ют». (Делается это так: шафер подно-

сит чарку водки и «пїрника» (сладкаго коржика) на тарелке 
родственникам, начиная со старшаго и говорит: «Про́сить 
молоди́й і молода́ цей дар приня́ти». Родственник, прини-
мая чарку и «пірника», благодарит за дар и ложит на тарел-
ку деньги).

 6. «Заку́ска». Другого названия нет.
 7. «Снє́данє», хотя бы оно было и вечером.
 8. «Молоди́ця».
 9. «Товста». Прим[ечание]: «Ця молодиця вже «то́вста».
 10. «Породі́лля».
 11. «Накри́тка».
 12. «Байструк».
 13. «Сімья́». Прим[ечание]: «Сімья велика, сімья мала, чема́ла 

сімья, є й добра сімья́».
 14. «Ба́тько».
 15. «Па́рубок», «на́ймичка».
 16. «Родня́».
 17. «Прийма́к».
 18. «Дядина».
 19. «Стріє́шний брат».
 20. «Хреще́нний батько», «хрещенна мати».
 21. «Сусі́д».
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 22. «Сход», «грома́да». Прим[ечание]: «Зібралась грома́да».
 23. «Толока́».
 24. «Могори́ч».
 25. «Сві́ток». «Сві́тчить».

О. Слова, относящиеся к быту религиозному

 1. «На́ри».
 2. «Мо́гилкі».
 3. «Труна́» і «домови́на».
 4. Особаго названия нет. Так и говорят: «Третій день, дівятий 

день, сороковий день» и т.д.

Настоящий материал собрал священник Василий Лукья нов.
С. Бехи
На Коростеньщині
3 жовтня 1927 року

Добавление

Лампа — «ля́мпа».
Ея части: резервуар для кероси́ны называется «джеґан»; 

машинка — «реш тка; стекло — «шкло» і «бу́тиль»; фи-
тиль — «ґноут».

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В С. БЕХАХ 

НА КОРОСТЕНЩИНІ1

Матеріяли по звичаєвому праву, що тут подані, зібрані 
переважно в р. 1928. Головну участь в набуванні тих матерія-
лів, крім автора цієї праці, брав також місцевий свящ[енник] 
о[тець] Василь Лук’янів.

Через цілковиту відсутність до останнього часу будь-яких 
інших керівніх указівок в такій галузі етнографічної науки, 
як звичаєве право, збирач мусив переважно користатися про-
грамом, якого розробив А. Кристер — був[ший] голова Комісії 

 1 Передмова до перебіленої копії, зробленої В. Кравченком (Ф. 15, 
од. зб. 159, арк. 1–2).
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по виучуванню звичаєвого права при ВУАН1, а також власним 
досвідом. На жаль, через брак суворої редакції, під час, коли 
згаданий програм упорядковано, в ньому багато де в чому вар-
то би було зробити зміни, скорочень, а, можливо, ще поробити 
додатки, перестановки в розділах, підрозділах і т. п.

Сам збирач, через цілком несприятливі умови, що в його 
житті склались на протязі рр. 1929-35, аніяк не міг будь у чому 
перекомпонувати зібраний матеріял. Взагалі судити не при-
ходиться й «Комісію по виуч. звич. права» адже люди роби-
ли те, що вміли й робили щиро. Не менш щиро попрацював і 
В. І. Лук’янів — людина, яка варта кращої долі ніж то випало 
на його голову. Тут можна би висловитись стереотипом: «про 
нього скаже історія». Але ж що таке за нашого часу «історія»? 
Історію складають люди; а людина, яко людина — всяка на 
свій бік верне!

Буду щасливий, коли такою тяжкою й болючою нашою пра-
цею, зібраний матеріял попаде до рук справедливого фахівця й він 
зуміє використати його на користь широкіх пролетарських мас.

В. Кравченко.
15.IV.1935.
Ростов н[а]/Д[ону], 6-та вул., б. ч. 287.

Право родинне2

Частина перша

Шлюбне право

А. Шлюб та умови його складання

Коли хлопцю минає вісімнадцять років, а дівчині шіснад-
цять — батьки думают об їх одружинні. Ще заздологідь ста-
раються, щоб їх діти вели дружбу з тими, хто їм до вподоби, і 
самі з тими родичами або й самими батьками ведуть компанію: 
в свята запрошают до себе на «беседу», де й ведуть розмову об 
одруженні дітей за чаркою. Тут і розрішається питання про по-
саг і таке инше; так що як вже сватаються, то вся обіцянка, 

 1 Програми до збирання матеріялів звичаєвого права за ред. проф. 
А. Е. Кристера. Київ. 1925 (приміт. В. Кравченка).

 2 Ф. 15, од. зб. 214, арк. 96–229.
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яка склалась при беседах, тільки під[т]верждаеться при сватах 
як звичай. Но це, кажу вам, обговорено заздалогідь, иначе ніх-
то й сватів не пошле, як попереду не дізнається, що він може 
взяти за жінкою. Так що головну роль відграває матеріяльна 
сторона. Крім матеріяльної сторони відграє не меньшу ролю со-
словіє, себто міщанин не бере мужички, че мужик — міщанки, 
і бідний і незнатний в селі не може брати багату і знатну дівчи-
ну і, навпаки, бідної дівчини не бере багатий хлопець. С цьо-
го приводу батьки й крепко доглядаються за дітьми, щоб вони 
вели дружбу по ровні. Так, богаті хлопці, коли збираються в 
молодіжь1, несуть горілку до багатих дівчат, а бідні до бідних. 
Правда бувают исключенія, но рідко, щоб богатий взяв бідну, 
або бідний багату, а як це буває, то кажуть: «Оце наробив соро-
ма всьой родні». А родичі пересуждають: «Ото взяв таку голо-
дранку»; або: «Ну й вишла за такого голодраньця!»

Я сказав, що як хлопцю мене [ві]сімнадціть2, а дівчині 
шістнадціть років, тоді батьки думают об їх одружинні, но ча-
сом семейне становище або найбільш хазяйський ращот вима-
гає прискорити шлюб, і тоді за разрешенієм власті (колись цер-
ковної, а теперь гражданської) вступают до шлюбу — парубок 
в семнадціть с половиною, а дівчина в пятнадцять с половиною 
років, но на це дивляться погано і кажуть: «Ну і нащо таких 
дітий вінчати, ім ще на вулиці в пісочку гратися та свиний пас-
ти, а не жинитися».

Саме пора женитися хлопцю од 18 до 22 років, а дівчині од 
16 до 20 років. Є така приговірка, що до 20 рок батьки женят, 
до двадцяти пяти — сам женеться, до тредцяти — люде женят, 
а до сорока — сам чорт не оженить.

Старого парубка дівчата не приймают і називают його «мар-
цьовий кавалєр»3, а дівчину називают «літня дівка», «вишла 

 1 В молодіжь збираються в Різдвянні свята, де молодіжь наймає 
собі музики, пьє і гуляє (приміт. В. Лук’янова).

 2 В оригіналі написано «сімнадціть», але, як зрозуміло з тексту, це 
випадкова помилка.

 3 За православним календарем м[ісяць] марець припадає на Вели-
кий піст і лише кілька останніх днів цього місяця часом припада-
ють на Паску — тоді церковний шлюб, за каноничними правила-
ми, не дозволяли. Це й виходило, що раз «марцевий кавалір», то 
одружитися ніколи не може (приміт. В. Кравченка до редаговано-
го ним тексту В. Лук’янова) (Ф. 15, од. зб. 159, арк. 5).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

154

з дівочих літ», і теж ії молодіжь сторониться, тоді вона більш 
всього сидить дома і намагається все робити навіть мужчин-
ську роботу, щоб хто позавидовав на ії роботу і задля цього міг 
взяти ії, не дивлячись на те, що вона з літ вишла.

Коли сімья буває велика і бідна, то не ждуть, щоб за чер-
гою видавати замуж дочок че женити синів, а як попадеться, 
буває так, що молодчий син че молодча дочка раніш жениться 
че виходе замуж за старшого. Тоді кажуть: «Оженився через 
копицю»; або «Вийшла через копицю, а старшу сестру корытом 
навернула». Но в богатой семьї цього не буває; там женяться і 
виходят замуж за чергою, бо як зостанеться, то питають: «А 
кому ця копиця зосталась?» Ну то, певно, багатой дівці сором 
це слухати, то вже намагаються як-небудь, че більшим поса-
гом, че трохи за біднішого, но оддати так, щоб було за чергою, і 
батьки й діти не слухали для себе неприємних приказок.

Звичай дозволяє женитися й виходить замуж до пятідеся-
ти років, но хто має таких дітей, що шанують своих батьків и 
можут провадити самі женочу роботу, то таким жениться вже 
якось не подобає, кажуть люде: «Це вже жениться з роскоші», 
або: «Йому так треба жениться, як старцю таньцювати», — пе-
ресуждають таких люде. Но хто немає способних дітей, че сам 
зостається дуже з дрібними дітьми, то такому сам Бог велів.

Хто має більш пятдісят років, то вже не женеться і замуж 
не виходе, кажуть: «Сором перед людьми і гріх перед Богом». 
Но все ж зрідка бувают і такі браки, як кому з них нема де по-
діться. На шлюб старих дивляться, як на яке диво.

Що торкається до ріжниці в літах між молодими при одру-
жованні, то треба, щоб парубок був старший на років два-три, 
в крайнім случаю, щоб були однолітки, як і співається в одній 
вісільной пісьні:

Попи, попи, батьку наш,
Причини церковку протів нас,
Да повінчай діток-одноліток
В Божій час!

А як часом і буває такий нерівний брак, то кажуть: «Ця 
пара похожа, як відро з банькою»; або: «Одно другому подобає, 
як собаці п’ята нога»; «Так вона йому подобає, як свині нарит-
ники» (повшорки).

Хлопець повенен брати дівчину, а вдовець — вдову. Исклю-
ченіе буває тілько тоді, як хлопець засватає дівчину, а вона 
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по якому-небудь расщоту че по примусу батьків виходить за 
другого та ще й за вдовця, тоді той хлопець, як дуже любив ту 
дівчину, скоріш женеться на вдові, бо кажуть: «На том сьвіті 
кожний стоїт з своею першою ж нкою». Значить, і чоловік тої 
дівчини буде на том сьвіті стоять з першою жінкою, а їй пари 
не буде, так само і вдова, котра йде за хлопця, буде стоять з пер-
шим чоловіком, а другому чоловіку пари не буде, то на том сьві-
ті вони и поберуться. Ще є звичай при такой справі, коли бать-
ки не дают своєї згоди на одружиння тих, котрі без волі батьків 
захотіли б одружитися, то щоб не йти протів їх волі — міня-
ються перстнями (обручаються) і дають клятву друг другу, що 
він тілько ожениться на вдові, а вона вийди замуж тільки за 
вдівця, щоб на том сьвіті їм в парі стояти.

Вдовець може брати дівчину тільки ту, котра вишла «з ді-
вочих літ», себто, котра має років 25–30. Як і буває вийняток 
в літах між молодими, то на це, як я вже і зазначив, дуже див-
ляться неприємно, хоч би це було, скажем, с матеріяльного боку 
й кому вигодно. Так само і вдові люде більш-меньш стараються 
братись по рівні в літах, щоб на то, як то кажуть: «Разом побра-
тись, разом і померти».

Покревність та свояцтво

Шлюб до четвертої ступені кровного свояцтва по боковой 
линії зовсім забороняється, но в пятой і других ступенях бе-
руться. Після революції були такі випадки, що побрались і в 
четвертой ступені і навіть в третьой, но вони живуть собі тіль-
ко гражданським браком, і нарід на їх дивиться неприємно і не 
потому, що вони живуть гражданським шлюбом, а через те, що 
живуть з близькими родичами, як жиди або турки. Одна лю-
дина так виразилась: «Я, як побачу Тодося (жинився в третьой 
ступені — на сестрі своєї жінки), то мені самому аж соромно».

Шлюби в близьких ступенях свояцтва найбільш бувают 
по рощоту. Наприклад, вишезазначенний Тодось оженився на 
першой жонці і пристав до єї в прийми. Вона мала свою окрему 
хату й полє, себто ціле хазяйство. Коли вона вмерла і не зоста-
вила за собою ніякого потомства, то Тодосю, по місцевому зви-
чаю, треба було б іти до батька, додому, а все жінчини хазяй-
ство перейти ії сестрам. Но Тодосю цього дуже не хотілось, і він 
одважився піти протів звичаю, підговорив одну з сестір своєї 
першої жінки і одружився з єю. Т[а]ким чином він залишився 
на тім самім хазяйстві, на котрому працював пять років.
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Нарід ступені покревнености називає так: «в першому», «в 
другому», «в третьому» і т. д. Других назв нема.

Одружуватись кум з кумою можуть, но хрещенник не може 
женитись на хрещенной матері, або хрещенний батько брати 
свою хрещенницю, бо це великий гріх, це все равно, що взяти 
свою рідну дочку че рідного сина, кажуть люде.

Хресні батько або матір можут одружуватись з родичами 
своїх похресників.

Засиновленних дітий рахують за рідних і одружувати їх з 
своїми рідними дітьми считают гріхом.

Як засиновлю[ю]ть, то крім духовних завещаній та инших 
записів, ще справляють. Це робиться так: збираються близькі 
родичі теї дитини, котру мають засиновлять, в єї батьків, при-
ходят туди і ті батьки, котрі засиновляють собі дитину, і після 
всяких записів і умовів, сідають за стіл і пьют по чарці, де друг 
другу виражають всякі побажання на цей випадок. Після цьо-
го батьки дитини беруть ікону, благословляють єю свою дити-
ну, дают в руки хліб і соль і кажуть: «Іди собі з Богом, да нехай 
тобі повстрічає все добре. Шануй свого нового батька й матір, 
як нас шановав(ла)».

Дитя кланяється батьку й матері, приймає од їх хліб і соль 
і, виходяче з хати, часом плаче, і плачуть всі, котрі його вира-
жа ють. Тим часом ті батьки, котрі всиновляють собі дитя, 
йдуть додому і виходять назустріч з хлібом і солью аж до воріт. 
Родичі і батьки приводять дитя, котре кланяється новим своим 
батькам, цілує хліб і руки іх, приймає од них хліб, а свій отдає 
ім. При цьому кажуть: «Зустрічаєм тебе з хлібом, з с лью. Дай 
Бог, щоб ти шанував нас, як цей святий хліб».

Тоді просять до хати всіх, і починається традіційна ви пів ка.
Це так робилось колись в старину. Найбільш всиновля-

ли собі не чужих дітий, а близьких родичів які-небудь безді-
тні люде. Всиновленні діти шанували своих нових батьків, як 
рідних, бо все хазяйство на їх переходило. Бо якби не стали 
шанувать, то могли б позбавитись всіх прав на хазяйство, не 
дивлячись ні на які записи, котрі входили в силу тільки після 
іх смерті1.

Теперь бояться всиновлять, бо, кажуть: «Всинове його, 
а сам вибирайся з хати.» Випадки були таки з приймаками, 

 1 Після смерті прийомних батьків.
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що пожеве рік або півроку і забирає собі половину хазяйства, 
то теперь, кажу, бояться і всиновлять чужих дітей і приймать 
до дочок приймаків.

Стан здоров’я

Безумовно, перш чем одружити дитя, дивляться не тілько 
на матеріяльну сторону жениха і невести, но і на здоров’я, і не 
тілько їх самих, а дивляться, че в роду їх не було чехоточних че 
инших слабих. Це все торкається тих, хто береться по рівні, но 
як бідний бере богату че навпаки, то на це не зважають, тоді ні 
фізічні, ні духовні хвороби не служать перешкодою до шлюбу.

Як береться неподібна пара, себто, як одне з них молоде і 
здорове, а друге криве і сліпе, то йдуть дивиться на цей шлюб, 
як на яке диво.

Якщо хлопець поганий, а дівка хороша, то співають:

Чого гарбуз качається,
Чого дурень чіпляється?
Причіпився га́рма-да́рма,
Придивився, що я гарна.

Одчипися, дармоїди,
Бо до ме́не крашший їди,
Хоч і їди, хоч не їди,
Одчипися, дармоїди!

Про каліку:

Вчора з вечора місяць
 мінився.

Їшов кривий на веч ркі,
А сліпий дивився:

— Куди йдешь, куди йдешь,
Куди ти кульбачишь?
— На веч рки, сліпий чорти,
Хіба ти не бачишь?

Про погану дівку:

Кросна тчуться.
Нитки рвуться,
А за мною хлопці б’ються;
Не б’їтися, нема за що, —
Хоч я гарна, да ледаща.

Згода до одруження

Молодії свій шлюб вирішують самі при тих молодих збо-
рах, які на селі вживаються: вечерницях, празднічних гуля-
ньях, «на музиках», в молодежі, на Андрія, Варвари і инш. мо-
лодняцких зборах. Тоді каждий собі вишукує пару, з котрою, 
як тут кажуть, «любиться». А як приходить пора, заявляють 
своим батькам і починають офіційно свататься.
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Я вже зазначив више, що батьки, як посилають дітий на мо-
лодняцкі гулянья, то силкуються зробити так, щоб діти сходи-
лись з тими, хто їм, батькам, до вподоби, себто з дітьми людей 
богатих, хазяйських. Це їм і дома постоянно тулмачать, так що 
самі молодії вже сходяться з известною подготовкою, і завсіди 
буває так, як того хочуть батьки. Правда, буває часом вийня-
ток, но тоді вся родня буває дуже недовольна.

Так що воно якось робиться так, ніби то молодії самі по 
любові сходяться, а все ж великий вплив мають на цю справу 
батьки. При сватані, не дивлячись на те, що між батьками мо-
лодих давно вже все обговоренно і обмірковано, все ж питають 
і молодих, че вони мают взаімну згоду одружитись. Певно, мо-
лодим соромно сказати одразу, що вони таку згоду мають, то 
звичай виробив таку форму, по котрій і без слов розуміють, що 
між молодими ця згода є.

Це буває при сватані. Як хлопець хоче брати дівчину, то по-
венин випити чарку до матері, до своєї будущої тещі, з пляшки 
теї, котру ставить батько дівчини, бо при сватані попереду за-
всіди ставят чарку батьки дівчини, а тоді вже свати. А як дів-
чина хоче вийти за хлопця, то попереду першу чарку повинна 
випити до його з теї пляшки, котру ставят свати. Цею формою 
і дізнаються, че є згода між молодими; після чого і починають 
скликати родню молодої на сватаннє. Ще як хлопець дуже лю-
бить дівчину, то йде з єю кликати родню на сватанє.

Як часом в молодих нема батьків, то вони питаються сво-
їх близьких родичів і просят їх згоди на своє одруження. Хочь 
обикновенно батьки і родичі і одвічают, коли просят в їх по-
зволенія на одруження з такою-то, або з таким-то: «Нам з єю 
не жить; як тобі вподобалась, то й бере». Но це кажуть тільки 
тоді, коли і ім до вподоби, а як ні, то всіма силами намагаються 
отговорити і шлюб розстроїти.

Котрі ж молоді, не питаючись батьків, самі сходяться і 
одружуються, то вони лишаються благословения батьків, ко-
трі кажуть непокірним дітям: «Самі почали, самі й кінчайти, 
а ми не дамо вам ані грошака, як зробили, так і одвічайти, не 
слухали нас, нема і нашого, і Божого благословения».

Часом не дают їм того, що їм належиться по праву наслід-
ства. Но це колись було, до революціи, а теперь мало дорожать 
батьківським согласієм, а робят так, як їм захочеться, а бать-
ки мусять тягтись і, оправдуючись, кажуть: «Що ти тепер зро-
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бишь, теперь такий сьвіт настав, що діти батька не слухають, а 
батько повинен слухаться дітий».

Громада при одружуванню не бере ніякої участі. Все хлопо-
таннє лижить на батьках і близьких родичах.

Шлюб удруге та втретє

Одружуватись звичай дозволяє до трох раз і то не для всіх, 
а кого тілько хозяйственні і семейні обстоятельства заставля-
ють. Люде кажуть, що «перша жінка — од Бога, друга — од 
людей, а третя — од чорта».

«На том сьвіті перша буде стоять з правого боку, друга — з 
лівого, а третя — ззаду».

«Як вдруге жиниться — жалко дивиться».
На тих, що їм по семейнім і хозяйственним обстоятель-

ствам зовсім не треба жениться, кажуть: «Ці женяться з роско-
ші», або: «Йому так треба жениться, як кривому таньцювати». 
А то ще й лають їх: «Щоб йому так тре їсти та дихать, як йому 
тре жиниться».

«А щоб їх обморок повьов, нащо вони їх зводят» — кажут 
на тих, хто їх сватає.

Вдовц[я]м ніякого обмеження нема, вони можуть брати і 
вдовиць, і дівчат.

Коли семейні обстоятельства заставляют жениться удруге 
після смерті жінки, то звичай вимогає виждать сорок днів, зі-
брати обід по вмершей жіньці і тоді тілько жиниться. Як цьо-
го не зробить, то кажуть: «Не шкодував своєї жінки — не буде 
шкодовать і другої». Неохоче за такого і йдуть замуж.

Но як семейне положення не вимагає зариз жиниться, то 
через рік, або два дозволяється жениться і виходить замуж.

До року, після смерті котрого-небудь з супругів, считають-
ся жалобні дні. До року тоді не дозволяється в тій хаті грати 
музикам, збираться вечорницям і иншим зборам. Навіть як 
жениться че виходи замуж, і як в той хаті був в тому році мерт-
вець, і не вийшли ще жалобні дні, то весіллє буває без музик.

Звичай не дозволяє виходить замуж че то жениться, як 
хто-небудь з супругів в безвісной відсутності знаходиться, но в 
крайнім разі не раніш, як через сім літ.

Передшлюбна угода та ії зміст

Я вже казав, що передшлюбна угода ведеться батьками 
молодих ще заздалогідь, на так званних беседах, в Різдвянні 
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свята, й ведеться вона так, ніби шутками, а все ж кожний друг 
друга пойме, що один може взяти, а другий дати.

Після свят, або весною, перед Зеленими святами, посила-
ються вже свати, котрі досконально роблят передшлюбну уго-
ду. (Див. мое сватаннє). Уговорившись з сватами на счет при-
данного, готуються до вісілля; но не завсіди на цім ця угода 
кінчається. Буває так, що сват, котрий видає свою дочку, поль-
зуеться поганой репутацієй, як брехуна, як чоловіка, котрий 
може скрутити, себто то, що обіцяв при сватах, не дают за до-
чкою, а взяти з його все ж такі можна, то тоді роблят так: нічого 
не кажучи йому, що йому не вірать, готуються до весілля і на 
всякий випадок мают собі на приміті другу дівчину, котра по 
соціяльному і матеріяльному стану підходила б до засватанної. 
И в тей день, як має починаться вісілля, неофіційно посилає в 
розвідку до єї кого-небудь з родичів, че пошла б вона за його, и 
що можна за єю взяти. А в селі тим часом росповсюджуються 
всілякі сплетні, що ніби молодий кидає таку-то, а сватається за 
таку-то. Це нервірує родню молодоі, саму молоду і ії батьків, і 
з цього приводу починається нова торговля за приданне. И бу-
ває так, що молодий ще більш виторгує таким своїм маневром, 
чем свати на сватані, і це все закрипляється «Дарственной за-
пісью», котру пишуть формально при сьвідках. І тоді чуть — 
ідуть до вінчання. Як же ця угода розривається, що рідко бу-
ває, то молодий з музиками без всякого сватання йде до другої 
дівчини, і разом робиться тут і передшлюбна угода і готуються 
до вінчання.

Це я записав нарочно, бо воно практикується у шляхти, як 
звичаєви право. Вони сватают не дівчину, а гроші, коні, коро-
ви, як колись, і полє.

Но вже в шляхти богатой, більш-менш, як то кажуть, по-
ложітельной, трохи культурной, ці угоди робят самі батьки 
тихо, шито-крито, так що ніхто з посторонніх і не знає, на 
яких умовах вони зійшлись, навіть самі старости, че то свати, 
по приказанію батька молодого і не питают за придане нічого, 
а тілько попьют могорич і поберуть хустки. (В инших містах 
рушники).

Як передшлюбна угода часом не виполняється, че довго за-
держується1, то вживают такіх заходів, молодий бере і прога-

 1 Передшлюбну угоду до року треба виполнити (приміт. В. Лук’я но ва).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

161

няє свою жінку, щоб йшла до батька. Тоді батько молодої, щоб 
була між їмі злагода, старається всю обіцянку отдати.

Передшлюбна угода в силу закона вступає після вінчаня, 
і тоді од єї одмовитись вже не можна. Розсказують, що колись 
навіть мировий суддя присуджував такі справи: як, напри-
клад, батько че хто-небудь з родичів на короваї пообіцяє що-
небудь, че пчолы, че овечку, че корову, че инше що, і як сьвідки 
посьвідчать, що чули, як він обіцяв, то це все присуджалось на 
підставі звичаєвого права. Не знаю, був колись такий закон, че 
суддя сам придержувався місцевих звичаїв, но люде росказу-
ють, що це судилось.

В народі вживаються про зятя такі поговірки: «Зять лю-
бить взять».

«Зятю що давай, то буде брать:
Давай діжку з тістом, буде брати,
Ще й буде клясти,
Що тяжко нести».

«Теща зятю годить, щоб дочку жалував. Як загляне в воро-
тях, то для зятя вареники варить».

У шляхти заручин не буває, в їх це зветься сватаннє, а у 
мужиков-крестьян заручини.

На заручинах молодих заводят за стол, як і після вінчання. 
Молоду заматують наміткою. Коло єї садовят дівчат, дружку і 
маршалка і співают:

Ганнуся заручається,
Од батька і матері одлучається,
До молодого Степанка прилучається.

На сватані і заручинах роблят умови про день вісілля.

Наслідки невиконання передшлюбної угоди

Як молодий одмовляється від шлюбу, то кажуть: «Оце на-
робив (таким-то) сорому на всю округу; це ж теперь дівці на 
село не можна показатись!»

І дійсно, тоді дівці якось ніяково, що молодий ії зґанджу-
вав, и вона нескоро показується на селі, поки аж не надоїсть 
людям чесати язики з цього приводу. Не дай Бог, цій дівці мать 
з ким-небудь які суперечкі, вже вона наслухається всіляких 
непріємних на себе назвів: що вона і кривобока, і лапата, і угрі-
вата, і паршива, бо бач, якби була яка путяща, то не одкинувся 
би од тебе Степан (молодий-жених).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

162

Якже дівка одмовляється од хлопця, то хоч трохи хлопцю і 
соромно, но не так передсуждают його, як дівку, і хлопець (так 
часто буває) зараз же на зло дівці йде в свати до дру[г]ої і бере 
ії, так що він недовго терпить сорома, хоча після ця друга його 
молода часто дотикає, як часом посвараться: «Десь то ти дуже 
добрий, коли од тебе Ганна одмовилась». Як би там вже не було, 
но дівці буває більший сором, ніж хлопцю.

Колись, кажуть, за сором подавали до суду, і та сторона, ко-
тра нарушила умову, повинна була сплатити не тілько витрати 
за сватаннє, но і штрафа за «сором». Теперь вже цього нема. А 
так як хотят розійтись, то молодий повинин оддати хустки, а 
молода повернути молодому шовкову хустку, котру він дарує 
ій на сватанні, и заплатити за горілку. Цим діло в їх і кінч[а]-
ється, як ні, то вона удержує хустку і не платить кошту, а він 
не дає хустків.

На яких же підставах часом яка-небудь сторона одмовля-
ється од шлюбу?

Більш всього, як мною вже зазначено попереду, причина бу-
ває од того, що не дают того або одмовляються од того, що обіця-
ли дати за молодою, одним чин[о]м вся історія буває з-за посага. 
Но буває ще й так, що причиною всьому бувають злії язичкі, 
котрі так і чешуться, щоб сказати яке-небудь мерзопакостне 
слово на молодих. Бо в селі така оказія як сватанє є ціла істо-
рія, є за що побалакати молодицям-цокотухам і навіть старим 
бабам, котрім три дні до смерті, но переговорити кого-небудь, 
набалакати всяких несінітниць про людину, про сусіда — це їх 
профессія. Ніхто так не вміє збрехати, а після зі всякою бож-
бою одмовитись од цеї брехні і звернути на кого-небудь друго-
го, як селянські баби, так що чоловікі, слухаючі всі ці бабські 
брехні, чухают потилицю і кажуть: «Тут сам чорт не розбере 
цих баб, вона й збреше гладко, но гладко й вибрешиться», не-
даром кажуть: «Де чорт хоче замутити, то туди бабу впре».

Як молодий одмовляється од шлюбу, то кажуть: «Молодий 
схібив». А як молода — то кажуть: «Молода вмилась».

Колись ще був такий звичай, як котра-небудь сторона не 
хоче платити кошту (витрат), то при вінчані котрого-небудь з 
іх, заявляли батюсьці, щоб не вінчав, поки не оплатят кошту. 
Це називалось «кладут арешт». І батюшка не вінчав, поки вони 
при ньому же полюбовно не росходились.
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Буває й так, що хлопець засватає дівчину, побере хустки і 
на другий день роздумає ії брати, то пересилає назад її хустки 
через якого-небудь чоловіка і просить повернути кошт за горіл-
ку, то вона, як його не любила, че він не дуже ій до вподоби, 
отдає кошт, а як любила, то, розсердившісь, говоре: «А стог-
ноти йому заплачу, я його не просила, щоб в н ньос». Ще щоб 
помститись над ним, підговорує дівчат, щоб йому на музиках 
або де збирається молодіжь заспівали:

Ти, дурень, давав,
Я розумна брала,
Теперь мене позивай
Хоч до єднорала.
Тепер зима —
Гнилиць нема,

Щоб я отдавала.
Пожди, дурню, до весни,
Як вродят кислиці, —
Куплю мірку
За копійку
Да одам гостиньці.

Безчестєм не буде називаться тоді, як одмовляються на за-
втра, а лиш тоді, як вже приготовились до вісілля ї одмовля-
ються. Отут, з цього приводу, буває ще такий звичай, що після 
сватаня стараються хучій повінчати, щоб яка-небудь сторона 
не одкинулась, а вісілля справляют вже після вінчання через 
місяц, а часом і через півроку. Тоді менш буває по селі всіляких 
сплетнів; для баб зникає тема пересудів. Тоді кажуть: «Оце до-
бре зробив, менш будут люде говорити».

Формальності та момент складання шлюбу і

значіння весілля

В день вінчання, молодий бере музики, батько хліб, і з сва-
тами йдут до молодої. Тим часом в хаті молодої збираються ді-
вчата, подруги молодої, виводят молоду у другу хату, як є, а 
як нема, то до сусіда і вбирают ії до вінчання (Див. подробно 
«Вісіллє»).

Вбравші, молода входить в хату, ріже ті булкі-пироги, котрі 
приніс молодий, і роздає дівчатам.

Музика молодіжі на дворі грає під час вбирання молодої до 
вінчання, а свати в хаті пьют чарку і робят передшлюбну уго-
ду, себто допитуються, що батько обіцяє дати за дочкою. Як не 
вірат батьку, то ще робят записа, де підписується штире сьвід-
ки, і цього записа дают за люде або в церкву на храніння. По-
кінчивші з посагом, музики входят в хату і грают набожну, піс-
ля чого батько з матерью берут хліб і образа і благословляють 
молодих до вінчання, приговоруючі: «Нехай вас Бог благослов-
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ляє щастєм, здоровьєм, довгим віком і всяким добром». Молоді 
вклоняються тричі, цілуют образа, хліб і руку батьків.

Під час благословенія музика грає жалобну пісьню, а дівча-
та сьпівают:

Котилася зоронька з гори да в дол,
Кланялася Ганнуся татусю до ног.
Татусеві ноженькі біленькі,
Щоб була Ганнуся щасливенька.

Пісьля благословенія молода цілується зі всіма дівчатами 
і прощається з своїм дівоцтвом і товариством. Всі тоді плачут. 
А музика, щоб розігнати сумний вплив, грає веселого маршу, а 
дівчата сьпівают:

Ой матінко-юдко,
Да ворочайся хутко,
Неси дочці шубу,
Бо поведем до шлюбу.

Всі виходят з хати, а молодий з молодою, побравшись за 
хусточку, ідуть собі в парі до самої церкві. Дорогою сьпівают 
пісьні. (Див. моє «Вісілля»).

Прийшовші до церкві, ідуть записувать церковний брак 
«брачний обиск» і, як молоді грамотні, самі росписуються в 
тім, що вони без всякого примусу, по свойому бажанню, всту-
пают в шлюб.

Пісьля вінчання деякі бояться, щоб їм які злі люде нічого не 
зробили, виходят з церкві не західними дверима, а боковими.

З моменту церковного вінчання шлюб рахується за дій-
сний. Гражданська реєстрація шлюбу є тільки формальність, 
котру треба виповнити, як требованіє закону, і на тих, хто живе 
гражданським шлюбом, без вінчання, дивляться негарно, счи-
тают цей шлюб нетвердим. «Хіба він з єю вінчався», — кажут 
люде. А ні: «Як зійшовся, так може і розійтись». «Эт, живе собі 
на віру», — скептіческі замічают другі.

Вісіллю надають теж великого значіння. Хто попереду 
звінчається, а зараз не робить вісілля, то молодий з молодою 
не считаються ще чоловіком і жінкою, поки ії не завяжут; і со-
вместно до вісілля не живуть, а називають їх тілько повінчан-
ними: «Коли це буде вісілля в тих «повінчанних»?» — питают 
люде.
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Обряд назви чоловіка і жінки вони получають на вісіллі 
пісьля першої ночі; тоді молоду завязують в молодицю і чіпля-
ють в знак ії честності червону квітку до голови, на червоній 
застіжці.

В весіл[л]і беруть участь всі родичі молодого і молодої. (Див. 
подробно моє «Вісіллє»).

Після вінчаня, як приходят в хату молодого, то свати ка-
жуть матері молодой: «Теперь вже ми не стоїмо, свахо, в вашу 
ласку, коли поп посьвятив паску».

Себто: коли вже повінчали, то вже теперь годіть нам, а не ми 
вам. Ї починають годити, садовять за стол, кладуть ріжних за-
кусок цілою горою, а над цими закусками два, або три ґенсюри 
з горілкою (пятерики) стерчать своїми головами, як які-небудь 
звониці. І бідолахи свати повинні цю горілку всю випити: хоч 
згори, а пий. Ну і пьють. Пісьля вісілля тиждень до розуму не 
можут прийти да ще й хваляться: «Ото напоїли, що ледве до 
памяті прийшов».

Так що вінчання і вісілля вважаються за найважлівішу і 
обов’язкову зо всіх обрядових дій, щоб шлюб уважався за скла-
денний, а також благословеніе батька і матері. Бо хто самопра-
вом вінчається з молодих без согласія батьків, то кажуть: «Тут 
добра не буде, бо батько з матерью не благословив».

При вісіллі бувають цікаві моменти, котрі війшли в життя, 
як звичаеве право, як, наприклад, діління короваю, перехід 
молодої до молодого з своім скарбом і биття коміна в батьків 
молодого че молодої.

Коли ділят коровай, то хто що пообіцяє «на короваі», по-
венин отдати, хоч би пообіцяв і дуже чого багацько. Це вже та-
кий твердий закон, що як хто збреше, то тому вік нема довірря, 
такого чоловіка не виберут ні на яку громадську посаду, бо, ка-
жуть: «Як він збрехав раз перед громадою, то він крутій, і йому 
довіряти громадської справи не можна».

Так що каждий, щоб його считали честним громадяни-
ном, старається справдити свою обіцянку, котру він дає «на 
короваї».

Молода, отходяче од своих батьків, забирає скриню, в котрій 
лежать її «строї»: сорочки, спідниці, капоти і инші лахи, ко-
трих буває стілько, що хватає часом ії на цілий вік, а також 
забирає подушки, рушники и киліми і образи, а худобу забирає 
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пісьля вісілля через місяць або через два, дивлячись, че є для ху-
доби в чоловіка харч, як нема, то батько повинин до хар чу ва ти.

Прийшовші в хату молодого, вона повенна всю хату вбрати 
своїми килімами і рушниками і чіпляє свої образи.

Хто женить останього сина че отдає останню дочку, то пісь-
ля вісілля збираються до них сусіди бити коміна.

Побравші киї, приходят в хату і кажуть: «Оця піч вже не-
потрібна, нема для кого ій ні варить, ні пекти, давайти, брат-
ки, розоб’ємо коміна, щоб він не заваджав в цьой хаті». И по-
чинають добре дубасить коміна, так що й справді могли б його 
розвернути, но хазяїн і хазяйка починають их просить: «Э, не 
робить цього бешкету, бо піч ще для нас, старих, знадобиться. 
Вона годовала нас і наших діток, то треба, щоб ще й до смерті 
нас догодовала». «То не піч нехай вас годує, а діти, котрих ви 
до способу довели», — кажуть їм сусіди. «Коли кажуть добрі 
люди, — одвічають їм, — щоб з дитячих рук не виглядати, тре-
ба свій борщ і хліб мати, то треба, щоб і своя піч була». «Треба 
сьвіт перевернути, годі вже старим заботитись за борщ і хліб, 
нехай діти годують, а то ви покажити дорогу і нашим дітям, то 
вони перестануть і нас на старість годувати», — кажуть сусіди 
і починають знову лупасити киями коміна. «Та годі вже, годі, 
буде з вас трудитись, вже, мабуть, потомились, то йдіть по чар-
ці випийти, сідайти за ст л». «Оце діло, так би давно зробили, 
но ми даремно чарки не пьєм, треба хазяїна з хазяйкою погу-
тать, як полагається».

Пісьля такого діалогу берут киліма, ведуть хазяіна в ток, 
стелят середь току киліма, хазяін на його лягає, а сусіди бе-
руться за коньці киліма і підіймают догори, гойдаючі, сьпівают 
«Многая літа». Таким же чином гойдають і хозяйку, тілько в 
коморі, бо, кажуть, хазяін — господар току, а хозяйка — гос-
подиня комори.

За це «гутаннє» хазяін ставить горілку, а хазяйка мед і дру-
гу закуску.

Звичай це стародавній, теперь виходить з моди.

Недійсність шлюбу

Колись, хоч би і не виконувались правила че умови, скла-
дані при одружині, шлюб рахувався за дійсний, ніхто і не по-
думав би, що можна за яке-небудь барахло, че корову або коня, 
р[о]зірвати шлюб, це б і од людей був би сміх, а од Бога гріх: 
«Що перед Богом сказано, то на вік звязано», — говоре народня 
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мудрість. Но теперь настали други часи, і на шлюбну справу 
дивяться дуже просто: «Обіцяв, та не дав, то йди од мене», ось 
як характерезуеться теперь шлюбна справа. [...]

Котрій з молодих після одружиння не тримається вірності 
і веде себе вільно, то друга сторона из-за цього часто порушує 
справу шлюбу, проганяє од себе і ніколи не прощає того, хто на-
рушає вірність шлюбу, доводяче справу до розриву шлюбу як 
гражданського, так і церковного.

Хто нарушає вірність шлюбу, то й люде на того дивяться по-
гано і кажуть: «Добре зробив, що прогнав, хіба з такою к...ю, 
че к...м можна жити?» Честно поводиться, це є головна підста-
вина твердого ненарушімого шлюбу, і всяке беззалаберне пово-
дження служить причиною до розриву його.

Розводників нарід називає «покидайло» — «покидачка».
Крім нарушення вірності, часом росходяться ще й за те, як 

тут кажуть: «Як один одного дух не злюбить». «Дух не прий-
має, з ним не можна жити», — оправдується тей, хто кидає. Що 
ж то саме значить «дух не приймає»? Це в кого з рота воняє, то з 
тим друга особа не хоче жити. Цікаво, що це рахуют не от того, 
що гнилі зуби, че неохайно поводиться з ротом, не полощи його 
че що, а од того, що як бе́ремна жонка проходить, де лижить 
стерво смердяче, і не затулить рота, то буде в ії і в дитини, ко-
тру вона родитиме, воняти з рота.

Но такі випадки, як ошукання в справі посагу, що, поло-
жім, рідко буває, фізічні недостатки: безплодність, чорна сла-
бість, яке-небудь каліцство і инш. не считалось за причину до 
розриву шлюбу, і як я вже сказав, що в них була аксіома: «Що 
перед Богом сказано, то связано», котру нарушити було гріх.

Ошукання в справі посагу буває найбільш тоді, як видают 
дочку з якими-небудь фізічними недостатками, про котрі моло-
дий знає, но зариться на посаг, наприклад, як буває осповата, 
то не завсіди дают те, що обіцяють, бо часом наобіцяють і тако-
го, чого в їх і нема. Правда, из-за цього бувають між їмі свар-
ки і нелади, но люде кажуть: «Оце добре зробив, що обіцяв да 
не дав, бо бачив, що брав». «Обіцянка-цяцянка, а дурному ра-
дість», — сміються з обманутого молодого. То, щоб не терпіти 
од людей цих переговорів, обманута особа часто терпить свою 
долю, но є й такі, що кажуть, як я више зазначив: «Обіцяв, да 
не дав, то йди од мене».
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Коли часом згоди на шлюб з боку батьків нема, а котре-не-
будь з молодих своїм пихом роби без згоди батьків, то батьки 
не роблять вісілля і не дають посагу зовсім, або як і дають, то 
незначну частину.

Таких дітий, котрі робят все своїм пихом (своеволіем), бать-
ки клянуть і кажуть: «Тоді розживешься, як на моій ладоні 
волося наросте». «Зведеться твоє чадо, що ти пішов протів волі 
батька», — каже батько.

Колись, кажуть, заперечували, і таких свавільників батюш-
ка не вінчав. (Сомневаюсь в этом).

Итак, головна причина, щоб був шлюб недійсним, як видно 
из всього, це измена одного з подружжа, а потім, як дух не при-
ймає, і рідко коли из-за посагу виникают суперечки, котрі при-
водят до порушеня шлюбу, а також божівілля і безплідність од-
ного з подружжа.

Закінчення шлюбу розлукою

Причина для розлуки, як я вже казав више, перш усього, 
котра не прощається, є перелюбство. Потім божівілля та без-
плодність, а далі як ще й «дух не приймає».

Но як хто безчестний, злочинний, безпорадний, ганебний, 
че як бьється і лається, то це не служить причиною до розлуки, 
навпаки, жонки ще любят тих чоловіків, котрі бьються і ла-
ються, бо часом жалуються і кажуть: «Що це за чоловік, коли 
разу мене і не побив».

Ті, котрі мають розлучаться, то розлучаються після першої 
суперечки самі і живуть деякий час роздільно, і як не прихо-
дять ні до якої злагоди, тоді починають робить розлуку фор-
мально в гражданських і церковних установах. В народнім 
розумінні існує така ріжниця між формальною розлукою та 
фактичним роздільним перебуванням подружжа. Формальну 
розлуку називають: «взяв ро́звод», а роздільне перебування на-
зивають: «покинув», або «покинула». На покидачів дивяться 
одверто, як на людей несправедливих і нравственно падшіх, 
так само слово «розводник» і «розводка» звучить ганебно. За 
розводника не дуже квапьяться виходить замуж, а розводку не 
хапають брать.

В теперішній мент помічаються такі випадки, щоб присто-
суваться до життя, чоловік з жінкою пишуть роздільного акту, 
но ведуть хазяйство одне. Це робять тоді, як чоловік хоче по-
ступити на службу, то його як хлібороба не приймають, то він 
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показує документа, що він безземельний, бо передав свою зем-
лю жіньці, а за їм тілько рахується одна хата з селіщем, тоді 
його як безземельного приймають на службу. Так що він слу-
жить, а жінка веде хазяйство, но офіційно вони рахуються, що 
живуть окремо. Це називається — обходят закон.

Че має чоловік право повернути жінку, коли вона його сама 
покинула? Ні, не має. Ні колись, ні теперь. Повернуть можна 
тілько ласкою.

Був в селі такий случай давно, що чоловік з жінкою завили 
за якусь дурницю справу і посварились, че може й побились. 
Жінка взяла і покинула. Це так образило чоловіка, що він рі-
шив ії не просити, поки сама не прийде. Жінка теж була з норо-
вом і без просьби чоловіка не хотіла сама вернутись. Так вони 
прожили пятнадцять років, поки не повмирали у іх батьки. 
Тоді чоловік бачить, що самому йому погано, не справитись з 
хазяйством, пішов до жінки і перепросив ії, і вони дожили в 
парі до старости любо і гарненько, так що з іх брали примір і 
другії.

Коли теперь розлучаються, то попереду росписуються в 
ЗАГСі, а як хто хоче зняти з себе і церковний шлюб, то звер-
тається з проханням до духовної влади, в котрім виставляє 
причини.

При розлученні, як є діти, то найбільш всього зостаються 
при матері, і на іх долю присуджується пропорціональна доля 
з майна рухомого і нерухомого, котру батько повинен отдати. 
Но як хто не хоче дітий, тоді присуджають люде, кому дитину 
лучше взяти. Як дитя мале, то присуджають матері, а як вели-
ке, то — батьку, кажуть: «Буде пастух, бере його».

Після розлучення, як одна сторона опиниться в злиднях, а 
друга підвишить своє хазяйство, то та, що в злиднях, не може 
вимагати для себе допомоги на своє утремання, тоді кажуть: 
«Нема вже мови». Раз розлучився, то розлучився назавсіди.

Спільна хата під час розлуки сплачується винній стороні, і 
він повенин одійти. Як же не хоче брати плати, тоді хату ділят 
пополам плашками, як вона без комори, а як хата з коморою, 
то винна сторона забирає собі комору.

Як кидає жінка і ще дітий немає, то забирає свій посаг, пла-
ту за перебування в чоловіка, яку присудят їй люде, і тим діло 
кінчається, но як є діти, і вона їх забирає, то чоловік повеннин 
давати содержаніє на дітий.
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В теперішній мент молодіжь дуже капрізна і святого зако-
ну не дуже додержується, то часто помічаються такі випадки, 
що чоловік з жінкою (звичайно, молодії, недавно поженіні) за 
який-небудь пустяк посвараться, то жінка бере й зараз кидає. 
Після вона вже й шкодує, але самолюбіє не позволяє ій вер-
таться до чоловіка, то так вони деякий час і живуть врозь. Тим 
часом, людям це дуже догорає, і починають передавати то од-
ній, то другій стороні таке, чого й зовсім нема і не було, і таким 
чином між їмі ще більша робиться прорва, ще більш розвива-
ється самолюбіє, і до з’єднання буває далеко.

А инший чоловік вживає своєобразних заходів, щоб батьки 
іі скорій прогнали од себе, і вона мусить прийти і покоритись 
чоловіку. Для цього він часто роби батькам які-небудь пакості, 
так, наприклад, йде і нічью бьє вікна, а то льє в криницю ґас, 
так що води не можна пити з півроку, вимазує ворота дьогтєм 
або товарачим калом. Тоді для людей є о чім говорити, а батьку 
й матері слухати всякі глузування, і це часто заставляє їх при-
мирити дочку з зятєм. Такіх заходів і громада одобряє: «Оце 
молодець, знав що зробить, щоб жінку вернуть». Як же це не 
помогає, то діляться майном і росходяться формально.

Персональні права та обо’язки подружжя

Звичай певно обов’язує обоіх з подружжя до вірності і взаєм-
ної підтримки подружньоі спілки, а також до спільно[ї] госпо-
дарчої діяльності і піклування про дітий та господарство, но це 
буває там, де друг друга любят і шанують, друг друга слухають 
і радяться, де однаково думають і робять. Де ж між чоловіком і 
жінкою злагоди нема, то й хозяйство в їх негарно ведеться, все 
в їх виходить шиворот-навиворот, діти в їх завсіди грязні, об-
дерті, неуважливі, дикі, як і їх батьки. Про таких кажуть: «Од 
цеї семейки сам Бог одступив».

Та ж сімья, котра живе, як Бог приказав, распріділяє між 
собою обов’язки так: чоловік глядить хозяйство в полі і на дво-
рі, а жінка в хаті і в огороді. Прибутки от хазяйства «в полі і 
на дворі», себто од всякої худоби, — распоряджається чоловік. 
Він виплачує налоги, старається, щоб був в порядку землєроб-
ський реманент, щоб було що істи і піч чім затопити, щоб сім’ я 
була одягнута і взута.

Жінка користується прибутками з огорода, а також от про-
дажи молока, сиру, масла і яєць. За свої прибутки вона повинна 
гарно тремати в хаті порядок, щоб були в ії киліми, рушники, 
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завіски на образах, подушки з гарно вишитими наволочками; 
щоб в ії був і горшчик, і чугунець, і миска; щоб і самой в свято 
можна показатись між люде, то дбає, щоб гарно була одягну-
та, в перкальовой сорочці з вишитими рукавами і комніром 
і завязана в стрижкову1 або шовкову хустку; щоб і діти були 
одягнути, як ті пан[е]нята. За свої прибутки жінка, коли має 
кілька дочок, збирає для іх посаг. Треба що[б] каждой дочці 
можна було дати по скрині добра, себто всякой одежі: сорочок, 
спідниць, капот, фартушків, хусток, рушників і инш. трап’я; 
треба кожной дати по киліму і не меньш як по пять великих-
превиликих подушок. На цю справу весь вік в жінки прохо-
дить, і до того одна перед другою пнеться, що часом і лиха собі 
заробляє. Одна жінка така була горопаща2, що по ночам не спа-
ла, все ткала полотна і киліми — і наприкіньці тронулась ума. 
Буває так, що яка-небудь жінка з богатирок достане собі якого 
гарного киліма че гарного узора на рушники че на подушки, 
то вже всі стараються, щоб і в їх таке само було. А це з тру-
дом достається, бо та жінка не хоче давати на узор ні киліма, ні 
рушника, щоб ні в кого такого не було, тілько в ій, і дуже буває 
огорчена, як яким-небудь чином такий узор по селі начнеться 
розповсюджуваться. Тоді вона вишукує знов нових узорів і за-
водить в себе. Так що в деяких за вік набирається до півсотні 
разноманітних килімів, а сорочок і другого трапья, то і не злі-
чишь. Одна жінка розхвалилась перед другою: «В мене теперь 
є тільки сорочок, щоб кожний день класти нову, то хватить на 
два роки». Це значить, має більш чем сімьсот сорочок.

Оці горопащі жінки бувають дуже скупі, я не бачив, щоб 
коли старцю че старчисі котра з них подарувала сорочку че 
спод ницю; все це лежить в сундуках, гніє і поїдається моллю.

Из всього сказаного, и також і по моїм наблюденіям, видно, 
що батько більш заботиться за сині[в], а мати за дочок. В та-
кому звичаєвому порядку складається господарчий і семейний 
уклад життя селянської шляхетської семьї.

Про таку се́мью склалась присловиця: «Чоловік муки на-
мелє, ж нка варенников наваре, та й злагода буде».

 1 В. Кравченко в своїй копії (Ф. 15, од. зб. 159) пояснює це слово так: 
«стрижкова» — з пацьорками хустка; у тексті В. Лук’янова над 
цим словом олівцем помічено: «з випущеними нитками хустка».

 2 Над словом помітка простим олівцем: «роботяща».
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«Хитра жона, як стуга (діжка) пшона».
В семьї, де гарно живуть, друг друга поважають і друг дру-

га слухають, хоч буває що й жінка кирує і дає порадок в госпо-
дарстві, але перед людьми вона чоловіка поважає і й[о]го счи-
тає за голову родини, він має переважний голос тілько тоді, як 
він є дійсно голова всього, но як він привик всього питаться і 
радитись жінки, то при всяких випадках він буде питаться і 
говорить: «А хто його знає, треба жінки порадиться», — і чухає 
потилицю.

Правда, є й такі, що жінка в його ані пі́кне, сімья ходе мов 
затравлина, но то буває чоловік-звір, котрій знущається і над 
жінкою, і над своєю сімьєю, в такой семьї злагоди ніколи нема, 
постоянні бувають суперечки, і за мале возраженіє чоловік вби-
ває жінку.

Буває й так, що жінка дуже язиката і все робить наперекор, 
то чоловік терпить, терпить, а далі починає ії переконувати 
кийом, но кийом погану натуру трудно переконати. Розсказу-
ють, що колись була жінка дуже норовиста, так що ніколи ії 
не переконаєшь, да на біду попавсь ще ій чоловік з таким же 
норовом. Ось раз у них зайшла суперечка за дурницю. Чоловік 
каже: «Го́лино», а жінка: «Стріжено», і одне другого не може 
переконати. Чоловік розсердився і повів жінку топити. Кинув-
ші її в воду, і питає: «А що, го́лино?» А жінка виставила з води 
руки і тілько показує пальцями, що ні — «стріжено». Так він ії 
і не обратував і втопив.

«Отаку варт і втопити», — добавляют розказчики цього 
оповідання.

В богатих шляхетських семьях, як виникають які семейні 
суперечки, то сходяться родичі їх і розсуджують, но не вдають-
ся до сусідів і чужих людей, а також до судових установ, щоб 
їх судили. Це считається сором, щоб їх чужі люде судили. Но 
між неродовитими шляхтичами тілько те й є, що без кіньця за 
всяку пустяковину судяться.

Колись жінка мала право купувати на своє им’я землю за 
своі власні гроші і цею землєю роспоражалась самостійно — 
платила сама за ії податок, но і вся користь з цеї землі йшла в ії 
пользу; потім вона цю землю отдавала як посаг дочці.

До речі. Хто бере посаг землею, то та земля теж рахується 
за жінкою, і як в семьї є син і дочка, то ця земля переходить 
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дочці, а не синові. Таку дівку, за котрою рахується матеріна 
земля, називають «дідичка».

Всі родинні справи, які трапляються на віку, як виділ ді-
тий, посаг і инш., рішаються чоловіком і жі[н]кою разом. Бу-
ває й так, що чоловік і сам рішає деякі справи, але все ж такі 
наприкіньці спитає і жінку.

В случає перехода семьї на нове місцеперебування, перехо-
дить і вся сім’я, хоч би це було і не до вподоби жінці.

Ні чоловік жінки, ні жінка чоловіка, хоч би й приймака, 
не може вигнати, не може вигнати і тоді, коли він з єю зле по-
водиться. Терпить свою долю — і баста.

Жінка своє родове прізвище по виході замуж змінює на 
призвіще чоловіка.

Чоловік повинен до смерті годувати жінку, хіба тільки в тім 
разі звільняється од своіх обов’язків, як жінка самохіть й[о]го 
кидає. Тоді, як зазначено више, вони поділять між собою май-
но по обоюдному согласію, або як розсудят люде, і кожна сто-
рона більш немає ніяких претензій. Як котре з подружжя те-
ряє свою працездатність, то друга сторона повинна утримовати 
його до смерті.

Майнові стосунки між подружжям

Коли сім’я буває з двох або трьох синів, то батько ще заздо-
логідь, поки ще іх не дружив, старається для старших сынів, 
щоб в іх була хата і друга будівля, щоб, як ожениться, зараз 
можна було його посадити в свою хату і відділити, щоб не було 
сварок і колотнечі. Бо хто цього не зробив і не предбає хати і 
будівлі для синів, то сини, пожинившісь, за всяку пуст[я]кови-
ну чубляться і лаються; достається тоді батьку і матері, не раз 
буває таке, що з хати їх виганяють.

Так ось, щоб такого не бачити на собі, кожний добрий бать-
ко дбає, щоб ожинивші сина, зараз і отділити його, щоб, як ка-
жуть: «Не зароблять гріха», а сам зостається з меньшим, ко-
трий і зостається в батьківськой хаті, і повинен старих батьків 
догодувати до смерті, поховати і обід по їх справити.

Крім хати і будівл[і], кожному сину дається од батька конь, 
воз, плуг, борона, корова, а все те, що належить до хати, як, на-
приклад, миски, горшок, вілки, нож — сам повинен справити 
або взяти за жінкою, що найбільш і буває.

Отділивші сина на окреме хазяйство, батько бере бохон хлі-
ба, дробочок солі, ікону, благословляє імі сина і невістку, за-
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водить іх в нову хату, вручає їм цей хліб і каже: «Прийміть од 
мене цей хліб, розживайтесь і свій хліб теперь майте, і нехай 
вас Бог щастить всім добрым!» Діти на колінях приймают хліб, 
дякуют батьку і матері і цілуют їх в руки. При цьому, як це ро-
биться в злагоді, починають [нерозб. — О. Р.] «бесе́ду».

При одружинню часом складают пісьменну угоду про стан 
майна, но тілько молодої, но цим майном пользуються обоє, як, 
наприклад, корова дає молоко, то всі їдят те молоко, конем об-
робляют землю як жінчину, так і чоловікову, но корова і конь 
все ж рахуються жінчиними. И якби вона покинула чоловіка, 
то забирає і свою худобу, забирає і в тім разі, коли ту корову і 
коня продано, а на їх місьці куплено инші, хоча би за ті другі 
чоловік і переплатив свої гроші, но все ж такі вони рахуються 
жінчиними.

Як приглядуєшься до життєвого побуту селян, то яскраво 
представляється, що хозяйство их складається з двох хазяйств, 
і одне без другого не може істнувати, а потому і шлюбна спілка 
держеться не так на моральном законі, як на матеріяльном, бо 
каждий з їх добре бачить, що розривать хазяйство не можно — 
«розорвешь — собі нашкодишь». Да й так і живуть собі, хоч і 
не завсіди гладко.

Я вже раз зазначив, що «чоловік — господар в полі і на дво-
рі, а жінка в хаті і горо́ді». А по цьому обичаю і порадковання 
майном роспреділяється між чоловіком і жінкою так, що чоло-
вік користується від того, над чим він трудиться, себто с поля, 
а жінка з огорода. Це вже ії царство, де вона правна господиня. 
І дійсно, чоловік рідко коли вмішується в ії теріторію, так само 
як і жінка в теріторію чоловіка. Так воно вже заведено, щоб в 
чоловіка був хліб, а в жінки до хліба.

Чоловік має право распоряжатися жінчин[и]м майном, 
коли жінка слаба або скалічина, так само і жінка в такому ви-
падку має право распоряжатись майном чоловіка.

Як чоловік, так і жінка, каждий має з них свою казну, скла-
дену з тих прибутків, з яких кожне з них корист[у]ється. Чоло-
вік тратить свої гроші на податок і на піддержку хозяйського 
реманенту, а жінка на всяку хатню мелочь і на вбрання себе і 
дітей, особисто дочок.

Спільн[и]м майном користуються обоє тоді, як живуть окре-
мим двором, хоч і тоді воно все ж поділяється на «моє і твоє». 
А як живуть разом з батьком ще неотділині, то, наприклад, не-
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вістка молоко з своєї корови не дає на загальний обід, а носить 
його продавать і гроші складає собі, так поступає і з другими 
речами. Из-за цього і виникают всякі суперечки і нелади між 
невісткою і свекрухою.

Жінка на чоловіка може навести опеку, як погано поводить-
ся з хазяйством: пропиває чи тратить без толку.

Як шлюб через розлуку або смерть препиняється, то його 
майно переходить в пользу живого подружжя, як тілько він 
на свій кошт його заховав, а як ні, то переходить до того, хто 
ховає.

Як вмирає чоловік, і він ще од батька не вспів отділиться, то 
його жінка забирає своє майно — посаг і отходить до батька.

При існуванню спільного майна жінка може мати ще й своє 
окреме майно, незалежне від чоловіка, як рухоме, так і нерухо-
ме і може по-своєму їм распорядитись, як хоче.

Посаг

За молодим посагу ніколи не дают, а тільки за молодою. По-
саг складається не тілько з скрині, одежі, постелі, подушок, но 
і з поля, і з худоби. Корова и конь — це обовязково треба, щоб 
входило в стан посагу. Посаг повинен давати батько і матір. Но 
буває так, що батьки дуже старі, а сім’я буває велика, і вони не 
зможуть останній дочці зібрати посагу, тоді повинні цей посаг 
для єї зібрати брати і сестрі. Це й зазначено в вісільній пісьні:

Братік з саду йде,
Пару коників веде.
А я молоденька
Да цьому раденька.
Чого сидишь, Гандзюню,
Чом не дякуєшь братику,

Бо вже коні запражені
І вже вози завернині.
Сестриця з саду йде,
Пару тилочок веде.
А я молоденька
Да цьому раденька.

Перед вінчанем часом складають угоду про посаг, де подроб-
но обозначають, щ[о] дається за дочкою. В цьому участь при-
ймають тілько сам молодий і батьки його и молодої і декілька 
сьвідків з старостів-сватів. Часом це все записується, затверж-
дується підписом сторін і сьвідків, і цього записа кладуть поза 
люде або в церкву.

Посаг становиться властністтю жінки, но користуються і 
чоловік, як наприклад, конем як робочою силою в хазяйстві.

Коли шлюб припиняється через жінчину смерть, і дітий че-
рез цей шлюб ще не було, то посаг дістається батькам молодої, 
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но вони повинні поховати дочку. Якже вони одмовляються ії 
ховати, то посаг зостається чоловіку, крім одежі; одежі пове-
нин повернути батькам.

Як шлюб припиняється через смерть чоловіка, то посаг 
зостається власністью жінки. Чоловіка ховає за кошт з його 
майна. Майно його переходить до батьків, як нема дітий, а як є 
діти, то вдова зостається на його хозяйстві, а як жили ще вкупі 
з батьком, то батько повинен ії отділити з дітьми як свого сина. 
Після чого вона може принять до себе приймака.

Коли шлюб припиняється через розлуку, то майном ді-
ляться пропорціонально, а жінка свой забирає одіж, котрій не 
підлягає поділу, а також образи і постіль, на котре чоловік не 
пред’являє своїх прав.

Частина друга

Звичаево-правові відносини батьків та дітей

Родинна спілка

Склад родини

Родина складається найбільш з таких осіб: діда, баби, бать-
ка, матері і іх дітий.

Часом в склад родини входят і чужі люде, як то: приймак, 
пасинок, пасирбиця, позашлюбні діти і навіть ті, котрі довго 
перебувають в батраках.

Діти шлюбні з позашлюбними односяться одне к друго-
му вороже і часто між собою лаються, не признаючі за рідних 
братів і сестрів, а ще гірш обходяться, ніж з чужими. Це річ 
понятна, бо чужий не буде посягати на майно і хазяйство, а по-
зашлюбний, рахуючись як рівноправний член семьї, посягає 
на частину майна і хазяйства, із-за цього виникають великі 
суперечкі, а часом і душегубства.

Навіть робиться одміна і між тими дітьми, котрі народи-
лись од одних батька й матері, но одні до шлюбу, а другії після 
шлюбу. Ті, що народились після шлюбу, считають себе прав-
нішшими за перших, і теж часто буває в їх лайка, де назива-
ють родившихся до шлюбу байструками.

Коли після чоловічої смерті в жінки родиться дитина до 
дівяти місяців, то ту дитину не считають позашлюбной, а як 
піздніше, то кажуть «привила байструка». Так само і після роз-
лу чен ня.
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Коли яка жінка проступить, будучі замужньою, то бувають 
випадки, що чоловік не хоче признати дитину за свою, і теперь 
записують на того, кого признає жінка за батька. Но тоді той 
жінці і дитині завсіди дотинають, і житки їм нема.

А більш буває так, що проступок жінки заради сорома ніби 
прощають, али після того теж само ій житки нема з дитиною, 
завсіди ій дотинають і чоловік, і вся сімья.

Коли яка дівчина завагітніє од якого хлопця, і дитина ро-
диться до шлюбу, то хлопець, як хоче дівчину брати, визнає ди-
тину за свою, а як не хоче — одмовляється, то тоді дівчина че іі 
батьки подають його до суду, і він повинен платити алименти.

Як приходиться такой дівчині виходить замуж, то роблять-
ся пісьменні умови, че приймає молодий до себе позашлюбну 
дитину че ні. Як приймає, то вона робиться рівноправним чле-
ном його семьи, а як ні, то вона зостається при батьках дів чи ни.

Позашлюбних дитий називають байструками і самосіями.
Пасинки і пасирбиці хоч рахуються членами семьї, но ма-

ють своє особисти майно, котрим до совершенноліття користу-
ється отчім, а як одружить пасинка че пасирбицю, отдає все 
майно їх їм. Пасинок і пасирбиця унаследують майно свого 
батька цілком і, як мати виходить замуж, то це майно скла-
дається в одне з отчімовим, котрий, кажу, до совершенноліття 
керує їм.

Коли отчім че мачуха знущаються з пасинка че с пасирби-
ци, то одбирають судом од їх майно, котре принадлежить цим 
дітям, і передають другим родичам. А потому рідко бувають 
такі випадки, щоб знущались з іх, а навпаки, з їмі обходяться 
лагіднішше ніж з своїмі рідними дітьми, щоб не лишиться на 
кілька років дохода од їх майна.

Приймацтво

В семью приймають тоді, як батько і матір старі, не здужа-
ють хазяінувати, то до молоччої дочки приймають приймака. 
Як буває «єдиниця» (одна всього дочка), то ії на сторону ніколи 
не отдають, хоча би батьки ії були ще й молоді, а приймають 
теж приймака.

Коли ж в кого нема дітий, і вони собі приймають якого-не-
будь хлопця че дівчину з своїх родичів ще малими, то це зветь-
ся вже не приймак, а «годованець» — «годованник».

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

178

Як бездітні люде приймають до себе цілу сім’ю, то це теж 
не буде приймак — такому особої навіть назви не істнує, а гово-
рять, що такий-то «перейшов в сусіди».

Приймаком зветься тілько тей, хто пристає в прийми до ді-
вчини, себто, йде на хазяйство жінчини, а не бере іі до себе. 
Певно, що всякий, хто збирається йти в прийми, попереду обго-
ворить всі справи з батьками дівчини і другими родичами, за-
цікавлиними в цій справі, як і на яких підставах він буде керу-
вати хазяйством і т. инш. Справи ці колись обговорувались на 
сватані і перед вінчаннєм, при чужих свідках, устно, і це було 
вже законом, котрого не мав права порушити ні один з сторін; 
тепер же робять пісьменні умови перед вінчаннєм, но їх скоріш 
тепер порушують, ніж колись, коли робилось все на слово.

Найбільш права приймака були дужи обмеженні, він був 
не більш, не менш як член семьї, в котрій головою рахувався 
батько дівчини. Після смерті батька він чуть робився головою 
хазяйства, або як сам батько по старості отказу[ва]вся от керу-
вання хазяйством і свої права передавав приймаку, но це буває 
дуже рідко і тілько тоді, як приймак дуже покірний, дбалий, 
не пьяниця.

Рідко якому приймаку живеться добре. Йому треба буть 
дуже обережним, щоб нічим, ні словом, ні повідінкою, не оскор-
би ти ні батька-тестя, ні матері-тещі, навіть самої жінки, бо біда 
йому, як чим-небудь не вгодить, начнуться лайки, попрёкі — 
що ми тебе хлібом годуєм, що ти прийшов на все готове, що 
ти повенин за це на руках їх носити, а не дивитись на їх вов-
ком і т. инш. — не даром присловиця каже: «Приймацький 
хліб — собацький».

Треба дуже терплячого чоловіка, або такого, щоб умів од-
гризатися, бо «обскубуть, як рудого собаку на тічці». З цього 
приводу зложилась поговорка, коли біжить безхвостий собака, 
то кажуть: «В приймаках був».

Коли приймака прожинуть, то люде з нього сміються, пи-
таючі його: «Що вже тобі хвоста одірвали?» — «Вже», — отві-
чає він.

Но як приймак поганний і захоче поставить на свому, почне 
бити батьків і жінку, то про його кажуть: «Оце приймак! — всім 
хвоста пооткушує». Таки приймаки появились в останній час, 
і теперь приймака бояться, як вогню. «Лучше, – кажуть, – по-
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збудусь всього хозяйства, і як-небудь віку доживу, но нехай мене 
Бог боронить від приймака».

Все ж такі в народній думці приймак більш буває окрив-
джений, навіть склалась про його така пісня:

Приймаче, приймаче!
Життя твое собаче!
Чом не сієєшь й не орешь?
Чого рано с Криму йдешь?
Я сію і ору,
І рано с Крима йду,
І всіх товариш в веду,
Т лко нема єдного
Брата мого р дного,

Шукав, гукав, не найшов
Да й заплакав — так прийшов.
Зайшов у долинку,
Найшов братову могилку,
На могильці колосок,
Мого брата голосок,
У колоску зернятко —
Може то братове серденько?

***
Гей у лузі при дорозі
Звивсь кущ гороху,
Горе тому приймаченьку,
Що с першого року.
Оре приймак, оре,
На во́лів поглядає,
Всі жінки обідать не́сут,
А моєй немає.
Оре приймак, оре,
Бідний приморився,
До броду випряг во́ли,
Сів і засмутився.
Випраг во́ли,
Пустив на діброву

Пастись, а сам
Помандрував додому.
Іде́ приймак,
Тихесенько ступає,
Щоб жінка його не злякалась,
Що обіду (не)1 має.
Ой на тобі, приймаченьку,
Вечеру з обідом,
Як не доїси вечері з обідом,
То доїдай з хлібом.
Шкода тобі, приймаченьку,
Хліба ціло́го,
Хіба візьми за комєном
Сухара цвілого.

Що торкається того, че завсіди приймак повенен жити ра-
зом з тестьом, че може і отділитись, то буває ріжниця в тім, на 
яких він умовах пішов в прийми.

Є так, що він не має права отділятись: це тоді, коли в семьї 
більш немає нікого, крім батьків і його жінки; коли ж в семьї 
є ще які малі діти, то він повинен до совершенноліття годовати 
їх, одружити і тоді або самому отділитись, або отділити і поста-
вити хазяйство меншіх дітий, а як дівчина, то видати ії замуж 
і видати посаг. Певно, що тому приймаку найлучче, у котрого 
нема на його забезпечені других дітий, крім батьків жінки.

Приймак до смерти тестя і тещі не має права на іх майно, 
тілько після іх смерти він вступає в права голови всього хазяй-
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ства, і тоді в його користування поступає все майно. Коли ж 
при жизні тестя він робить на тестьовом хазяйстві, то хоч все 
рахується за тестьом, но з суспільного майна вони виплачують 
податок, чинять і купують господарчий реманент і т. инш. Но 
це тоді, як між їми є злагода; коли ж злагоди нема, то каж-
ний оплачує свою частину податку, окремо діляться реманен-
том і т. д. Там завсіди свари не впиняються, і живуть як кіт з 
собакою.

Бувають і такі випадки, що тесть за зневагу до себе проганяє 
од себе приймака, но тоді по суду він бере частину хазяйства.

Як лад між тестьом і приймаком, то порядкує тей хозяй-
ством, хто розумнішший. Як приймак хитрий і покорний, то 
такому приймакові тесть здає добровільно, щоб він керував 
хазяйством, і його воспитував тілько до смерти. «При такому 
приймакові, як в Бога за дверима», – кажуть люде.

Коли жінка приймака вмирає, і од єї не залишаються діти, 
то приймак забирається од тестя, но бере частину майн[а], як 
плату за термін перебування його в приймах. Коли ж залиша-
ються діти, і приймак захоче жиниться вдруге, то тесть отді-
ляє його, як сина, і дає належну йому частину землі і майна. 
Но як в тестя нема других дітий, крім померлої дочки, то при-
ймак жениться і перебуває разом з тестьом.

Хто йде в прийми, тей забирає свою частину землі і майна 
од свого батька, і ідучі в прийми, він виграє те, що він має гото-
ву будівлю, йому не треба будуватись і, як кому погано живеть-
ся в приймах, то він кидає прийми, будується з допомоги своєї 
родини і веде окреме господарство. Так що в прийми йдуть зде-
більшого через будівлю, котра теперь трудно дістається.

Устрій родини

Найбільш сім’я складається з чоловіка і жінки і їх дітий. 
Зустрічаються і такі сем’ї, де перебувають старі дід і баба, себто 
батько і матір голови семьї, на одержані останнього. Но є, прав-
да, дуже рідко, і такі семьї, де між батьками живуть одружені 
діти, і всіма їмі керує старий батько че дід, котрі всі його слу-
хаються, як старшого в семьї. Без його роспорядження не на-
чинається ні одне діло: «В такой семьї, – як кажуть люде, – лад 
і Божа благодать». Но то колись було, коли права старих людей 
поважались і з їмі рахувались, а теперь, по старому звичаю, 

 1 Так написано в оригіналі.
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старий батько хоче собі порадкувати, а син каже: «Ні, теперь 
моє право, ти, батьку, мені ні по чом», — і собі окрім порадкує, і 
деякі допорадкувались так, що з дужого хазяйства поробились 
недужі, — зійшлось ні на́ що.

Та сім’я, котра тремається купки, слухається старого голо-
ви, завсіди буває дужша, лучче одіта і смашнішше ість. В такій 
семьї не помічається, щоб бились, че сварились; нема пьяниць, 
марнотратників і розпусників; всі вони одне думають: щоб дба-
ти за хазяйство і щоб люде про їх погано не говорили. Вони до-
держуються ходячої тут присловиці: «Як хто сидить вкупі, то 
не болить в пупі». Таку семью називають в селі одним словом 
«дружна», і цим словом характерезується увесь ії склад.

Як ближше придивиться до цеї семьї, то можна побачить, 
що голова, старий дідусь, распоряжається на дворі в хозяйстві 
своїмі синамі, а в хаті жоночою роботою распоряжається стара 
бабуся; дочкам і невісткам дає роботу, і кожна знає своє діло, 
без толку там ніхто не «вере́ндається» (не шляється).

Старший син виконує часом обовязки голови семьї, коли 
старий дідусь чогось нездужає, тоді він їде на базар, купує для 
семьї, що потребується, і дає распорядження останнім членам 
семьї.

Влада в семьї, по місцевому звичаю, належить голові семьї — 
батькові, но, як я вже зазначив, его влада більш роспов сюд жу-
ється на чоловічу роботу, себто глядіть хазяйство на дворі, а 
в хаті на жоночу роботу влада росповсюджується матерня. В 
хатню жоночу роботу батько вже не мішається; его діло, щоб 
був хліб і до хліба, щоб всі були сити і одіти; а матір повинна на-
варити й напекти, напрасти, нашити і всіх зодягнути. До цього 
сводятся всі обовязки батька й матері до семьї.

В случає смерті батька, че його відсутності, право голови 
семьї переходить на сина, но в доброй семьі, — до старенької 
матері.

Де в семьї батько пьяниця, там вже ладу нема, там все йде 
шиворот-навиворот. Пьяниця-батько тілько явиться в хату, то 
колотить семью, що всі з хати втікають і ночують по сосідах. 
Раз жінка одного такого пьяниці спитала, коли він прийшов в 
хату: «Це ти вже пьяний?» — «Ще я не пьяний, коли ти в хаті 
сидишь, — одвічає він, — тоді я пьяний, коли я в хату, а ти в 
окно». В таком разі, коли батько пьяниця, то діти стараються 
скоріш од його отділитись і лишають його самого. А колись му-
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сіли терпіть лиху годину, бо він мав право пропити весь маєн-
ток, і старались так лагодить, що батько пив, і маєнток цілий 
був. Теперь вже так не вміють, бо люде стали нетерплячі.

Теперь що-небудь не так, ведуть батька в сільраду, і маєн-
ток ділять на душі, а як батько сам з жінкою, то йому часто 
«зостається те, що з носа капне», а дужа сімья синова забирає 
все. Тоді батько з горя або пропиває все, або йде в старці.

Батьківська влада над дітьми росповсюджується, поки діти 
од його не отділяться. Як отділились від батька, то й батьків-
ській владі кінець. Тоді кажуть діти: «Ми самі вже батьки». 
Тільки діти уважливі і, отділившісь від батьків, питають іх со-
віта і поради.

Котрі діти ведуть себе погано, порочать добре им’я батька, 
від таких дітий батьки одрікаються. Дадуть те, що їм належить 
і кажуть: «Живіть без мене і до ме́не не признавайтись». Діти 
можуть скаржитись на батька, коли він ділить ниоднаково, но 
все ж такі громадські погляди на батька такі: «Він батько, він 
лучше знає, що кому дати», і його роспорядження більш-менш 
зостаються непорушні.

Батько повенин певно дбати про освіту своїх дітий. Но тут 
вкорінився такий погляд, що доволі, як він (сын) научиться 
росписатись, і це з його доволі. «Аби навчився росписатись, то 
землю встигне продати», — кажуть вороги осьвіти, себто зуміє 
підписати векселя.

Но хто дає синові середню або висшу освіту, то кажуть: «Це 
вже учить за пана». І дійсно, що сам батько так думає і з цею 
метою дає синові освіту, що як він зробиться паном (себто як 
буде службовцем), буде заробляти гроші, то буде давати і бать-
ку за те, що він його вивчив. А та частина маєнтку, котра на-
лежиться вченному сину, ділиться поміж тими дітьми, котрі 
хазяюють, бо, кажуть вони: «Він вчився, а ми робили, то йому 
й не треба».

Як же вченний син вийди за пана, себто займе яку-небудь 
службу і не дає ніякої допомоги батькам, то батьки обіжаються 
і кажуть: «Вивчив за пана, а теперь він і знать нас не хоче, як 
був знав, що він такий буде, був би не вчив, нехай би робив коло 
хліба, як і всі».

Як який батько хоче що-небудь купить для дітий на іх влас-
не им’я, то складає угоду від имені дитяті на ту купівлю, себ-
то виробляє на його документи; це буває, коли купують землю 
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че хату. Що торкається майна дітий, то його батьки продають 
тільки тоді, як буває скрутне становище, и то з умовою, що ко-
лись за те майно вони повинні будут откупить його назад.

Дитяче майно полягає і більш всього складається з коня, 
коровы, овечки, свині, пчіл і грошей. Певно, що цю корову че 
коня повинен харчувати батько, но як з-за цього буває сварка 
між батьком та сином, котрий має окреми майно, то син за-
робляє харч для своєї худоби або ділиться од батька і забирає 
свою частину землі, з котрої і харчує свою худобу. Прибутки з 
дитячого майна йдуть на користь власника майна.

Що торкається майна пасинків та пасирбиць, то вітчім 
має право користуватись до совершенноліття іх, но повинен 
повернути їм стільки майна, скільки він получив під свою 
відповідальність.

Коли діти мають «супільний» возраст, то можуть купувати 
і продавати, одержувать позику і самі окремо від батьків, но 
тоді вони самі і одповідають за свої вчинки тим майном, котре 
їм належиться від батька. Но коли ще не виявлено, що їм на-
лежиться, то одповідают тоді батьки. А за шкоду, яку діти ро-
блять часом чужим людям, то, певно, що повинні відповідать 
батьки.

Права на утремання (аліменти)

Утремання дітям батьки повинні давать поки не одружать 
іх і не отділять од себе. Но помічається, що коли син виріс і 
може заробляти, то йому батько каже: «Пішов бы заробив собі 
на чоботи та капоту, а то виглядаєшь все з батькових рук». И 
син тоді ходить заробляти одяг і узуття. Так само й дочка, ко-
тра хоче хороше вбраться, ходить заробляти гроші і сама собі 
купує.

Свекор і свекруха не повинні утримувати невістку, бо в іі є 
свій чоловік; в разі, коли чоловік іі проганяє без ніякої вини з ії 
боку, то й тоді не утримують. Оповідачка Прузина Вознюк так 
характерізовала відношення свекра і свекрухи до цеї справи: 
«Не дай Мати Божа, буде вона істи, як буде виглядати на їх!»

Обов’язки дітий утремувати своїх батьків

Діти повинні давати утремання своїм батькам, коли вони 
дуже старі і не здужають робить, тоді вони беруть на свою долю 
пайку землі і якого-небудь ще рухомого майна, і тей, хто їх 
утремує, користується землею до їх смерті. Після смерті бать-
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ків земля ділиться між всіма синами поровну, а рухоме майно 
залишається в того, хто ховав батьків. Но це буває там, де лад 
в сем’ї; но як ладу нема, діти неуважливі, не мають совісті, то 
батько під старость с торбою ходить.

Діти повинні не тілько годувати батьків, но і одягати їх, 
а часом і яку-небудь копійку дати, щоб, як вийдут коли між 
люде, могли деколи і чарку випити.

Родина та двір

Селянським двором зветься кожна окрема хата, но також і 
окреме хазяйство, хоча би було і два в одній хаті, тоді, значить, 
і два двора. Однім словом, селянський двір, це є окреме инді-
відуальне хазяйство, в котрому може бути ціла велика сім’я і 
мала сім’я, що складається з чоловіка і з жінки, і навіть з одно-
го чоловіка, но як він сам господарує.

Найбільший двір має чоловік з десять сем’ї, а найменьший 
з двох або з одного.

Члени двору рахуються тілько ті, котрі мають право на зем-
лю и майно, а ті, що не являються наследніками, хоч і живуть 
разом с членами сем’ї двора, но вони членами не рахуються.

Коли батьки вмирають і залишають малолітних дітий, то 
цих дітий хто-небудь з родичів забирає до себе, або до повноліт-
тя хто-небудь з родичів переходить в їх хату, но так че инакше 
двір цей не ліквідується, а рахується за дітьми-сиротами.

Дітий вважають за малолітних — хлопця і дівчину до 15 ½ 
років, за неповнолітних — хлопця од 15 до 17 ½, а дівчину од 
15 до 15 ½ років.

На старих, хорих і взагалі нездатних до роботи дивяться як 
на дармоїдів, но на дітий дивляться трохе иначе; доглядують 
їх і кажуть: «Виросте — поміч буде». Дітий дуже шкодують і 
балують.

Член двору, коли він йде на заробітки, не лишаеться свого 
права і вважається за члена двору. Коли він знаходиться десь 
на заробітках, то домашні його вспоминають і називають «сво-
їм»: «Де то наш Петрусь, як то він проводить Роздво?» Вспоми-
нають його так під час свята.

Як члена двору виправляють на заробітки з общаго согла-
сия, то заробіток його йде на всіх, бо кажуть: «Мы робили 
дома, щоб було що їсти, а ти заробляв, щоб було чим податок 
оплатити». Но хто йде на заробітки своїм «пихом» (своевольно), 
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то тей і гроші заробленні тратить тільки на себе. Такого мало 
рахують своїм членом, хоча він не втрачає своїх прав на члена 
двору. Так само і волоцюг, і пьяниць, і марнотратчиків, і зло-
чинців — хоч і кажуть, що такий-то одбився від нашої сем’ї, 
но як повертається знов додому, то свою частину землі забирає, 
тілько лишається дечого з рухомого майна. Такому кажуть: 
«Треба було сидіть, робить і мать, а теперь вибачай».

Ті особи, котрі перебувають в дворі довги времня, як робіт-
ники, прав на двір не мають, в разі тільки коли їх беруть за 
своїх, себто всиновляють, тоді вони рахуються членами двору.

Випадків таких не помічалось, щоб брали у двір безпритуль-
них з дитинства, но близких родичів і навіть чужих, но з хоро-
шої сем’ї, бездітні брали дітий на своє господарство, робили їх 
членами свого двору, і вони тоді користувались всіма правами, 
як і всі члени семьї. Таких дітий називають «годованьці».

Приймаки-годованьці і приймаки-зяті, раз їх принято за 
членів двору, мають право користуватись всякім майном, що 
належить до двору. Користуються разом і тим майном двору, 
з котрого вони вийшли. Як в тому дворі, в котрий вони всту-
пають як приймаки, є які хворі, каліки че старі, котрих треба 
доглядовать, лікувати, то приймак повенин іх і глядіти, і ліку-
вати, а під час смерті і поховати. За те він має право одинакове 
з правами членів двору на все, що належить до двору, — і на 
худобу, і на будинки, і на сельскогосподарчий реманент, про-
дукти, худобу і т. инш.

Порядкування двором

Господар двору завсіди бува[є] чоловік, хоча би він був і не-
здатний до господарства. В таком разі господарством керує жін-
ка, но рахується господарем проте чоловік. Господарем двору 
може бути жінка тільки тоді, коли вона залишається удовою.

Хоч господарство ведеться за керовництвом чоловіка, но 
його права на продукти господарчі бувають трохи обмеженні. 
Так, наприклад, він може распоражатись тілько хлібом і ху-
добою, но огородиною распоряжається жінка, вона ії продає 
і гроші витрачає на свої хатні потрібки, а чоловік клопочеть-
ся, щоб в його був в порядку сільскогосподарчий реманент, 
щоб виплатити податок, щоб у всіх членів семьї було узуття і 
одіж. Необмеженними правами пользуется тільки жінка, коли 
вона буває головою двору, бо тоді під ії керовництвом буває все 
хазяйство.
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Коли в семьї є одруженні діти і живуть нероздільно з бать-
ком, то вони без батька не мають права нічого продати, а як їм 
треба кошти на які-небудь їх потрібки, то їм дає голова двору — 
батько, котрий повинен всіх членів семьї зодягати і взувати, і 
лікувати, як того вимагають обстоятельства.

Одружені члени двору мають право набувати на свої власні 
кошти і таке майно, котре перебуває на утремані цілого двору, 
як-то: коня, корову і т. ин. За те утремання вся сімья корис-
тується робочою силою коня і молоком од корови. А таке май-
но, котре не вимагає коштів на утремання, можуть купувати 
скільки хочуть.

Звичай вимагає, що каждий член двору, коли він йде на 
відділ, то йому повинні дати пару коней, корову, пару овечок 
і свиню, крім землі, хоча би на всіх членів і не випадало такоі 
рівної долі. Отділивші члена двору, батько клопочиться, щоб 
поповнити в господарстві вибувшу худобу шляхом нової купів-
лі або шляхом приплоду.

Жінка, поки вона ще молода і дітий в ії немає, то тей посаг, 
котрий вона принесла до чоловіка, рахує своїм, но напротязі 
довчого часу, коли корова її продасьця, а приплід од корови так 
вже перепутається, що не розберешь чіє воно — че чоловіка, че 
жінки, то тоді вся худоба рахується загальна. И якщо треба ку-
пити, че продати, че подарувати, то радяться обое.

Представником двору взагалі в справах господарчих буває 
чоловік. Може бути і жінка тільки тоді, коли чоловік слабий че 
буває де-небудь в відсутності: в москалях че на заробітках.

Коли в дворі є повнолітний син че зять, то вони теж замісць 
батька і матері можуть буть представниками в разі, коли ці 
знаходяться в відсутності че хворіють. Передача прав буває 
старшому сыну або, як немає сина, то зятю, як не хоче ні сын, 
ні зять взяти на себе представництва, тоді бере на себе мати або 
дочка, но такого почти не буває. При передачі представництва 
ніяких формальностів та обрядів не роблять, а робиться це 
просто по одному приказу батька: «Йди за мене, ставай пред-
ставником во всіх господарчих справах». И кому це приказу-
ється, слухається і йде. Як його часом запитують в яких-небудь 
установах, чому батько не прийшов, то він заявляє, що батьку 
нездужається че нема дома, і я його можу замінити, і тоді з ним 
рахуються, як з приставником такого-то двору. Певне, що як 
йде справа за землю че за яку зміну в дворі, а не часне яке діло, 
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то тоді треба, щоб був сам батько або уповноваженний його з 
документом формальным.

Коли уповноваженний вед[е] справу не так як треба, то тоді 
члени двору можуть передати уповноваження другому, оді-
бравші від його данного йому документа.

Усунення господара і заміна його иншим членом двору за 
які-небудь недобрі вчинки через владу не буває.

Господарчі роботи двору

Кожний двір, з якої би він сем’і не складався, хоча би в 
йому зоставались малолітні діти, він веде одне господарство, ні 
в якому разі ніхто і не думає, щоб господарство своє приєднати 
до другого і вкупі господарувати. Тілько-но як жінка зостаєть-
ся вдовою з дітьми і виходи вдруге замуж, то господарство по-
мершого чоловіка з’єднує з господарством другого чоловіка, і 
тим з’єднаним господарством чоловік керує, поки не виростут 
пасинки, і тоді він віддає їм все, що взяв за жінкою, і землю іх, 
і худобу.

Як же в господарстві зостаються самі малолітні діти, то їм 
дезбільшого помагають господарувати їх родичі по черзі, поки 
хто з дітий не підросте і не одружиться.

Члени двору повинні всі робить, крім малих дітий, тілько 
великим, старшим членам сем’ї дається тяжка робота: орать, 
сіять, молотить, прясти, ткати, шити, а молодшим лекша ро-
бота: пасты худобу, няньчить дітий, сидить дома і глядіть хати, 
коли старші на роботі в полі і т. ин.

Дома малолітні хлопчики глядять літом свиней, а зимою 
одкидають сніг, носять в хату дрова, воду; дівчатка літом гля-
дять гусей, качок; зимою замітают хату, годують птицю, забав-
ляються з малими дітьми.

Коли хлопчику минає восім років, він починає пасти корів і 
пасе до років 14, а там він вже береться за тяжшу роботу – оре, 
волочить і т. д. Дівчина нянькою рахується теж з восьмі років, 
но буває і меньша, но на меньшу няньку меньш довіряють дитя, 
а вже років вісім-десять, та вже догляне, як і матір.

Що торкається до боргів, то як котрий з членів двору іх на-
робить, то з його пайки і отдають; но коли він наробить стільки 
боргів, що не хватає з його пайки отдавать, то тоді поповняють 
борг зо всіго майна д[в]ору в його цілому. Колись можна було 
продати землю і виплатити борг, но тепер поповняється борг 
тілько з рухомого майна.
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Поділ двору

Поділ двору буває з разних причин: коли нема ладу в сем’ї, 
коли дехто погано поводиться, но найбільш двір ділиться тоді, 
як хто з членів двору одружиться, то зараз він старається отді-
литись від батька і заводить окреми господарство. Да і батько не 
перечить, бо знає, що «укупі жить — тільки Господа гнівить».

Мало, мало хто є такий, що живуть всі вкупі і роблять в 
одне. Теперь майже зовсім нема, колись в старих багатих се-
мьях це було, но теперь нема, тільки ожинився, зараз — в свою 
хату.

Теперь мають однакову частину на поділ землі, так і друго-
го майна всі члени двору, великі і малолітні, мужчини і жен-
щіни, но колись женщіни получали частину меньшу — сьому 
відлуг мужчин.

Теперь все майно підлягає розділу, но колись були землі, 
котрі брались як посаг, наприклад, дідички, то таку землю 
ділила мати тільки між своїми дочками, а синам зоставалась 
батьківська земля. Так що є й такі дівчата, котрі мають братів, 
но вони рахуються дідичками по матиріной землі.

Коли чоловік приносить у двір яке-небудь майно, то після 
його смерті, як залишаються у нього діти, майно зостається 
в тому самому дворі, бо вже рахується майном його дітий. Но 
коли він вмирає бездітним, то, за винятком росходу на його по-
хорон, майно те забирає тей двір, с котрого він перейшов. По-
винен зауважити, що це буває тільки в тім разі, коли він пере-
буває короткий час, так би мовити років пять-шість, но як він 
перебуває років вісім-десять, то за давністю воно зостається за 
жінкою і за тим двором, в котром він перебував. Тей самий зви-
чай відноситься і до жінок і іх майна, як я вже об цьому писав 
више.

Коли в хаті живуть злагідно, то помічається, що чоловік 
здобуває сільськогосподарське знаряддя, не питаючись жін-
ки, а жінка хатне знаряддя: горшки, миски, коловоротку — 
не питаючись чоловіка. А вже худобу: коня, корову купують, 
порадившись.

Но як ладу нема, то помічається, що чоловік втручається в 
жіночу справу, а жінка в чоловічу.

Керування двором переходить більш всього, як це не стран-
но, на меньшого сина. Бо тут стріває такий звичай. Приміром, 
в семьї є три сини; старший жениться і зараз виходить з двору, 
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отділяється, так само і середній, а молодшому зостається хата і 
часть будовлі, так що він і робиться головою двору після смерті 
батька. З загального господарства для старших братів повинно 
буть построєно хата і холодна будівля.

Що торкається поділу поля, огорода, синожаті, то коли лад 
між їмі, ділять так, щоб більш-менш не дробити землі, і беруть 
де-небудь в одному куску, но як ладу нема, то каждий кусочек 
поділять на десять шматків. Це найбільш помічається така 
роздроблена земля у шляхти. В кого є дісятин пять, то та земля 
буває в тридцяти або в сорока кусках.

Дівчата зараз не мають пайки на землю, тільки хіба як вони 
дідички, і коли вони виходять замуж, то беруть свою частину 
як посаг за собою, а хто землі не має, то бере тільки худобу, по-
душки, килими і т. инш.

Коли приходиться ділиться земельними продуктами, то кож-
на особа, котра робила на ці продукти, получає рівну пайку.

Майно батькове ділиться між синами, а матирине — між 
дочками.

Норма землі в нашой місцевості на двір з одноі, двох і трох 
душ — дев’ять дісятин, крім садиби, а далі на кожну душу 
нараховується півтори дісятини, так що сім’я з пяти чоловік 
одержує дванадцять дісятин.

Садиба і синожать скільки хто має, но не більш одной 
дісятини.

Як хто має кусок ліса, і він входи в норму, то їм користуєть-
ся він, а як сверх норми, то тоді ліс входить в земелний фонд, і 
їм користується вся громада.

Коли наділ землі і невиликий, то це не заперечує поділу 
між синами, но тоді вони мають право получити з фонду до-
даток до норми.

Колись існували такі двори, що вкупі разом з батьком жили 
одружені сини, но теперь цього вже нема. З батьком тільки за-
лишається молодший син, котрому по звичаєвому праву нале-
жить батьківска хата і будівля, а старшим з гурту ставлять нові. 
Поки поставлять будівлю, то часом отділиний син користуєть-
ся спільно клунею че хлівом, а як нема ладу, то складує свій 
хліб у сосіда, тоді і кажуть: «Пішов з своїм хлібом у сосіди».

Весілля улаштовується на кошт одного батька. Тілько коли 
діти зостаються сиротами, то весілля справляють гуртом.
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Ріжниці в здобувані чого б то не було між сином, котрий зо-
стається дома, і між тим, котрий йде в прийми, так само і між 
дочкою, котра зостається дома, і виходить з двору, нема ніякої. 
Як ті, так і другі здобувають те, що потрібно перш всього в хо-
зяйстві: коня, воза, корову і т. д., а дочки: подушки, киліми, 
рушники і т. д.

При поділі землі і садиби не прекмічається, щоб ділили по 
старшинству, себто, щоб старший брав праворуч, середній по-
середині, а молодший ліворуч, а так, як прейдеться.

Дорогою корист[у]ються спільно і ділять так, щоб участки 
ділинноі землі препирали до дороги.

Росподіл буває на рівні частки, не дивлячись на те, хто з 
членів двору більш приклав праці, а хто меньше; тільки, як 
зостаються старий батько че стара мати, що вже не здужають 
провадить самостійно господарство, тоді вони беруть на себе 
частину землі, і тей син че дочка, котрі годують і глядять ста-
рих, кор[и]стаються тею частиною землі до іх смерті, а після 
смерті земля росподіляється між всіма членами двору.

Коли в дворі є земля окремо батькова і матері, то вже, як я 
зазначив, батьківська ділиться між синами, а матиріна — між 
дочками, а як тільки є один пол, то тоді ділиться разом та і дру-
га. Що торкається пасинків і пасирбиць, то вони землею отчіма 
не користуються і на поділ з дітьми отчіма не мають одинако-
вого права, бо вони мають свою власну землю, котру разом з 
матерью приносят до двору, а як повиростають, свою землю 
цілком забирають.

Теперь, коли жінка розлучається з чоловіком, має право 
взяти відповідну частину майна і землі, коли в його є більши 
норми; коли в чоловіка тілько норма, то жінка бере платню за 
термін перебування в чоловіка як батрачки.

При поділі скликають чужих людей, і як чужі люде поді-
лять, то з тим і згожуються. Часом роблять записа, но більш 
всього кінчається «могоречем».

Че є в господарстві норма землі, че нема, це не може запере-
чити росподілу. Скільки би не було землі, вона підлягає роспо-
ділу, хоча би вона рівнялась навить одной грядці.
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Частина третя

Опіка

Опіка засновується над круглими сиротами, над сиротами, 
котрі зостаються з матерью, і над божевільними, коли вони ма-
ють окреме господарство або получають пенсію.

Коли сирота має років штирнадцять че пятнадцять, то гід-
ний справлятись в господарстві сам — опіки не наводят, а як і 
наводят, то він може од опіки одмовитись.

Нема підстави, щоб призначати опіку над людиною, котра 
трохе неповного розуму; тільки як ця людина неповного розу-
му да через те тратить маєнток, то діти че родичі можут тоді 
навести опіку.

Коли хазяїн пьяниця че веде своє господарство безладно, 
що загрожує бідностю, або буває роспусник і через те тратить 
і гайнує господарство,– не служить підставою, щоб навести на 
його опіку і припинити його марнотрацство, бо він є хазяїн сво-
му добру і, що захоче, може зробити.

Коли хто присуджується на довгий час до кари, то запіскою 
своє майно передає жіньці че близькому родичові, щоб вони 
гляділи і довели до способу дітий, і хазяйства ніхто не рос тра-
тив.

Опіка призначається і над повнолітними, коли вони об цьом 
хлопочуть. Більш підстав для опіки немає.

Ініціятіва в справі презначеня опіки належить матері, род-
ні, коли нема родні, то можуть проявить ініціятіву і чужі. Гро-
мада в справах опікунства не бере ніякої участі; тільки тоді, 
коли до громади звертаються обговорити які-небудь справи 
підопічних, наприклад, продати деяке майно.

Хто наводить опіку, тей має право вибрать сам собі опікуна. 
Опікуном вибираються не тільки свої, но і чужі, тільки люде 
почотні, честні. Беруть опекунами і тих, на котрих указували 
за свого життя померлі батьки.

Примушувати буть за опікуна звичаю нема. Не може заста-
вити і громада, як хто соглашається брать на себе обовязок опі-
кунства, то тільки через те, що це рахують почесним ділом.

Опікун повенин знати, скільки знаходиться під його опі-
кою майна підопічних і вести їм порядок, себто, коли яка вещь 
продається че де дівається, повинен записат[и] в книгу опісу і 
каждий раз давати знати в державні установи, тоді він за стра-
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чени майно не одвічає. Но коли опікун не вникає в господарчі 
діла підопічних, і майно ким-небудь ростратиться, тоді за рос-
трату притягують до суду самого опікуна, і він за всю рострату 
одвічає своїм майном.

Бували таки випадки, що через опікунство, котрого не вмі-
ли вести, деякі такі опікуни з богатих людей робились біднимі, 
бо все їх господарство йшло на поповниння боргів і рострати 
майна підопічних. О таких опікунах говорять з іронієй: «Оце то 
пікнули, буде довго памятати, що то значить буть опікуном».

Опікунське діло все ж такі считається почесним, і як почес-
не, за його платні він не бере ніякої, служить за одне спа сибі, 
коли все йде гаразд, но як що не так, то ще й сраму на бе реть ся.

Опікунів може бути два і три, но більш буває тільки один.
Коли опікун заступає на посаду опікуна, то повинен склас-

ти опис майна і цінні речі бере до себе або кладе в церкву на 
храніння і отдає тоді, коли складає свої обов’язки.

Опікун може підопічних тримати і коло себе, но більш вони 
перебувають самі або з матерью. Коло опікуна живуть тільки 
круглі сироти, котрим нема де подіться. Коли с підопічними 
погано поводиться матір че ті, в котрих вони перебувають, то 
опікун має право тоді взяти іх до себе або перевести до кого-
небудь другого.

Опікун повенин підопічних отдавать в науку на сторону, 
коли це вимагається обстоятельствами, но витрати на це ро-
бить з майна підопічних. Коли зразу не можна достати грошей 
з майна підопічних, то він може тратить і свої, но після він по-
вертає свої витрати назад з майна підопічних.

Коли треба що велике продати з майна підопічного, коро-
ву, коня або навіть землю, то тоді опікун заручається согласієм 
громади, на що складається протокола загального сходу гро-
мади і ії постановою.

Опікун, коли підопічні ще малі і нічого не роз[у]міють, сам 
роспоряджається майном і господарством, а коли вже трохе 
дещо розуміють — питається іх.

Опіка припиняється, коли підопічні мають совершенні літа 
і коли вони самі заявляють, що можуть обійтись без опікуна, 
тоді опікун відчитується перед сиротским судом, і майно пере-
дається підопічним.

Над божевільними опіка не зніма[є]ться до самої смерті іх.
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Коли між підопічними один досягне совершінноліття і ви-
магає сам отділитись від других членів підопічних і вести своє 
господарство самостійно, то опікун має право відділити, склав-
ши акта, яке майно переходить на відділяємого і яке зостаєть-
ся за меньшими членами підопічних.

Підставою, коли опікун може звільнитись од своїх обовяз-
ків, може служити та, що коли підопічні трат[я]ть своє майно 
самі і не доводят до відома його опікуна, тоді він одказується 
від опікунства, щоб після не пришлось платити за рострату. Но 
може отказатись без всякої підстави, просто не хоче т[у]рбова-
тись і все.

Коли помічають, що опікун веде себе негарно, піячить тощо 
і цим наводить на подозріння, що нібито він рострачує майно 
підопічних, то родичі че мати сирот має право усунути опікуна 
від його обовязків.

Опікун каждий рік повинин давати відчіт в свому порад-
кованю, і в якому становіщі знаходиться майно підопічних, 
сиротскому суду і родичам підопічних, коли вони того з його 
вимагають.

Коли опікун грамотний, дає відчіт пісьменно, а неграмот-
ний устно. Ці відчіти перевіряє чиновник з сиротского суду або 
полиція, тепер міліція.

Опікун за цілість майна підопічних відповідає перед дер-
жавними установами.

Право спадкове

Частина перша

Спадкоємці

Право на спадщину мають самі ближші родичі: діти, внуки, 
небожі і т. д., дивлячись хто є самий ближший в мент смерті 
родича, майно котрого як спадщина переходить в другі рукі.

Коли в сем’ї вмирає брат, то його частина майна ділиться 
між братами на рівні частини; коли — матір, котра має свою 
власну землю (дідичка), то всю її землю і друге хатне майно, 
забирають дочки; коли — сестра, незамужня, то всї її стро́ї за-
бирає друга сестра че сестри. Коли – батько, то все його майно 
ділиться між синами. Коли вмирають бездітні, то їх майно пе-
реходить до ближайшіх родичів.
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Право одержати майно мають не тільки ті, котрі працюва-
ли з їм, но і ті, котрі були на стороні, бо, кажуть, «хто працю-
вав з їм, то за те время він мав користь зі всього́ майна, а те-
перь ми маєм таке ж право, як і він». Повинен зауважити, що 
на спадщину мають право не всі родичі взагалі, а тільки який-
небудь оден рід, або корінь. Так, наприклад, як спадкоємцями 
являются брати, то разом з їмі не можуть бути спадкоємцями 
двоюрідні брати че небожі, і навпаки.

Коли переводят спадкове право, то те, що належить чолові-
кам, жінки не беруть, і навпаки.

Часом можуть допускатись до спадкування і не родичі, а 
инші, ті, що ходили за померлим або довго в їх жили як най-
мити, то таким наділяють що-небудь з худоби або з одежі, но 
землі не дають, хіба тільки як померлий сам йому дає і свій дар 
записує в духовном завещанії.

Я вже казав, що батьківське майно належить синам, а ма-
ти ріне — дочкам.

Коли ж в семьї залишається кілька синів, то на каждого 
ділять одинакову частину, і тей, котрий глядить непрацездат-
них братів, користується тимчасово до повноліття братів їх 
часткою.

Ті, котрі відділились ще за живо́ття батька, то вони тоді ж 
і получають свою частину спадщини, а вже після смерті бать-
ка вони не мішаються і не вимагають од своїх братів другої 
частки. Тілько-но як вмирає матір і при її, крім сынів, дочок 
нема, а повиходили замуж, то вони мають право матиріне до-
бро, котре полягає більш всього в о́дежі, забрати. Коли вмирає 
який-небудь з братів і оставляє після себе дітий, то при поділі 
батьківщіни вони, себто вже внуки, получають частину тільки 
батькову; себто вони разом получають таку частину, яку полу-
чають їх дядьки.

Коли після смерті матері зостаються сини та дочки, і, крім 
матеріного майна, нема другого, то все майно тоді ділять на рівні 
частки, виключно дочкам дається тільки одіж сверх всього ще.

Дочки на батьківську спадщину не мали [права] колись, не 
мають і теперь, крім того, що дається їм як посаг. Навіть коли 
з братами зостається незамужня сестра, то хоча вона на спад-
щину не має права, но брати повинні справити ії весілля і дати 
посаг: корову, коня і т. инш.

Діти від ріжних шлюбів, себто одного батька, но не одної 
матері, на спадщину мають одинакове право, но від одної ма-
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тері, а од двох батьків або своднії діти цього права не мають, 
кажди з їх получає спадщину од свого рідного батька.

Випадки, коли батьки здобувають спадщину по смерті сво-
їх дітий, бувають тільки тоді, коли, скажемо, син був жонатий 
на отділі і вмирає, не залишив[ши] після себе дітий. Тоді жінка 
забирає свій посаг і половину того майна, котре вона нажила 
разом з чоловіком, а все остальне забирає батько сина. Так само 
і після смерті дочок замужніх, коли вони не залишають дітий, 
то увесь посаг забирають назад, а ще як батьки ховають на свій 
кошт, а не чоловік, то забирають половину того майна, котре 
приробила разом з чоловіком. Но коли залишаються діти, то 
тоді все майно матері, так само і батька спадає на дітий, і них-
то не має права заволодіти їм. Так було колись. А зараз вся 
спадщина спадає на жінку та чоловіка, не дивлячись на те, че 
є діти, че нема. А батьки тоді до синової та доччіної пайки вже 
не мають ніякої [справи].

Випадків, щоб дід або баба одержували спадщину од своїх 
внуків, не було.

Сестри получають спадщину після смерті брата, коли він 
вмре нежонатий і не має батька і других братів, тоді його час-
тина вся переходить на се́стір, котрі діляться рівними части-
нами; і коли він жонатий, но вмре бездітним, тоді земля і його 
власна худоба, і реманент переходить до сестір, а вдові зали-
шається ії посаг і те майно, котре вона сама приробила разом з 
чоловіком.

Коли в родині є одноматерні діти, себто од одної матері, а од 
ріжних батьків, то коли з їх котре вмирає, то спадщину його 
получають тілько ті, котрі од одного батька походят з помер-
шим; а однокровні, себто од різних матирків, а от одного бать-
ка, рахуються рівноправними спадкоємцями.

Випадків, щоб після смерті брата, котрий залишає дітий, 
його спадщину одержували брати че сестрі, не було. Не було 
також випадку, щоб спадщину забирали після смерті чужі, в 
разі тільки коли небіжчик не має ніякого роду, наприклад, як 
тепер по селах розсилилось багацько беженьців, котрі в тому 
селі не мають ніякої родні, то після їх смерті майно переходить 
тому, кому вони при жізні доручають, або як цього не буває, то 
в громаду, а громада отдає або бідним, або продає і гроші обра-
щають на громадські справи.
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Вдова може спадкувати, хоча в ії дітий і не залишилось, 
тільки в тім разі, коли вона з чоловіком жила довгий час — ро-
ків пятнадцять-двадцять, коли вже прироблени майно трудно 
опреділити че воно чоловіче, че воно жіноче, і хто з їх більш 
приклав до його праці. Но коли вони жили з чоловіком недов-
гий час, то як я вже зазначив, вона бере з приробленного майна 
половину, а другу половину забирає батько че брати чоловіка. 
Повинен зауважити, що так було колись, теперь же нема гада-
ня — все забирає вдова, хоча би вона жила з чоловіком і один 
рік, но на отділі, а коли живуть вкупі з батьком, то забирає 
тільки свій посаг і більш нічого.

Коли залишається вдова з дітьми, то певне вона одержує всю 
спадщину з дітьми разом. Но коли вона виходить замуж удру ге 
і залишає двір, то вона бере тільки рівну частину, яка припадає 
на душу ії і дітий, но хата і будівля залишається тільки дітям, і 
пайки з іх вона не має. Так само одержує чоловік спадщину по 
смерті своей дружини, коли є діти, а коли нема, то як недовгий 
час він жив з жінкою, все ії майно-посаг переходить до батька, 
матері, братів і сестір.

Пасинки і пасирбиці по смерті вітчіма та мачухи можуть 
одержувати спадщину тільки в тім випадку, коли в вітчіма 
че мачухи нема рідних дітий. Но коли є рідні діти, ніякої долі 
вони не получають, тільки получають те, що іхня матір, че 
батько принесли з собою в спільне господарство, як спадщина 
їх батьків.

Засиновлені діти мають однакову долю на спадщину з рід-
ними дітьми з того часу, коли іхне засиновлення затвердилось 
державними установами.

Приймак-зять, коли він перебував разом з батьком-тестем 
до його смерті, має право одержати спадщину, не дивлячись на 
те, че є другі спадкоємці, сини че що, і усунути зятя-приймака 
від спадщини ні в яком разі не можуть, і він одержує одинако-
ву долю з синами, бо він прирівнюється до сина і ще більш за 
сина, коли він батька догодував до смерті.

Коли крім зятя-приймака других дітий не залишилось, то 
все спадкує зять, а другі родичі сюда не втручаються.

Про спадкування громади зібрать нічого не довелось, бо 
ніхто не знає такого випадку, щоб хто вмер і не залишив нія-
ких родичів, котрі і є спадкоємці майна помершого чоловіка. 
Громада тільки спадкує майном якого-небудь безрідного, як 
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наприклад, як я зазначив више, беженьця, котрий не має в 
селі «ні роду, ні племені», як то кажуть.

Распорядження на після смерті

Распорядження робити на случай своєї смерті колись і те-
перь має каждий; хто тільки має яке-небудь майно, він має 
право його завіщати, кому захоче.

Распорядження робляться найбільш тоді, коли людина 
хвора, і наближається остання година. Тоді прикличуть кіль-
ка свідків і грамотного чоловіка, котрий записує все те, що 
хворий завіщатель каже, все це стверджується рукою самого 
завіщателя, коли він грамотний, а як ні, то за його росписуєть-
ся який-небудь грамотний по його просьбі, і свідками. А тей, 
хто писав, теж робить таку помітку: «Зі слов (такого-то) списав 
(такий-то)» і росписується.

Така запісь зветься «дестамент» або духовне завіщаннє.
Зміст дестамента такий:
«Во імя Отця, і Сина, і Святого Духа (такого-то року, міся-

ця і дня) я нижшепідписаний (призвіще, имя та по-батькові), 
находячись в здоровому умі і при твердой памяті, розсудив на 
випадок моїй смерті распорадитись моім власнопредбанним 
майном так: (далі записується кому, коли і як распреділяється 
майно).

До цього дестаменту свою руку приложив.
(Підпис завіщателя)».
Коли завіщатель неграмотний, то переписчик підписує 

так: «Цей дестамент зі слов завіщателя по його просьбі списав і 
підписав... (підпис перепісчика)».

Свідки підписуються так: «Свідком при писанні цього дес-
тамента (таким-то), котрий знаходився при твердой памяті і 
здоровому умі, був (підпис)».

Но буває часом распорядження і не пісьмене, а устне. Тоді 
теж збираються чужі люде – свідки, і хворий при них дає рас-
порядження на випадок своєї смерті примірно в таких словах: 
«Коли я вмру, то пчоли, котрі стоят на дубах в «Зеленьці», да-
рую (такому-то), кожуха і свиту забирає (такий-то) за те, що 
мене глядів, грошей залишаю на похорон (стільки-то), а остан-
ні нехай поділяться між собою поровну. Чуєте, люде добрі? 
Кажу при вас, щоб діти після моєї смерті не сварились та не 
лаялись».
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Дівчина, коли вмирає, то теж робить часом устне завіщанє: 
«Коли я вмру, то поховайте мене в такой-то сорочці і спідни-
ці; мої застіжки (ленти) отдайти моїй товаришці (такой-то), со-
рочки і спідниці (такім-то сестрам), а останнє лахматє отдайте 
старчаньці, нехай помолиться за мене Богу».

Аналогічне распорядження робить і хлопець.
Часом роблять распорядження як, де і на які кошти їх 

поховать.
З вищеза[з]наченного видно, що распорядження на випадок 

своєї смерті можуть робить не тількі старі люде і мужчіни, но і 
жінки, дівчата і хлопці – взагалі, хто має своє власне неспільне 
майно, прироблене своїм трудом.

Коли в сем’ї лад, то там распорядження дається тільки при 
дітях, а де ладу нема, або вмирающий чувствує, що після його 
смерті будут за його майно лаяться та свариться, то тоді распо-
рядження робиться при людях і пісьменно.

Коли діти че унуки і инші спадкоємці зневажають і взагалі 
роблять тяжкий злочин спадкодавцеві, то тоді він має право 
своє майно передати зовсім чужому, сосідові че кому иншому, 
котрий тільки доглядав його і годував до смерті. Но тоді все за-
писується при свідках, і видається такому спадкоємцеві деста-
мент на всю спадщину.

От спадщини ніхто не одмовляється, бо добре знає, що при-
значена спадщина йому дістанеться в майбутньому.

Спадкоємцями за старих часів і теперь були перш всього 
діти, потім унуки, вихованьці і инші родичі. Коли спадкоємців 
буває багацько, тоді кожному визначається майно, яке нада-
ється в спадщину, і це все зазначають в дестаменті подробно.

Коли залишається маленьке дитя-унук, котре було на утре-
мані діда че баби, а спадкоемцем з’являється син че дочка, то 
дід че баба, щоб забезпечети і того внука, в дестаменті часом 
пишуть, що таке-то, коли виросте унук, передати йому, а коли 
вмре, залишається в спадкоємця.

Спадщини можуть позбавитись тільки ті, котрі погано по-
водяться з батьками-спадкодавцями. Батько тоді й кажуть: 
«Лучше все пропью, а такому поганюці не дам нічого». И те-
перь, в останній час, так і помічається, що коли рідні діти пога-
но поводяться з батьками, то батьки починають все своє майно 
пропивать і допиваються до того, що під старость приходить-
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ся христараднічать, бо діти таких батьків ще більш до себе не 
приймають.

Речі, якими распоряджуються

Коли спадкоємцем з’являється одна особа, то тоді в деста-
менті зазначають усе майно взагалі, но коли спадкоемців буває 
скільканадціть, то майно і всі окремі речі, що входять в склад 
господарства, на кожного спадкоемця зазначаються окремо, 
перелічуються.

Коли в спадкодавця є які довжники, то в дестаменті теж 
зазначається, котрому спадкоємцеві довжник повинен сплачу-
вати гроші. Так само, коли є в спадкодавця які борги, то він їх 
роскладує на всіх спадкоємців, щоб вони поповнили, або про-
порціонально полученному кожним спадкоемцем повинні ви-
платити борги; або роблять і так: на борги отдається яка-небудь 
окрема реч, щоб її продати і поповнити борги, а що зостанеть-
ся, тим діляться.

Та реч, котра зазначена в духівниці, переходить в власність 
спадкоемця після смерті спадкодавця. Распорядженя спадко-
давця бувають ріжні: спадкоємец повинен примірно давати 
допомогу жіньці спадкодавця, помешканя для житла або дати 
посаг дочці спадкодавця, коли та буде одружуватись, і инш.

Виконавців духівниці звичай не вимагає.
Коли спадкодавець передає за духівницею одну частину 

спадщини спадкоемцям, а про другу не робить ніякого распо-
рядження, то тею другою частиною діляться спадкоемці по-
ровну по звичаю.

Духівниці, че дестаменти, складають і теперь грамотні лю-
де по вишезазначенному змісту. Невідомо таких духівниць, ко-
трі б склали самі спадкодавці, бо вони і робляться в тей час, 
коли вони вже не можуть не тільки самі писати, но часом і під-
писати. Духівницю колись клали на сховок у церкву.

Знесення та знищення духівниць буває в випадку, коли лю-
дина, котра давала духівницю, видужує і зміняє свої попередні 
пожелання або і зовсїм знищує духівницю. І тоді роблять дру-
гу духівницю, а попередню палять або розривають.

Распорядження на після смерті не вважається за дійсне, 
коли спадкодавець не мав права роспоряжатись тим майном, 
що він його як спадщину передав і коли буде доказано, що 
дестамент писався не так, як говорив спадкодавець, а як хо-
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тілось зацікавленним спадкоемцям. Тоді все діло передаєть-
ся в суд, і суд розбирає всі ці справи і винуватців притягує до 
відповідальності.

Частина друга

Спадкоємство

Спадщина відкривається в момент смерті спадкодавця і че-
рез сім років безвісной його відсутності.

Спадщина сберігається і для тих осіб, котрі ще не народи-
лись, але за життя спадкодавця зачаті.

Щоб охоронити спадщину, наводят опіку, переписують по-
дробно майно і передають опікуну. Часом дають деякі речі на 
схованку у церкву че якому поважному на селі чоловікові. Це 
робиться в випадку, коли спадкоемці малі і самі не можуть по-
радкувати, а ті, котрі порадкують на їх господарстві, дядьки 
че хто инший незацікавліні, щоб зберегти їм майно — тоді і 
наводят опіку.

Коли спадкоємець буває де-небудь на службі під час від-
криття спадщини, то коли він повертається, йому опікун че 
тей, хто порадкував його майном, передає йому спадщину при 
свідках і бере з його росписку, що таке-то майно як спадщину 
свого батька, котра належиться йому, він получив від (такого-
то) сповна.

Набувши спадщину, спадкоємці мають право правити дов-
ги з винуватців спадкодавця, а також виплачувати повинні 
борги спадкодавця, коли довг не превишає стоїмості спадщи-
ни. Коли ж довг привишає стоїмость спадщини, то спадкоємці 
звичайно відмовляються виплачувати довги спадкодавця і на-
віть тоді одмовляються од самої спадщини, бо вона тоді мало їх 
вже цікавить.

Спадкоємець входе во владіннє спадщиною, коли на це 
він має дестамента і після того, коли суд стверджує правіль-
ність дестамента, якщо виникають які-небудь з приводу цього 
непорозуміння.

Між спадкоємцем за звичаєм і спадкоємцем за духівницею, 
народ не передбачає ніякої одміни, те і друге считається закон-
ним, но духівниця все ж має більш сили, як реальний доку-
мент волі спадкодавця.

Коли спадкоємець одмовляється од спадщини (а це буває 
тільки в разі, коли на ту спадщину лягають великі борги), то 
спадкоємець повинен заявити в суд, а теперь в сільраду. Те, що 
він користувався деякими речами, а теперь їх здає, це не ва-
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жить нічого, лишь би він здав стільки речей, скільки він полу-
чив як спадщину.

1928 року, 14 листопаду.
с. Бехи.

Право речове

Частина перша

Підвалини речового права

У всякого селянина така думка, що яка б то реч не доста-
лась йому че по праву спадщини, че здобута ім самим, — це є 
його власність, котрої не може і не має право ніхто одібрати, 
навіть сама держава, бо селянин привик дивиться на державу, 
як на защ[ит]ницю такого правопорядка, до якого він з малих 
літ привик і в якому він ви ховався.

Власність селянских скарбів в чом би вони не полягали: в 
землі, в худобі, в господарчому реманенті, — зветься «маєн-
ток». Хто з бідного робиться богатим, то кажуть: «Цьому по-
везло,– дивись, який нажив собі маєнток».

Або коли хто наживається незаконним шляхом, приміром, 
скуповує с торгів че як-небудь замотає сиротськи, то кажуть: 
«Цей маєнток склався з крівавих сльоз, він йому не піде на 
пользу».

Річчю, будь-якою, володіти може кожний тільки своєю 
власною, но чужою — може тільки тимчасово, наприклад, 
який-небудь родич може володіти маєнтком сиротским, поки 
вони не повиростают, но тоді все, що їм належить, повенин по-
вернути без всякого суду.

Захоплювати чужу власність рахується великим проступ-
ком і прирівнюється до злодійства, і через те всякий совістний 
чоловік не рішиться взяти і захопити чужу власність. Навіть 
теперь, коли проведино законом так званне роскулачіваніє, то 
забирать роскулачіванну землю не всі бідні рішились, а тільки 
такі, котріх репутація стоїт дуже на низькой ступені.

Речі, котрі належать всій громаді, це шляхи великі і малі, 
вигон, вулиці, річки, млини і толо́ка, себто випас для худоби, 
котрий відпускається на одне літо в одном місті, а на друге — в 
другом.

Но такі речі, як криниці, сажалки, копанки для гусей і ка-
чок, треба щоб мав кожний.
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Те майно, котрого перенести че перевезти з одного місьця 
на друге не можна, зветься нерухомим, а все, котре переносить-
ся и перевозиться — рухомим. До нерухомого майна належить 
тільки одна земля, а хата, будівля, худоба — відносяться до ка-
тегоріи рухомого майна.

Майно, котре дістається як батьківщина, і майн[о], набуте 
своею працею, в понятію народнім відріжняє власника цього 
майна як господаря, себто працьовитого і лайдака. Тей, котрий 
нічого не придбає своєю працею до батьківщини, рахується не-
дбайливий господарь, лайдак; кажуть: «Що батько йому наро-
бив, то він проїв, а сам нічого не придбав». И навпаки, тей, хто 
до батьківщини прикупить че земельку, че построїть будівлю, 
че прикупить худобки, че справить собі гарного плуга та воза, 
то кажуть: «Оце то хазяїн, йому і нічого не дай, то він здобуде, 
бо він дарем[не] не посидить і мінути».

Те майно, котре здобуте своєю працею, якось лучче шану-
ється, ніж те, котре дісталось даром, як спадщина че батьків-
щина і дідизна; воно носить назву «ку́пча».

Їснує звичай, що невиликі синожаті не діляться, а користу-
ються єю гуртом.

О росподілі землі дивись више «Право спадкове».
Каждий господарь повенин мати не тїльки реманент щодо 

господарства, но мати і кількість зернопродуктів, щоб засіяти 
свою землю. Задля цього кожний господарь після збірки вро-
жаю повинен вирахувати, скільки йому потрібно зерна, щоб 
обсімінити свои поля, і цей запас вони хоронят до потрібної 
пори, і Боже борони, щоб його продати че позичить і де-небудь 
діти, бо як кажуть: «Насіння позбудешь — хліба не добудишь». 
І чоловік буде собі хліб купувати, но зерно, котре намічене до 
сівби, чіпать не буде.

Частина друга

Право власности та володіння

Головне значіння права власності нарід вбачає в користува-
ні, а де користування, там і распорядок.

Коли буває так, що хто захопить чужу властність незакон-
ним шляхом, то коли не хоче повернути по доброволі, вдаються 
до суду.

Коли буває так, що в село забріде з чужого села яка худоби-
на, і перебуває та худобина в якого-небудь господаря довгий час, 

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

203

а після того найдеться теї худобини господарь, то йому отдають 
худобину, а він сплачує за перебуваня і харчування скільки 
належить або до якої вони самі прийдуть угоди, но ніколи не 
може чоловік рахувати ту худобину за свою властність.

Буває й так, що вкрадену річ злодій продасць на чуже село, 
а після того ту річ опознають, то забир[а]ють як краденну без 
всякої оплаті, а тей, хто набув ії, як не знає в кого він ії купив, 
позбавляється ії без всякої суперечки да ще й побоюється, щоб 
його злодієм не зарахували.

Право спільного володіння, як я зазначив вже више, їснує 
на синожаті, на млина, на дороги, і називаються вони «гурто-
вї»: гуртова синожать, гуртова дорога, гуртовий млин.

Синожать гуртом косят і діляться копицями, по гуртовой 
дорозі їздят тільки спільники теї дороги, млина наймають 
арендарю і грішми діляться.

Коли виникають які суперечки з приводу такого володіння, 
то справу розвязують через громаду або через третейскій суд.

Кожний зпіввласник має право свою частину передати, кому 
захоче, і тоді тей, котрому він передав, робиться зпів влас ни-
ком.

Коли половина піввласників хоче розділити майно, ко-
трим вони гуртом володіють, то тоді ділять, но коли меншість 
хоче розділити, а більшість не хоче, то меншість підчиняється 
більшісті.

Границі та межі

Щоб розмежувати одне поле од другого, проводят плугом 
роз’ору або закопують паля че камня в двох протівоположних 
місьцях, а то і насипают копці вместо палів.

Межа рахується непрікосновенним местом, ії не можна 
зміняти, бо за це можуть виникнуть суперечки, сварки і навіть 
бійки. Недаром є така поговорка про тих, котрі свараться без 
всякої підстави: «І чого їм сваритись, хіба в н один другому 
межу переорав?»

З цього видно, що переорати че порушити межу приводить 
до сварки, а позаяк сварка є походження нечистої сили, то з 
межою звязано багацько деяких повірьїв, так, наприклад, ка-
жуть: «На межі не можна сідати під час грози, бо по межі хо-
дить нечистий і може сховатись під чоловіка, і тоді гром вбьє 
його».
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На межі не можна взагалі сідать, бо щось зробиться недоб-
ре, че щось згубишь, че підкиниться яка хвороба.

На межі не можна розставлять штандари с колискою і ди-
тятєм, щоб не скалічило дитини.

Хто переоре межу, того з того світа кості викидають, і після 
смерті ходитиме.

Но з межі всяке зілля помічне до дитячих хвороб, до корів, 
щоб молока давали, че коли відьма ії пошкодить.

По межі водят слабу худобу, коли вона об’істься, то це 
помагає.

По межі водять молоду, коли в ії під час вінчання буває 
місячка.

Огорожа на межах повинна ставиться з гурту, но більш 
всього ставить ії хто багачий, рахуючись з своїми власними ви-
годами (менш шкоди буде робить сосіда).

Коли на межі росте кілька дерев, то іх сосіди ділять між со-
бою, а коли одне дерево, то їм користуються з гурту.

Площа, котра знаходиться під межою і границею рахуєть-
ся нічія, но ніхто не має права на єї ні пасти худоби, ні жати 
трави під час пашні. Межою зветься та узенька площа землі, 
котра отділяє один участок поля від другого, а границя — це 
участок площі узенькой землі або цілоі дороги, котра отділяє 
землі одного села від другого.

Сусідське право

Сусід с сусідом повинні жити в злагоді, не сваритись. Су-
сід вважається все одно, що рідний брат, ще й лучче, бо під час 
якого-небудь нещастя — сусід перший заратує.

«Добрий сусід, — кажуть люде, — лучче рідного брата: він 
в пору тебе і заратує, в пору тебе і одвідає».

Добрий сусід — лучче брата.
Добриї сусіди,– один на другого не скаже «ти».
По-сосідськи треба считаться, то буде добре житься.
Сосіда завсіди поважають, кличуть його до себе на бесе́ду 

на рівні з родичами, називають ласкавими іменами: «голу-
бець», «голубка» і т. инш. Не раз замічається, що од такого до-
брого відношення між сосідом і сосідкою заводяться романи. 
І тоді друга сторона сосіда і сосідки починають лаяться, но це 
буває рідко.

Про відношення сусідів склались деякі і витребеньки:
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1

Сосідочко, голубочко, прошу вас,
Че не ходи моя курочка до вас?
Моя курочка злотоп’юра
Ще й чубок,
Ще й на правой нозьці
Мотузок.

2

Всіх пчоли у дуброві,
А моі в садочку.
Хто любить далекую,
А я сосідо́чку.
Бо в далекої воли да корови,

А в моій сосідочки чорнії брови.
Воли да корови — все це

 поздихає.
Біле личко, чорні брові
По вік не злиняють.

3

У сосіда хата біла,
У сосіда ж нка мила, —
Ж нка мила невелика
Взула нові черевики.

4

У сосіда хата біла,
У сосіда ж нка мила,
А у ме́ни знакомита:
Задріпана ззаду свита.

Всі ці витребеньки характерізують відношеня поміж сусідами.
И так як між сусідами повинна бути велика злагода згідно 

звичаю, то все, що торкається яких суперечок між ними, вони 
іх хутко ліквідують.

Коли одного сосіда, скажемо, дерево мішає другому, то він 
його че обчіхрає, че зовсім зрубає, аби за нього не бул[о] ніяких 
суперечок.

Так само, коли груша че яблоня гілями звисає на садибу дру-
го го, то плодами з них користуються оба. Певно, що хазяїн цеі 
груші че яблоні має більш прав на них і, коли плоди падають на 
садибу сосіда, то він старається раніш зібрати за сосіда. Но коли 
застане, що сосід вже збирає, то за це йому нічого не каже.

Добрі сосіди один одному не повенин робити ніякоі шкоди, 
і те, що не до вподоби тобі, не повинен зичити і свому сосідові. 
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Не можна межі переносити, не можна води спускати на двір со-
сіда, не можна рити ями біля межі і т. инш.

Но будуватись, як тісно, можно притулити свою будівлю до 
будівлі сусіди; все ж такі це трапляється дуже зрідка.

Кожний хазяїн повинен мати до своєї садиби свою дорогу і, 
коли приходиться так, що цю дорогу треба зробити через сади-
бу сосіда, то за дорогу дают заміну.

Засоби набувати власність

Коли треба набути яку-небудь власність, че то землю, че 
машину, че корову, че коня, то коли почували, що чоловік 
не «скурне́» — видавали векселі, а як ні, то робили купчу у 
нотаріуса.

Може і чужа земля перейти в власність другого, коли він 
єю користовався три роки без всяких умов з хазяїном теї землі 
і не платив за те ні аренди, ні сно́па, то після трох літ вона пере-
ходить в його володіння без всякого суду.

Ягоди, хмиз, гриби — це не сіється, над їм трудиться не 
треба — це все Боже, то кожному дозволяється збирати де за-
вгодно. Но що торкається роя, то де б він на дерево не сів — він 
є власність того хозяїна, з чієї пасіки він вийшов; но коли він 
сам сяде в чужий вулей, то це вже є властність того, чей вулей, 
тільки за це, що в його вулей сів чужий рой, він повинен в церк-
ву дати офіру: фунт че два воску.

Коли бувають такі випадки, що чоловік іди з поля і згубить 
плуга че борону, че уздечку і хто-небудь з селян найде, то він 
повинен отдати хазяїну і за знахідку ніякої плати не брати. 
Знайшовші яку реч — він повинен заявити на загальном сході 
че коло церкві. Так само робить заяву і тей, хто згубить.

Буває, що з чужого села прибьється яка коняка че корова, 
че яка инача худобина, то тей, хто ії перетримує, робить заяву 
на ярмарку і за перетримування бере плату, яку присуждають 
йому люде, коли не приходять до згоди самі. За велику худобу 
платят, но за мілку нічого не платят.

Коли йде два або три чоловіки і найдуть яку-небудь річ, то 
знаходкою користується тей, хто попереду в руки взяв.

Коли які речі весною принесе вода, то хазяїна не шукають, 
бо кажуть: «Вода здалека йде і Бог зна з куль принесе, то хазя-
їна і найти трудно».

І тоді безпечно користуються тими речами.
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Скарбів на чужой землі шукати не дозволяється. Но коли 
случайно хто найде скарб на чужой землі, то ділиться по по-
ловині з хазяїном теї землі.

Як хто виготує якусь річ з чужого матеріялу без дозволу 
власника, то власнику сплачується стоїмость матеріялу, но 
речі одібрати він не може.

Частина третя

Коритсування чужою річчю

Спостережено, що коли брати мають яку-небудь річ, ска-
жемо, швальну машину, то користується єю тей з них, котрий 
вміє на ій шити, не дивлячись на те, що вона гуртова, но він 
повинин в першу чергу безплатно пошити, що понадобиться 
своїм спілникам. Коли попсується машина, то він повинин сам 
ії починити, бо він заробляє на їй гроші за пошиття. Но коли 
машина ця тримається тільки для своєі потрібки, то тоді по-
чинка ії виплачується з гурту.

Дається на довгий термін і молотілка, і плуг, і деякі другі 
господарчі речі в користування не тільки свому рідному брато-
ві, но і сусідові, і зовсім чужому, тільки такому, котрий напев-
но знають, що він теї позиченноі речі не попсує. Коли ж тра-
пляється, що річ все ж таки попсується, то тей, хто позичав че 
брав на недовгий час в користуваня, повинен починити.

Хто користується завсіди річчю, а не тимчасово, повинин 
платити, які належиться по іі утреманню всякі витрати і по-
датки, навіть і тоді, коли він іі отдає в тимчасове користування 
другому.

Річ, котру позичали че брали в тимчасове користування от-
дают назад тоді, коли в ій не почувається надобності.

Часом позичають яку-небудь річ і кажуть, що беремо ії на 
місяць, но тей, що позичав, справив своє діло за дві неделі, то 
отдає ту річ раніш, ніж він условився. Часом речі позичають, 
себто беруть без всякої платні за користування єю; но таки речі, 
як молотілка, січкарня, котра ізнашівается і дорого стоіть іі 
починка, то за користування такими речами беруть гроші.

За платню даються в тимчасове користування тільки доро-
гостоющіе машини, як то: молотілка, січкарня, швальна ма-
шина. Но мілкі господарчі речі, як воза, плуга, борону, ціпа — 
дають безплатно.
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Право застави

В заставу даються всякі речі, крім худоби, і одіж, і килими, 
і машіни, і хустки, і кожухи, навіть колись давалась і земля. 
Заставу брали за гроші, котрі позичали тим, хто заставляв, а 
також брали заставу жених од своєї невести, щоб вона не скур-
нула, і навпаки, невеста брала заставу од жениха.

Коли дається застава, умовляються, щоб тей, хто бере за-
ставу, нікому не говорив і цеї застави нікому не показував, бо це 
рахується, давать в заставу речі, поганим. Соромно, щоб люде 
знали, що який-небудь господар отдає в заставу речі, такому 
чоловіку завсіди будуть цвіркать в вічі: «А ти в заставу кожуха 
носив, то не дуже себе неси». Ось, щоб не цвіркали люде в вічі, 
і з другої думки, щоб не рахували його не господарем, коли от-
дає річ в заставу, дуже просить никому не говорити. На цьому 
виграє тей, хто приймає заставу, бо коли не отдає в срок грошей 
за заставлену річ, то приймач застави загрожує, що буде з тако-
го-то терміну користоватись заставою, як своєю власністтю. Ця 
загроза прискорує отдачу довгу.

Но як довжник запутався і не може виплатити довг в срок, 
то проситься, щоб продовжив срок. Як приймач застави чоло-
вік совісний — погоджується з тим, а як ні, то застава рахуєть-
ся його власністтю.

Хто не соромиться людей, тей заставу свою кладе при свід-
ках або пиши просту росписку при свідках.

На речі застав поміток ніяких особистих не роблять, бо 
кождий хазяїн і кожда хазяйка свою річ і без помітки пізнає.

Приймач застави не має права річчю заставленною корис-
туватись, крім землі, поки вона не перейде в його власність; а 
переходить вона в його власність тоді, коли тей, що річ заста-
вив, в срок не отдасць грошей, тільки повинен її переховувати 
і глядіть, щоб не поїла моль, іржа, миші. За порчу річей пере-
тримувач одповідає, коли річ давалась при свідках. Заставлен-
ною землею приймач повинен користуватись, щоб не яловіла.

Частина четверта

Земельне право

Каждий селянин, котрий хоче робити на святой землі, має 
право на землю. Яким би ділом він не занімався, че то кузнеч-
ним, че столярним, че чоботарним — це він считає побічним 
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заробітком, а основне заняття — це є хліборобство, бо як «хлі-
ба не наробишь, то сокира та молот не нагодують», — говорять 
практичні селяни; і правда, коли був недород, то тоді менш ста-
ло заробітку по столярному та кузнечному ділу, так що якби не 
було свого хліба, то з заробітку трудно було б прохарчуваться.

А так як основне заняття селянина є хліборобство, то він 
ставиться до землі з великою пошаною, він ії називає і свя-
тою, і матірью: «Свята земля — матір наша, вона нас зодя́гне 
і нагодує».

Коли земля має таке велики значеня в житті селянина, то 
з землею звязано багацько звичаїв, котрі вживаються як непо-
рушне право.

Так, наприклад, в нашой місцевості вживаються такі 
звичаї:

Всякий член сем’і має право на землю не тільки мужчіни, 
но і жінки; мужчіни на більшу частину, а жінки на меншу. На-
віть коли хто з селян йшов на побічну службу або і зовсім на 
яку державну службу, права на землю не тирав, бо, кажуть: 
«Служба службой, а земля землею; сьогодня служишь, а за-
втра можешь зостаться без служби; служба зведе, а земля ніко-
ли». Так з цього приводу всякий старається мать кусочок своєї 
землі.

Коли хто сам землі не обробляє, то отдає або в аренду, не 
більш як на дванадцять літ, або за снопа.

Звичай здавати поле за сноп широко практиковався за ста-
рих часів, практикуеться і теперь, но менш. Цей звичай состоїт 
в тім, що тей, хто сіє полє, повинин давати третяго снопа хозяї-
ну поля, коли полє добре, а коли пусте, то четвертого.

Ще, як звичаєве право, тут обовязково сіють гречку, піс-
ля гречки — жито, а третій год іде під випас в толо́ку. Це так 
твердо укоринилось, що ніяк не можна переконати, щоб гречку 
замінити якими иначими хлібопродуктами, більш доходними. 
На це одвічають: «Хто не посіє гречки — не матиме хліба, бо 
на грецк вці добре хліб родить». Ну, що ж, така виробилась 
практика.

А то теж, як звичаєве право, укоринилось, що коли в семьї, 
скажимо, є три брати, і в іх користувані мається земля в дісяті 
кусках, то при поділі цеї землі каждий брат бере собі пайку в 
каждому куску, хоча би тей кусок був за виличину як градка, 
бо вони розціню[ю]ть качество кожного куска, а не рахуються 
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з тим, скільки-то такий поділ однімає часу в роботі, і як неви-
годно користуваться маленькими кусочками.

Батьківський садок не ділиться, а користуються гуртом і 
діляться фруктою до тих пор, поки старші брати не заведут со-
бі садка, тоді батьківський садок зостається молодшому си ну, 
котрий і зостається на садибі батька.

Так само бувають гуртові синожаті, котрі діляться вже по-
кошенним сіном.

Пасти худобу з весни можна на цих синожатях всякому до 
Миколи, а після Миколи забороняється.

Коли сіють, то сосід поля засіває і межу, коли він перший 
сіє, бо не можна, щоб земля даремне ваковалась, но жне на ме-
жі тей, хто перший починає жати, щоб можна було де класти 
на жа ті снопи. За це не свараться, бо то гріх сваритись за те, що 
на межі виросло.

Трудове землекористування

Ніхто з членів семьї не одмовлявся від права на землю, яка 
була в користуванні двору, но в останній час, коли приходить-
ся за землю платити великий налог, то багацько хазяїв одка-
залось од землі і залишили собі стільки, скільки потрібно для 
самого мінімального прожиття. Теперь в землю так не вбива-
ються, як колись.

Колись недоідали, а збирали гроші і землю купували, а те-
перь з землі нема користі, бо «чім більш маєшь, тим більш тебе 
душать», кажут селяни: «Теперь живе так, аби прожить, лиш-
нього нічого не май, то сільподатку не переплатишь, і нічого в 
тебе не заберуть». «Теперь живе не господарь, а лодир».

Землю в аренду здають службовці, котрі утримують за со-
бою землю, і безлошадні, на чотире сіво[о]бороти, себто на два-
надцять літ, і до одного, — себто на три роки. Коли земля зда-
ється в аренду, то так і зазн[а]чують, що в аренду, но не кажуть, 
що землю продають.

Землю бере в аренду тей, хто не лінується ії оброблять, но 
більш всього беруть малозажиточні, бо в зажиточних і своєі 
землі є доволі. Всі повинності орендна угода покладає нести на 
орендаря. Він повинин виплачувати податки, страховки і все 
инш., но в случає, коли градом побьє пашню на арендованной 
земли, він получає і страхову премію.

Орендна угода нищиться, коли земля здана не по закону. 
Приміром, коли опекун здав землю в аренду підопічного, не по-
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питавшісь його, або коли чоловік-пьяниця здає землю без зго-
ди жінки і дітий, то жінка і діти мають право порушити оренд-
ну угоду. Коли дівоча земля здана в оренду, а та дівчина вийди 
замуж, і як чоловік іі захоче сам обробляти землю, то орендна 
угода порушається. Но в таких випадках це все передбачаєть-
ся, і в орендной угоді це все обґрунтовується. Орендну угоду 
складають пісьменно без свідків. Свідків беруть лише тоді, 
коли угода складається устно.

Земельна громада

Всі члени двору, незалежно од ихнього полу і віку і родин-
ного становища, рахуються членами земельної громади, но 
повноправними членами рахуються ті, котрі досягли вісімнад-
цяти років. Прав на землю не лишаються і неповнолітні члени 
громади. Справами громади порадкує земельна комиссия, кот-
ра складається з членів земгромади при сільради.

Хто встиг 18 років, тей є вже співучасник земельного схо-
ду. В сході дозволяється брати участь і безземельним (прішлим 
элементам, котрих громада прийняла до свого складу), і мало-
земель ним, і наймитам, і жінкам, но на практиці участвуют 
тільки хозяі. Схід за дійсний уважається, коли збирається по-
ловина членів земгромади. Всі постанови земгромади ствер-
джуються більшістю голосів. Схід, складаючі свої постанови, 
здебільшого керується місцевими звичаями.

Порадок трудового землекористування

Порядок трудового землекористування, яким був за старих 
часів, таким залишився і теперь, себто спосіб землекористу-
вання індівідуальний.

Громадського землекористування не було і нема.
Хоч є звичай мати гуртове поле, гуртову синожать, но це 

буває тільки між братами та близькими родичами і носить ско-
ріш родинний характер, а не громадський.

На двір, по постанові земорганів, коли цей двір складається 
з двох і трох душ, полагається девіть десятин, а далі до цеї нор-
ми на кожного ідця набавляється дісятина з четвертю. За їдця 
рахуються і ті, котрі ще не народились, но є яскраві признаки, 
що вони хутко народяться, і ті, котрі вступили до державної 
служби, но утримують за собою землю, і ті, котрі вийшли на 
довгий час на заробітки.
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Встановлена норма землі до цього року не змінювалась. В 
норму девять дісятин треба, щоб входили всі угіддя і пахоть, і 
синожать, і садиба, крім ліса, бо ліс весь увійшов в склад гро-
мадського користування.

Лісом распоряджається лісова комиссія, вона глядить, щоб 
ліс не нищився; видає, кому потрібно, лісоматеріяли і дрова 
для палива безплатно — всім, хто є член земгромади; распре-
діляє лісові синожаті.

В фонді земля не залишається, бо хто тільки з селян здає 
землю в фонд, то зараз ії забирають малоземельні в своє ко рис-
ту ван ня.

Дільничий порядок землекористування в селі ще не прово-
дився, но малоземельних селян наділили тею землею, що одби-
рали од богатих, а порядок землекористування зостався старий 
черезсмужний.

Правда, в останий час, коли ліса от індівідуального корис-
тування перешло в громадське, то багацько селян зміняло свою 
землю і з’єднило в один участок і повибирались на хутори.

В останий час селяни зрозуміли, що черезсмужній поря-
док землекористування не дуже то гарний, і стараються через 
змінку землі з’еднувати свої участки, так що тепер помітно, що 
черезсмужжя зменьшується.

Що торкається того, яким чин[о]м виникло черезсмужжя, 
то це колись за старих часів, коли було багацько лісів, і вони 
рахувались нічьїмі, тоді каждий де хтів, там міг собі розроби-
ти в лісі полянку, і це вже була його властність на ту полянку, 
він її обробляв, вгноював, і вона с каждим годом робилась все 
лучша і лучша, а позаяк на її втрачалось немало труда, то се-
лянин ії цінив дуже дорого і ні за які гроші, ні за які вигоди 
не промінював землі. Через скілька літ всі ліса превратились в 
такі маленьки кусочкі землі і получилось черезсмужжя.

Та земля, котра була раніш розроблена, стала цінитись до-
рожше, а пізнішше розроблена — таньше1. Так разноцінність 
поля не давала змоги з’еднити в великі участкі, а діління цих 
участків поміж дітьми ще більш іх дробило і зменьшувало їх 
вартість, так появився черезсмужний порядок зем ле ко рис ту-
ван ня.

 1  З польської — дешевше.
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Замечательно то, що такий порядок істнує тільки в Полі-
сьї, а в південній частині Волині і Поділлі цього нема. Там хоч 
участки невеликі, но їх не більш шості в кожного хазяіна, а 
то тільки й три. Но на Полісьї — каждий хазяїн має кусочків 
сорок-пятьдісят.

Відрубного господарства поки що ще ніхто не веде, но ху-
торське с каждим роком збільшується. Це яскраво видно з того, 
що починаючі з 1925 року по цей час вийшло з села на хутора 
56 господарств. Щоб порівняти більшість че меньшість розміру 
хуторських господарств, то це можна тільки тим, скільки хто 
має в свому користувані землі; є такі хуторські господарства, 
що користуються починаючі с 15 дісятин і кінчаючі пятью.

Товариського порядку землекористування в нашому селі нема, 
а також громадської обробітки землі с переділу землі теж не було.

Випадків відділа дворів до одного місьця не було.
Закріпління та улаштування земель трудового корис ту ван-

ня провилось в порядку державного запису земле ко рис ту ван ня.
Всякий селянин повинен був сам заявити в сільраді, скіль-

ки в його користуванні дісятин землі, і коли загальна ціфра 
дісятин не сходилась, то землекомиссия сама прибавляла по 
своєму усмотренію деяким селянам. Це було визвало недоволь-
ство, і деякі селяни наймали собі землеміра, щоб виявити пра-
вільність своїх заяв; тоді ці акти обміряння затверджувались 
земсудом. Но не дивлячись на те, утайка, котра очевидячки 
була в незаможного селянства, була явочним порядком пере-
ведена при складанні списків на сільподаток на заможне та се-
редняцке селянство.

Заявлялось просто так: «За селом рахується триста дісятин 
утайки, і ії треба роскласти на всіх, тут нічого не поможе, хоч 
в тебе ії і нема, то дісятину припишим». І дядько тільки зітхне 
та почухає потилицю. Що ти зробишь, протів не підешь, бо ще 
припишуть більш або, як будешь протестувати, то посадят.

Такі риси нового життя наблюдаються теперь часто. І нема нічо-
го дивного, що селянин забитий і не може захистити своїх прав.

Частина пята

Право водне

Звичай вимагає каждому хазяїну мати свою криницю. З 
одно го боку, це вимагання виникло з господарчого розчоту. В 
каждого господаря колись було багацько худоби, для поїня цеї 
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худоби потребувалось чемало води, каждий раз гонити цілу че-
реду коров, волів та овечок було невигодно, то для цього стро-
їлась коло хліва «за́городь» — кошара, там стояло велике ко-
рито, до його була від криниці проведена ринва, і по той ринві 
наливалась вода в корито, а отара овечок та коров підходила до 
корита і пила воду.

Ось така господарча вигода заставила мати свою криницю 
каждому, но, з другого боку, вимагало мати свою криницю ще 
й те, що не всякий одинаково ставився до обов’язків, що торка-
ються спільного владіння криницею. Наприклад, як що попсу-
ється коло криниці, то каждий спільник дивиться, щоб почин-
ку зробив хто-небудь другий, а не він; то инший й каже: «Що 
я буду стр їти сам, нехай всі стр ят, а не хотят, то я викопаю 
собі криницю, а вони як хотят, так нехай і робят».

Чужими криницями користуються лише тільки ті особи, 
котрі відділяються і строяться заново, то, поки побудують-
ся, користуються чужою криницею; тоді вони повинні брати 
участь в ремонтуванні ії.

Річкою пользуються всі, вона рахується нічія, то каждий 
селянин, через теріторію котрих тече річка, мають право ло-
вити рибу, прати білізну, мочити коноплі і т. инш. Таким же 
правом пользуються селяни і другого села, коли іх земля при-
пирає до річки.

Коли на річці ставять громадського млина, то кажде село 
ставить тільки при березі своєї теріторіи, но греблю роблять че-
рез всю річку, от одного берега до другого.

На водопій худобу до річки можна проганяти во всякий час, 
но коли коло річки є синожать че засіяне поле, то тим місцем не 
гонять, поки не збирут сіна і хліба.

Коли на річці мається острів, то ім користується тей, чія 
земля припирає до берега. Коли ж острів посередині річки, а 
береги разлічних сіл, то користуються теж ті хазяї, земля ко-
трих припирає до річки, но по пол[о]вині.

Право обов’язань

Частина перша

Порядок складання та виконання обовязань

Складати договора може каждий мужчіна і женщина, коли 
вона вдова че сирота — як має вісімнадцять літ. Діти, боже-
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вільні, пьяниці, коли в його вже усе пропито, і сліпі не можуть 
складати договора.

Договора складають з майстрами, пічниками, пастухами і 
с продавцем землі, ліса, хати і якоі-небудь будівлі.

Громада складає договора с арендаром млина і с подряд-
чиками, коли проводиться яка громадська робота: покраска 
церкви, школи, починка млина і т. инш.

Договора складають пісьменно і устно, с свідками і без 
свідкив.

Договора ніхто не може скласти за когось, коли він може і 
сам скласти. За когось тільки може опекун скласти договора за 
підопічного, но тоді він сам і одвічає за склад договору. Може 
близький родич скласти договора за неповнолітного родича си-
роту, но також сам і одвічає за склад договору.

Устні договори з майстрами на постройку будівлі че з пас-
тухом можуть складати і неповнолітні сироти, коли в їх нема 
кого старшого, а вони самі проводять своє хазяйство, но купу-
вати землю че продавати не можуть.

При складані договору вживають таких форм та обрядів.
Коли продають землю ту, котру приобрели самі, то роблять 

в нотаріуса запродажну, де обозначають, що коли продавець 
скурне, то повинен отдати тому, хто купує, рубль за рубль с теї 
задачі, котру дає при запродажной, скажемо, коли він дав за-
дачі сто карб[о]ваньців, то продавець, як роздумає продати, по-
винен купцеві отдати двісті.

Коли ж купець одкиниться, то пропадає його задача.
Но коли ухитраються продати родову землю, дідизну, котру 

по закону і колись не можна було продавати, то на таку землю 
продавець забирав гроші от купця, а купцеві видав[ав] фіктів-
ні векселі, а купець наводив торги на землю по тім векселям, 
і земля продавалась с торгів. Подстроювалось завсіди так, що 
купець буцімто іі і купить на торгах, но вона вже давним давно 
була і так йому продана. Це називається обходили закон.

Це такі форми істнували на продажу землі.
Но на продажу коня, корови і яких-небудь господарчіх 

річей були инші формі. Тоді або писалась росписка при свід-
ках, коли купець не сразу виплачував гроші, або, як гроші ви-
плачувались зразу, — пили могорич. «Могорич» — це головне 
при складані всяких договорів і на землю, і з майстрами, і з 
пастухом.
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«Колись, — кажуть, — баба курку продала і могорич пила, 
то вже за коня, корову та волів і сам Бог велів».

Могорич завсіди пили тоді, коли отдавались за купленну 
річ всі гроші або останні гроші. Це значить, як в чоловіка нема 
всіх грошей, то він, купуючі, дає задаток, а через деякий час 
вистарається і отдає останні гроші, тоді вже і могорича пьють.

Могорич бере тей, шо купив, і тей, що продав. Так само, 
коли наймають майстрів че пастуха, то могорич беруть обі сто-
рони; но коли громада наймає орендаря до млина, то орендарь 
сам бере могорич для громади.

При купівлі будь-чого-небудь довго торгуються; а при 
останній ціні бьют по рукам, і після цього вже все кінчається 
могоречем. Могорич пьют і свідки, но расходів на могорич не 
несуть.

Коли купують корову че коня, то продавець завсіди хва-
лить свій товарь і, щоб завірити в тім, що кінь че корова до-
брі — божиться, присягається, а часом цілує хреста: складає 
пальці рук навхрест і цілує их. Но тей, хто дуже хвалить че 
божиться, завсіди збреше. І таким мало довіряють.

При наймі майстрів, то щоб вони не скурнули, дают за-
дачу. Майстер, котрий взяв задачу, повинен виконати свои 
обов’язки, хоча би він і помилився в ціні. «Бо раз сказано, то 
звязано». «Слово — закон». Так людність місцева ставиться до 
своїх обов’язків. Но в останній час можно бачить і порушиння 
обовязань своіх, но тоді, хто порушить договор, вертає задаток 
і стоїмость могорича.

Пастуха, коли наймають, то задачі йому не дають і рідко 
пьют з їм і могорича, а плату дают йому після Пилиповчиних 
запусок, до котрих, як сніг не випаде ранішше, повинен пас-
ти худобу. Скінчивши пасіння худоби, пастух йди по хатах за 
платнею. При цьому йому дають плату, за яку він погодився 
пасти, і сверх цього бохона і кусок сала.

Недійсні договори бувають тілки тоді, коли очевидячки 
чоловік помилявся або був обдуренний. Так, наприклад, коли 
купують коня і хвалять, що він дуже добрий, неноровистий, і 
після окажется навпаки, то купець має право повернути коня 
назад, а продавець повинен вернути стоїмость коня, но вже мо-
горич не повертається.
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Так само, як майстер помилився в подрєді постройки хати, 
то просить набавить, коли чоловік совістний, а як ні, то вертає 
за могорич и задаток і одказується од роботи.

Коли, почавші роботу, і побачить, що він помилився в ціні, 
і хазяін не хоче йому набавити, то він починає одтягувать робо-
ту або портить матеріял, так що шкоди більш зроби, чем стоіт 
його помилка, то хазяін, побачівши це — мусить йому дати те, 
що він захоче.

Правда, з приводу таких подій, часто діло доходи до суда, то 
від цього ні та, ні друга сторона не виграє.

Коли яка сторона скурне, і діло мусить направиться до суду, 
то можна подавать до судових справ зі дня порушиння справи 
до півроку.

Коли винуватець своі обовязки виконає після подачі заяви 
в суд, то судова справа приостановлюється.

Обіцянка

«Обіцянка — цяцянка, а дурному радість», — каже місцева 
присловиця, а все ж такі звичаі обіцянки широко практику-
ються в нашій місцевості.

Найбільш обіцянки вживаються на веселлі, під час пере-
пою і роздачі короваю. І як тут не раскошелеться, коли тут му-
зика до тебе грає, молодиці-свахи приспівують:

Р ди, р ди багатий,
П даруй товарець р гатий;
А ви, сестрички,
П даруйте тиличкі;
А ви, братики,

П даруйте к ники...
Дарували сестриці тилиці,
А братики к ники.
К ли б цьому да правда була,
То б наша (имя) багата була.

А тут ще і маршалок з своїми примовками, як той цуцик, 
пристає:

Просив м лодий і м лода
Цей дар приняти
І їм що п дарувати:

Че в ла, че к ня,
Че черв ньцов два.

Як тут устоїшь, хочешь, не хочешь, а тилицею не одбудешь, 
бо тут ще, крім приспівів свахів та приказок маршалка, тися-
ча очей визирають тебе, понаставлявші вуха. А пропадіть ви! І 
бухнишь: «Дарую молодому і молоді сиву корову ще й овечок 
пару», — знай, мов, наших!
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А тут сваха зараз на стіні й пиши хрестики і на всю пащику 
кричить: «Ось п дарував дядько к рову і овечок пару моло-
дим, к ли не справдит і не отдаст, то нехай вони в його п
здихают, а ні — в вк ззісьць».  А вже, що сваха записала при 
людях, то треба отдати.

Отакими шутками робиться на вісіллі обіцянка, но вона 
буває і непорушним законом, бо що сказано, то звязано: хто по-
рушить свою обіцянку весільну, того не рахують і за чоловіка, 
це, кажуть, брехун, чоловік несправедливий. То, певно, що хто 
хоче свєго гонору не згубити, повинен свою обіцянку викона-
ти, щоб не казали: «Що обіцяв пан кожуха, слово його тепле, а 
душа аж труситься».

Но такі обіцянки, коли, приміром, лановий забере коні в по-
траві, і хазяін коней лановому пообіцяє що-небудь, щоб отдав 
коней, то такі обіцянки і їм подобні мало коли виконуються, 
хоча звичай і вимагає того, бо лозунг «що сказано, то звязано» 
ще крепко держиться між старими людьми, і старий чоловік 
ніколи на вітер слова не скаже, то лановий старому і повірить, 
а молодому ні.

Такі мілкі обіцянки вживаються і між молоддю. Дівча-
та обіцяют хлопцям вишити сорочку че написати писанку, а 
хлопці обіцяют дівчатам що-небудь инше, а найбільш обіця-
ють брати за себе.

Обіцянки вживаються і між дітьми, но вони такі пустяч-
ні, що об іх і говорити подробно не стоіть, бо вони торкаються 
яких-небудь дитячих цяцьок.

Все ж такі вони мають значіння те, що людина привикає до 
цього звичаю з малих літ.

Виконання обов’язань

Хто обов’язався виконати яке діло че виплатити довг, че обі-
цянку, че що инше, то в тей термін, в який обов’язався, повинен 
виконати, иначе йому загрожує судова справа.

Хто своі обов’язання виконує раніш призначенного термі-
ну, то має право залишити собі соответствующий відсоток.

Но коли винуватець своєчасно не виконає своїх обов’язань, 
то платить за просроченний термін відсотки, і тим діло кінча-
ється. Коли ж зовсім одмовляється од своїх обов’язань, то спра-
ву передают до суду.
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Забезпечення обов’язань. Невстойка

Невстойку встановлюють при купівлі землі, коня, корови, 
будівлі і найбільш при купівлі землі і будівлі, котрих в тей 
мент, коли купуєшь, не можна взяти, то, щоб продавець не 
скрутив, йому визначають невстойку. Розмір невстойки – рубль 
за рубль от задатка; себто, коли купець, приміром, дав зада-
чі десять карбованьців, а після згоди продавець одмовився от 
продажі — повинен отдати купцеві двадцять.

Так само буває при купівлі коня і корови, коли купець зра-
зу не плотить грошей, а дає тільки задачу, но це буває рідко.

Навпаки, коли одмовляється од купівлі сам купець, то про-
падає тільки його задаток. Невстойка складається з грошей, но 
часом закладают за невстойку і які-небудь домашні речі, най-
більш одіж, кожухи, свити, киліми, хустки.

Розмір невстойки хоч би був і виликий, но раз це невстой-
ка завірена і зроблена в нотаріуса че в яко[й]-небудь державной 
установі, то суд повинен присудити.

Буває й так, що купець бідний і не може дати навіть за-
датку і ще проситься, щоб і гроші йому підождали за купле-
ну річ півроку че рік, тоді продають і такому купцеві, но щоб 
хто за його поручився заможнішший, з котрого би можна було 
взискати стоїмость речі. І коли такий купець не виконує своїх 
обов’язань, то за його одвічає поручитель. Певно, що всі ці спра-
ві складаються пісьменною угодою і завіряються державными 
установами, бо якби така угода склалась устно да ще й без 
свідків, то тоді поручитель легко міг би одмовитись од свого 
поручительства.

Коли втрати часом перебільшують невстойку, то ріжницю 
між втратою і невстойкою справити вже не можна.

Виплата невстойки, коли вона не дуже велика, виплачуєть-
ся одразу, а коли велика, то частками.

Коли згоди про невстойку не установлено, то ніхто не має 
права ії правити.

Суд може присудити тільки втрати по цьому ділу, судові 
втрати, но судити, як невстойку, не може.

Завдаток

Завдаток, як вже сказано, дається при купівлі землі, будів-
лі і часом при купівлі коня, корови.
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Завдаток дают майстрам, коли іх наймають строїти яку бу-
ді лю.

В завдаток дають гроші, но часом дають які-небудь і до-
машні речі, і одіж, визначаючі іх стоїмость, себто «за стільки-
то грошей я даю в задачу вам кожуха».

Після, при рощоті, гроші виплач[у]ються, як було умовле-
но, а завдаток повертають назад.

Значіння завдатку має те, що з моменту, коли завдаток 
дано, договор уважають за дійсний, і ту реч, котру запродано, 
продавець, получивші завдаток, не має права продати нікому, 
хоча би хто давав йому і більш за ії, ніж він умовився з попере-
днім купцем, бо йому тоді пришлось би уплотити невстойку.

Коли договора зламано з вини того, хто дав завдачу, то про-
падає його завдача.

Порука

В нашой місцевості є три віда поруки. Порука, коли один 
ручається за другого, коли ручаються кілька хазяів за одно-
го — це кругова порука; і коли сам ручається за себе. Це до-
вольно цікава штука, і вона в нашой місцевості найбільш 
практикується. Це робиться доволі просто: тей, хто ручаєть-
ся сам за себе, видає векселя за люде, себто видає векселя на 
імя свого кредітора, но отдає не йому, а якому-небудь чоловіку 
честному с договором, що в такий-то термін, як не отдасть гро-
шей свому кредіторові, то має право векселя отдати кредітору 
для взискания.

Порука вживається при купівлі землі, будівлі, машин і де-
яких крупних господарчих речей.

Порукою служить майно поручителя, і коли він за що ру-
чається, то значить, що в випадку, коли те, за що він ручався, 
не буде виконано, він одвічає за все сам, своїм майном; такого 
змісту, при таких угодах давались і поручительнії росписки.

Коли буває кругова порука, себто, коли ручається кількоро 
за одного, вони робляться відповідними за ввесь борг, котрий 
распріділя[є]ться рівними частками на кожного.

Ручитель і ручителі відповідают не тільки за ввесь борг, но 
і за відсотки, і за всі шкоди, які будут звязані з цим боргом.

Вірітель повинен правити борг з головного винуватця і, 
коли тей крутить че зовсім одмовляється платити, че не може 
заплатити через своє банкротство, тоді вірітель пред’являє іск 
до поручитиля.
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Поручітель не звільняється од своіх обов’язків і тоді, коли 
винуватець помре, як сім’я винуватця не може че не хоче запла-
тити боргів. Він звільняється лише тоді, коли довг заспокоїли.

Вірітель, коли бачить, що винуватець не може че не хоче от-
дати грошей, предупреждає об цім ручителя, щоб він вплив на 
його че сам отдав, коли це не помагає, вірітель подає до суду.

Ручитиль за своє ручательство нічого не бере, хіба тільки 
чарку на могоричі випьє.

Частина друга

Договоры. Купівля

Под купівлєю народ розуміе тільки те, що продається за 
гроші на властність, а те, що передається на тимчасове корис-
тування яку-небудь річ, кажуть: «Взяв на прокат».

Продавати такі речі, котрих зараз нема, а будут в майбут-
ньому, звичай вживає. З майбутніх річей продають: хліб, ко-
трий збируть в осені, теля че ягня, котрих ще корова та овечка 
не привили, яйці, котрих кури ще не нанесли, яку-небудь ого-
родину, котру в осені зберуть, і т. д.

На майбутній хліб, коли продають, складают договора пісь-
мен но, но більш устного при свідках, а мілкі речі не складают 
ніякого договора, бо кажуть: «За таку мелочь не стоїт і пас ку-
дить ся».

Продавати чужу річ, котра була в закладі, не можна, поки 
вона не перейди во властність держателя чужої речі.

Надільну землю по закону продавати не можна, но прода-
вали колись, обходяче закон. (Див. више. «Порядок складання 
та виконання обов’язань»).

Купець, коли купить крадену річ, і буде доказано, що він 
знав, що та річ крадена, карається як злодій; коли ж не знав, 
то одбирають од його річ, а він, коли хоче, може справити свої 
гроші з то[г]о, в кого він купив.

Сам же продавець краденноі річі, коли він знає, що то річ 
крадена, карається як злодій, а коли не знає, повинен виказати 
злодія, а ні, то сам за злодія отвічає, но часто проте такі річі про-
даються, і на їх находиться покупатель, котрий додержується 
присловиці: «Ріск благородне діло», хоч воно і не завсіди буває 
благородним, часом як попадеться, то довго памятатиме.
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На такий ріск дурний не піде, хоча є присловиця: «Продати 
може і дурний, но че купить?» Але проте находиться багаць-
ко дурних, котрі купують крадені річі і після попадаються, но 
розумний, як купить — не попадеться, бо зараз ту річ переро-
бить на якусь иначу, щоб не пізнали, так і переводят крадені 
річі, — це вже не знаю, че дурні, че розумні, но в нас кажуть, 
що розумні.

Форми продажу і купівлі

Коли продают землю, то, сторговавшись, в знак обоюд-
наго согласия в ціні бьют по рукам і кажуть: «Ну дай, Боже, 
щоб ви мали користь з моїх грошей, а я з землі», — і кінчають 
могоричом.

Коли ж продають скотину з двора, то вживають таких форм.
Хто купує коня, обглядить його, подивиться йому в зуби, 

погладить по шеі, сяди проїдиться на йому, щоб взнати, який 
в його біг і жвавість, приступають до торгів, торгуються довго, 
купець, коли думає купити, завсіди дає половину запрошенноі 
ціни, далі набавляє по карбованьцю, а продавець по карбовань-
цю спускає. На послідній ціні купець каже: «Ну, дядьку, хоч 
ти дуже скупо спускаєшь, але дай руку. Ось тобі (каже ціну) і 
більше ні одної полушкі». Дядько пошкрабає трохи в голові да 
й каже: «Ну, уж хоч ще на могорича набавьти!»

Скінчивши торговатись і договорившись в ціні, продавець 
бере повода полою своєї свити і передає його купцеві, котрий 
теж бере не голою рукою, а полою своєї свити, і продавець каже: 
«Ну дай, Боже, щоб ви мали користь з коня, а я з грошей». Далі 
по звичаю пьют могорича.

Коли продають корову, то торгуються так само, як за коня, 
так само ії обглядують, дивяться в зуби, пробують доїть, див-
ляться, че стоїть спокійно, че не бьється; а сторговавшись, так 
само передають налигача с коровою купцеві с поли.

Це робиться для того, щоб нічого злого не пристало до худо-
би, і що сам продавець не зичить зла, і щоб рукою вона пошла.

Коня купують непремінно з обротєю, а корову з налигачом, 
щоб ця куплена худоба не потратилась.

Коли продається кобила че корова, то продавець стріже 
трохи з їх шерсті собі, коли в його залишається од їх плод, щоб 
тей плод не зводився, і ту шерсть дають істи з хлібом лошаті че 
тиляті от проданної худоби.
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Щоб проданна худоба скоро забула свою домовку, продавець 
обводить вокруг себе ії тречі.

Коли купець купує корову для себе, а не для спекуляціи, 
то бере налигача полою за кіньця, що[б] довго в його була, а як 
для спекуляціи — то бере теж полою при самому розі, щоб ско-
рішше ії продати, щоб довго в його не держалась.

Коли забирають корову посажну, то молода сідає на сіняш-
нім порозі, кладе окрайчик хліба в полу і дає тій худобині ззіс-
ти, щоб не скучала за домом.

Конь посажний, щоб забувся за своїм домом, беруть з його 
оброть і привязують до ножки стола, і три дні щоб вона там по-
бу ла.

Кури, щоб держались домовки, обводят тричі вокруг столо-
вой ножки.

При купівлі часом роблять договора, що як через скілька 
день на коню че корові окажется який ґандж, непредусмотре-
ний при купівлі, то продавець мусить вернуть гроші.

Коли що куплять недоладу че поміняють неудачно, то ка-
жуть: «Виграла Гапка чортового батька».

«На гнилий товар найшовсь сліпий купець».
«Виграв от жілєтки рукава».
«Бачили очі, що купували, теперь ішьти, хоть повелазьти».
«Виграв, як Заблоцький на милі».
«Виграв, як Тонкий на яблоках».
Остання присловиця родилась в Бехах. Літ двадцять назад 

жив в Бехах бідний жидок Зільберман; він був високий і ху-
дий, і за це його прозвали «Тонкий». Його иначе не називали в 
вічі і позавічі, як Тонкий. Раз оцей Тонкий купив собі мішок 
яблок і став імі торговати. Звичайно, що він за свій товар брав 
не тільки гроші, но все, що йому давали. «Нехай і сало, аби за 
моє стало», — казав він. В його була така комора, що через стін-
ки видно, що в коморі діється. Ось хлопці і нагля́діли, що біля 
задньої стінки стоїт корзина з яйцями, а напротив ії така дира, 
що рукою легко дістати було тії яйця; давай вони тіі яйця до-
ставати і за їх в його яблока купувати. Так отой Тонкий продав 
за свої яйця цілий мішок яблок, і з тих пор люде стали сміяться 
і склали присловицю: «Заробив, як Тонкий на яблоках».

Но цей Тонкий вмів обдурувати і людей. Він торговав са-
могоном, і йому за цей самогон завсіди платили самим пога-
нішшим житом, помішанним с стоколосом, то приймаючі таку 
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плату, він говорив: «Чорт вашу матір бери, хоч стоколосом пла-
тити, но воду п’є́ти». А він горілку мішав з водою і поів пьяних. 
Но це я вже отклонився в сторону, це якраз не до діла.

Так ось, коли продають що з рухомого майна, то користують-
ся листовнєю формою в випадку, коли продається річ спорна, 
наприклад, коли продає батько будівля, но на це будівля має 
пайку відділенний син, тоді батько-продавець дає покупателєві 
росписку, що він продав цю будівлю йому за стільки-то грошей, 
і щодо цеї будівлі ніхто не має права крім його, і коли виник-
нуть які непорозуміння, то він іх повинен сам ліквідувати.

І батько, продавші будівлю, лагодить сина або сплачує йому, 
або дає йому що-небудь инакше.

Так само, як продається и земля, то дають росписку, що та 
земля непродана і незакладена.

Свідками користуються під час всякої купівлі і продажу.
Договор про купівлю складенним уважають з того менту, 

коли його підпишуть і випьють могорича. З того самого момен-
ту річ куплена переходить в властність покупателя, а мілки 
річі з моменту виплати грошей і обряда передачі. (Див. више, 
передача коня, корови полою).

Коли случається, що яку-небудь річ купує кілька купців і 
дають одинакову ціну, то забирає тей, хто перший торговав і 
давав останню ціну.

Передача проданної річі найбільш вживається тоді, коли 
платяться всі гроші, но буває передача і тоді, коли дают тільки 
завдаток.

Коли куплена річ не належала продавцеві, і знайдеться ії 
дійсний хазяїн, то він одбирає от покупця свою річ без всякої 
плати, а покупцю предоставляється судом справити свої гроші 
з того, в кого він купив, коли він не знав, що купує чужу річ, а 
як знав, то гроши його пропадають, і він мовчатиме, щоб ще і 
його не притянули до відповідальності як злодія че перед[е]рж-
ця краденних річей. (Див више. «Купівля»).

Коли між продавцем та покупателем буває умова, що про-
давець не відповідатеме, коли окажется річ краденна, то така 
умова не рахується дійсною, бо вже раз заліз в погане діло, то 
повинен за його і відповідати.

Ходишь коло дьогтю, непрімінно замажишься — так само — 
веде[ш] діло з злодієм, сам будешь злодієм.
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Відповідальність за хиби речі

Каждий продавець, коли знає, що в його товарі, котрий він 
хоче продати, є які-небудь хиби, то він знакомому старається 
не продавати и везе че веде тей товар до далекого міста, і там 
продає такому покупцеві, котрого він сам не знає, і покупець 
його не знає, щоб після не було ніякої суперечки. А «на гнилий 
товар купець найдеться», — каже присловиця, і задля цього ве-
дут продавати до далекого міста.

Коли чоловік міняє корову че коня і виміняє гіршого, то ка-
жуть: «Виміняв бика на индика».

Коли куплена річ потеряється, спортиться че здохне зараз 
після купівлі, то кажуть: «Не треба було на печі ночувати». 
Або: «Цьому дядьку заяць дорогу [п]еребіг».

«Пощастило дядьку, як Кузьмі на сватані».
«П п дорогу перийшов».
Коли куплено що невдачно, то, крім вишезазначенних (див. 

форми продажу та купівлі), вживаються ще й такі приказки та 
присловиці:

«Купив корову, аж — бик, ну то що ж — потому й бит» (быть).
«Бачила кобила, нащо воза била».
«Виграв, як Хома на вовни».
«Купив таку одежіну, — що ані голий, ані в сорочці».
Коли купують негодящого коня че корову, себто худих, 

замо́рених, то кажуть:
«Який іхав, такий вьоз».
«Який продавав, такий купував».
Хто хоче купити що, да не хватає грошей, то кажуть:
«Купив би село́, да грошей голо́».
«Не купив батько шапки, – нехай вуші мерзнут».
Продавець, певно, що повинен вказувати хиби продаваємої 

речі покупцеві, але це тільки робить совістний чоловік. Но те-
перь совістних людей мало, і всякий норовить чоловіка обду-
рить і всякі хиби на речі ховає, и коли ці хиби стають явними, 
то покупець с продавцем полаються, і тим діло кінчається.

Но коли під час продажу складається пісьменна умова або 
умова при свідках, то тоді продавец отвічає за скриваємые 
хиби або вертає гроші продавцеві, а проданну річ забирає собі. 
Коли хиби були помітні, но покупець не помітив, то продавець 
не отвічає.
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«Хіба тобі повилазило, бачив, що купував, — не сліпому 
продавав», — одказує тоді продавець. Коли продавець совіст-
ний, то зменьшить ціну, а як ні, то щ[е] вилає.

Обов’язки покупця

Покупець, коли купив яку річ і заплатив за її гроші, пови-
нен в тей мент і забрати.

Но вживається і такий звичай відносно проданної худоби, 
що покупець просить деякий час передержати, тоді за пере-
держку він плотить або набавляє деякого рубля зверх умовлен-
ної плати за худобину.

Покупець повинен платити ціну за куплену річ зараз же піс-
ля умовлення за ціну; з того самого менту рахується купленна 
річ його властністю.

Коли покупець купить яку річ, даст завдаток, а після не за-
хоче ії брати, то пропадає його завдача. Коли ж заплатить всі 
гроші і після цього одмовиться річ брати, то продавець має пра-
во вдержати частину грошей, а остальні віддати.

Коли річ купується в розсрочку, то покупець вважається за 
властника теї речі з менту, коли він дав перший взнос. Поку-
пець може тоді ту річ перепродати, отдати в заставу і робити з 
єю все, як зі своєю властністтю, но гроші повинен за ту річ, як 
умовився, отдавати своєчасно. Коли ж покупець перепустить 
декілька термінів, то за пропущенний термін виплачує відсот-
ки, коли продавець вимагає, а як ні, то й так буває, що прода-
вець радий і тому, що покупець не одмовляється платить і не 
треба з їм по судах тягатися.

Вживається тут і купівля на спробу тільки худоби і дея-
ких сільскогосподарчих річей, плуга, воза тощо. І коли після 
спроби річ не сподобається, то повертають іі продавцю без вся-
кої платні. Но коли та річ під час спроби попсується, то тей, 
котрий бр[а]в ії на спробу, повинен або купити, або вернуть іі 
вартість, або зробити почінку попсованного.

В разі, коли хто продає яку річ, і ії хотят купить його близь-
кі родичі, но чужі дают більшу ціну, то щоб не сердити роди-
чів – продають їм, но за таку ціну, яку дают чужі.

Коли ж річ буває вже продана чужим, но ії хотят купить 
близькі родичі, вони мають право перекупити або викупити.

Звичаі «запродажной» істнують в нашой місцевості. Запро-
дажна робиться більш всього на землю, на ліс. Запродажна ро-
биться тоді, коли купується земля че ліс на виплат. По скінчині 
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виплати запродажна теряє силу документа. Коли виникають 
які непорозуміння в справі купівлі т[а] продажу майна — за-
продажна тоді служить документом, котрий показує всі умови 
купівлі і продажу і распорядок виплати, и суд, згідно указан-
ної в запродажной угоди, присуджає тому че иншому збитки.

Коли договора не складають про продаж майна, то запро-
дажна може служити документом на практичне володіння ку-
пленним майном.

Міна

Міняти рухоме майно на нерухоме і навпаки можна. Були 
такі випадки, що в чоловіка не було грошей, а тут хату треба 
поставити, то він міняв поле на хату че дерево, но тоді він ви-
давав соответствующі документи на ту землю, нібито він її про-
дав такому-то, а коли земля була родова, то продавав по спосо-
бу довга за векселя.

Буває міна і другими річами — худобою, сільскогосподар-
чим реманентом, хлібом і т. инш.

Коли хто ошукається, помінявшись, то кажуть: «Виміняв 
шило на швайку». «Виміняв бика на индика».

Звичаю мінятись на час нема, крім того, що позичають де-
що на час, а землю здають в аренду.

Те, що поміняють, прирівнюється до купівлі. Міняючись, 
придержуються тих самих правил, як і при купівлі: торгують-
ся, бьют руки, пьют могорича, часом роблять пісьменний до-
говор або договор при свідках.

Дарування

Дарувати можна все, чим володієшь; дарують навіть те, що 
самі получали як дарування.

Дарування провадиться під час сватання, весілля і хрес тин.
Під час сватання молоді (невесте) батько че дід дарують 

поле, корову, коня; а мати — полотно, киліма і одіж.
На весілі то вже батько й матір підтверджують, що вони му-

сять подарувати те, що обіцялись на сватані, а другі родичі під 
час роздачі короваю дарують хто овечку, хто пчоли, хто бичка, 
но з цих подар[у]нків буває багацько так, що обіцяв пан кожу-
ха, а тільки слово його тепле.

Обіцянка, кажуть ще, все равно що: «Эн, вон гуси політіли, 
йди да достань!» А ще кажуть: «Обіцяй да не дай, нехай дурень 
радується». Буває, значить, таке, що ці всі дарування виходять 
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на вітер, но все ж такі звичай вимагає, щоб все що дарується, 
було виполнено, иначе такого чоловіка, котрий не виконує того, 
чого обіцяв, рахують за нізащо. І такому чоловіку ні в чім віри 
не дають. То ламають свої обіцянки тільки люде несовістні і 
котрі не дорожать своїм гонором, а люде совістні і гонорові до-
держуються свого слова.

На хрестинах найбільш дарують новорожденному дід з ба-
бою, дарують все, і землю, і коня, і корову, і пчоли; кажуть при 
даруванні так: «Дай, Боже, щоб наш онук рос і здоровий був, 
но коли виросте, даемо ему». (І кажуть, яку річ дарують).

Хрестні батько та матір теж що-небудь дарують.
З цього видно, що дарувати можна всякому виликому и ма-

лому, но не каждий може дарувати, а тільки старий і повноліт-
ній, котрий сам распоряджається своїм майном і ні від кого не 
залежить.

Звичай оддаровувати теж істнує, но тільки в такому випад-
ку, коли, приміром, на веселлі молода підносе подарка не тіль-
ки батьку та матері молодого, но ще й його братам і дядькам, то 
вони повинні молоду оддарувати чем-небудь другим, або коли 
одружують своїх дітий, дають тоді подарка і той молоді, от ко-
троі вони получили подарка.

Коли подарунок до вжитку непридатний або зробить шкоду 
в хазяйстві (приміром, корова забодає корову), то тей, хто пода-
рував, за це не одвічає, бо кажуть: «Дарованному коню в зуби 
не заглядають». «Вмів получати, зумій і вживати».

Подарунок повертають тоді, коли при сварці випоминають 
цим подарунком че при беседі, коли треба і не треба, виявля-
ють, що те-то і те-то подарували, і це служить якоюсь образою, 
тоді отдають подарунок і кажуть: «На, бере, та подавись ім!»

Відмовитись від обіцянки не можна навіть і в тім разі, коли 
його становище погоршало. Коли не можна дати того, що обі-
цяв, то взамін того повинен що-небудь дати друге. Иначе його 
будуть рахувати брехуном і ніколи не буде йому доввіря.

Договори користування. Найом майна

Наймати можна всяке майно, і рухоме, і нерухоме. При най-
мі завсіди роблять умову або листовну, або устну при свідках.

Коли наймають землю, то роблять контракт найбільше на 
дванадцять літ і найменьше на рок.

Пасовисько наймають тільки на одне літо, а другі речі, як 
коней на оранку, машину молотити, плуга орати — наймають 
на кілька день.
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Коли трапиться, що одне і те ж майно віддано в найми одно-
часно ріжним особам, і вони на совмістне користування не по-
годжуються, то зостається за тим, хто попереду наняв.

Тей, хто віддає двом разом одно і то же майно, за це не від-
повідає, тільки такого чоловіка називають крутійом, брехуном 
і т. инш.

Коли хто найме своє майно і в призначенний термін його 
не передасть, а чогось одтягує, то с таким ламають договора і 
судом з його справляють невстойку.

Коли ж тей, що наймає, одмовляється, то пропадає його 
задача.

Коли ж він помилився на тім, що наняв, то пре[те]нзій 
пред’явити ніяких не може, бо «бачили очі, що купували...» 
Тільки може проситься в того, в кого наняли, то коли чоловік 
совістний, може зменшити платню.

На ч.ч. 621, 622 можна отвітити ходячою присловицею: «Ба-
чили очі, що купували...»

Коли нанята річ переходи на властність иншій особі, то тей, 
хто ту річ наняв, повинен скласти угоду з новим хазяіном. А 
часом при переході речі в другу властність залишаються за 
нею всі звязані з єю договори в силі, і по скінчині умови дру-
гий властник може распорадитись тею річчю вже по своєму 
усмотренію.

Платня за найом речі складається з грошей, хліба, плати 
своїм трудом — одробкою.

Більш, конечно, платня складається з грошей, котрі ви-
плачуються так: перша частина дається зараз, як задаток, при 
складанні умови, друга посередині году і треття наприкіньці 
году або наприкіньці, коли кінчається останній термін найма.

Хлібом платят за молотіння машиною, за кони, коли най-
мають орати, і часом пастуху. Так само тоді платят і одробкою. 
Наймають коні, плуги, машину, щоб тей, хто наняв, одробив 
скілька днів, коли понадобиться тому, в кого нанято.

Тей, що наняв яку річ, повинен з єю обходитись як добрий 
хазяін. Коли ж буде господарувати погано, то хазяін речі може 
і має право од його ту річ одібрати.

Податки, коли не складено особої угоди, платить хазяїн 
речі і часом производе і сам ремонт, но за порчу речі може ви-
магати плату.
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Хто наймає яку річ на який-небудь продолжітельний тер-
мін, то для своєї вигоди може од себе найняти ту річ або части-
ну їі другому, і не питавшісь хазяїна речі, но тоді за всі хиби він 
одвічає сам, а піднаймач тільки одвічає перед їм.

Хазяїн речі до його не звертається по цим справам, бо він 
з їм не робив ніякої угоди, коли ж помічає, що робиться в тім 
майні, що він наняв, не так, як він умовився, то тоді зверта-
ється до того, з ким він умовився, і вказує йому на ті хиби, які 
він помітив, щоб тей ужив заходів їх виправити. Такі випадки 
можуть буть тільки на землю і пасовиско, но на другі речі не 
може цього бути, бо коли б тей, хто наняв коня на оранку, од 
себе наняв його другому, то зараз би того коня хазяїн одібрав і 
більше не дав би орати. Так само і на другі речі.

Договор свій передавати другому без згоди хазяїна майна 
не можно, бо може тей, кому передається договор, зовсім не до 
вподоби буде хазяїну, че ворог йому буде, че нехазяєвитий, не 
вмітиме поводиться з його майном тощо.

Зламати договора можна тільки тоді, коли тей, що взяв у 
найми, погано поводиться з найманним майном: на випаску ро-
бить шкоду хозяіну і людям, сусідам випаса; коли пастух пога-
но поводиться з худобою, знущається з єї; коли взята машина-
молотілка стоїт надворі і портиться від сирості і т. д. В таких 
випадках звичай вимагає зламати договора не тільки устного, 
но і пісьменного.

Коли ламається договор, то повідомляється сторону при свід-
ках, за що ламається договор. Но коли відбирається майно, ко-
тре було наняти, раніш сроку, без всякоі підстави, то тоді по-
дают в суд винуватця.

За неплату аренди також можна договора зламати.
Якщо термін договору скінчивсь, а той, хто наняв, продов-

жує користуватися майном без заперечень з боку того, хто 
віддав у найми, то це не рахується, що договор продовжено, а 
добра ласка того, хто наняв, і наймач за цей час користування 
може платити, може і не платити, це теж його добра воля.

Коли хто з тих, що віддав в найми і наймав — помре, то до-
говор можуть продовжити наслєднікі, но можуть і порвати.

Коли повертають майно, то дякують за одолженіе, часом бе-
руть дяковщину.

Витрати того, хто взяв [в] найми, на найняте майно повер-
таються хазяіном майна, коли тей, приміром, на його найняте 
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полє возив навоз і не вспів для себе його використати, то даєть-
ся йому те саме поле на два роки безплатно, коли на том полі 
ніколи не було навозу, і на год — коли там був навоз. Або, як до 
машини зробив за свої гроші щось корисне взагалі, то хазяін 
машини повертає стоїмость його.

Звичая підсусідків в нашой місцевості не було, но тому, хто 
бере в найми, не запречається найняти майно отдавати від себе 
ще в найми. (Це право тільки відносно землі, що торкається 
других речей, то не можна).

Позика-користування

Коли хто-небудь комусь даремно на тимчасове користу ван ня 
дає майно, то такий договір зветься «позичка» і «за ра ту ван ня».

В кого нема коня поіхать по дрова, то, щоб привезти собі 
дров, кажуть: «Треба йти в позички». Так само кажуть на всі 
ре чі, коли іх позичають.

Даремно позичають худобу на тимчасове користування в 
випадках, коли в кого нема коней, треба йому поорати або при-
везти дров че снопи з поля. Инші за це беруть одробку, а инші 
зовсім даремно дают без всякоі одробки.

Коли дают користуватися кіньми, то не більш, як на одні 
суткі, то хоч би як потрібні коні були тому, хто позичив, то 
поки не кінчиться срок позичання, він коней не візьми в того, 
хто в його позичив.

Мілки домашні речі: решето, ступа, сокира, пила і т. д. по-
зичаються без всяких умов і сроків. Отказать в позичані не 
годиться, бо кажуть: «І тобі прейдеться що-небудь позичать і 
заратуваться».

Позика

Крім грошей — позичають хліб, картоплю, дошки. Коли по-
зи ча ють гроші, то видають на їх векселя разом [з] процентами; 
коли позичають хліба корців два або три, то дають заклада або 
свідчаться людьми; а на мілкі речі позика буває без всякоі уго-
ди і без свідків — дают просто на совість.

Відсотки за позику выплачуються більш всього грішми, 
розмір відсотків — 10% від сотні. Виплачуються відсотки і на-
турою: хлібом, худобою і відробкою, но землі не дають за відсо-
тки, бо тоді стало би видно, хто позичає і хто отдає в позички, а 
це тут якраз не поводиться, щоб люде знали. І тей, хто позичає, 
і тей, хто отдає в позички, стараються, щоб ніхто не знав, бо з 
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одного будут сміятись, що він позичає, а другому будут завіду-
вати, що багацько має. І так біда, і так недобре, то роблять так, 
щоб менш хто знав.

Коли відсотки беруться великі, і тей, хто позичив, не може 
іх виплатити, проситься в свого кредітора, і той зменшує, боя-
чись, щоб справа не дійшла в суд, бо суд карає, хто більш бере 
як 10%.

Винуватець має право свій долг заплатити і раніш зазна-
ченного терміну и може не платити відсотків за час, який за-
лишається до терміну.

Коли винуватець не має змоги свої борги заплатити зразу, 
то може виплачувати їх частками, но звільнитись од платні 
не може, в разі тільки як нема в хазяйстві нічогісенько, за що 
можна було б справити на йом долги.

Колись можна було продати за довги землю, а тепер тільки 
рухоме майно.

Коли винуватець ухиляється платити борги, то підлягає за 
це карі, і судом справляється з нього всі іздержкі по судовим 
справам.

Коли борг виплачено, то вірник повинен вернути винуват-
цю всі документи, звязані з боргом.

Угоди на майбутню позичку грошей не складають, но часом 
обіц[я]ють тільки позичить гроші че яку-небудь инакшу річ, 
хоча не завсіди така обіцянка виконується.

Договори про працю

Договори про наймання в нашой місцевості не мають ніякоі 
особистоі назви, а завсіди, коли наймають і зійдуться в ціні, то 
кажуть: «Ходімо на могорич». Або коли питають: «За що це ви 
могорича пьєте?» То одвічають: «А ось я собі наняв парубка, то 
щоб він був послухнянний і робив в мене як свій — ми і запили 
з ім могорич».

Так ось могорич — це була колись і вся угода; не склада-
ли ніякої пісьменної угоди, а віріли один другому на слово і 
як умовились, хоча би навіть і без свідків, своє слово держали 
крепко.

Зараз угода складається в робочой организации, в «Виборч-
коми», но теперь всякій боіться наймати, більш обходяться 
самі, бо за це, — че то буде правільно, че неправільно — лишают 
права голоса і всіх виборчих прав, зачісляють такі хазяйства 
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в заможні і обкладують індівідуальним налогом, то теперь от 
вспомагательної сили, себто от наймитів, отхріщуються і знать 
іх не хотят.

Колись бувало, як наймають собі наймита че то пастушка, 
то угоду роблять не тільки з ім самім, но і з батьком. Часом ро-
блять навіть таку умову, що плату за найняття бере не сам най-
мит, а його батько.

Наймаються на год і на літо, себто на всі робочі літні дні — від 
Миколи веснянного до Семена че до другої Пречистой (8 сент.)

На все життя ніхто не наймається, тільки на все життя бе-
руть бездітні люде собі годованьця, но він тоді пов[о]диться з 
імі не як наймит, а як син. Він плати особистої не потрібує, а 
рахується як сем’янин.

За найняття платят грішми, а також частину грішми, а 
частину одіж’ю: дві пари білізни, штани і піджак буднічні і 
святошні, так само і чоботи, шапку і козирка.

Під час революціи, коли гроші потеряли свою цінность, 
брали платню хлібом і худобою.

Платня бралась не за зробленну працю, а за певний час пе-
ребування наймита, за рок, за півроку, за місяць.

Робота

Господар від наймита ніколи не вимагає більшої праці, да 
і сама праця ізмирається працею господаря, себто, коли гос-
подар робить, тоді повинен робити і наймит, коли господар от-
дихає, — отдихає і наймит. Так не поводиться, щоб господар 
лежав че де загулював, а наймит робив, бо він без догляду гос-
подаря такого наробить, що господар і не рад буде. Головну ро-
боту виконує господар, а наймит є тільки його помішник. Де 
господар, там повинен бути і наймит — його помішник.

Коли часом наймиту треба чого одлучитись на день, на 
два, то його може замінити друга особа — батьк[о], брат і хто 
инший.

Коли часом господар сам не може участвовати в тій самій 
роботі, яку повинен робити наймит, то він або поручає йому са-
мому виконати таку-то роботу, або кличе за себе подьонщика.

Коли трапляються такі випадки, що господар, котрий на-
няв наймита, помирає, то спадкоємці повинні наймита додер-
жати до кіньця умовленного терміну і заплатити всі гроші, які 
йому будут слідовати, а коли не захотят його тримати, то от-
правляють його, но платят гроші за весь термін умови.
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Коли ж буває навпаки, що помре в господаря наймит, то він 
батьку наймита повинен заплатити гроші за термін, скільки 
перебув у господаря наймит.

Коли робітник чим-небудь провиниться: пропустить дні робо-
чі че шо-небудь спортить, то в кіньці року за те набуває кіль ка 
днів че неділь, себто сверх умовленного терміну служить де-
кіль ка день че неділь лишніх.

Коли господар з наймитом поводиться жорстоко, то наймит 
бере плату за те время, яке він перебував в його, і кидає його; 
тим діло в них і кінчається.

Коли наймит в господаря заболіє, то повинен його лікувати 
і глядіти, як своє дитя, а коли помре, то частину яку, як захо-
че, дає на ховання, но ховати повинен батько наймита; тільки 
коли наймит безрідний че з чужого села, то ховає сам господар, 
но вже плати за перебуття в його наймита нікому не платить.

Коли робітник який час не працював через хворобу, то піс-
ля умовленного терміну пропущенні дні добуває.

Наймит користується вільними днями тоді, коли нема в гос-
по дарстві ніякої роботи; но коли ії нема? Вона завсіди є. Но гос-
по дар, котрий хоче, щоб не скривдити чужого дитяті, сам дає, 
крім святочних днів, ще які-небудь вільні дні, наприклад, 
коли гуляє молодіжь.

Виплата

Аванс наймитові дають тільки тоді, коли господар бачить, 
що він людина честна, роботяща, і певно знає, що наймит його 
не покине. Більш всього платят в кіньці умовленного терміну, 
тоді і лічать зароблену плату.

Коли наймит добрий і може працювати, но господар поган-
ний, то наймит такого кидає, коли не хоче терпіти, но є такі за-
взяті хлопці, котрі кажуть: «А не діждешь — все ж такі я року 
вибуду», — і вибувають.

Коли наймит одлучається, скажемо, на похорон батька че 
на вісілля брата, то за ті дні, які він був в одлучці, повинен піс-
ля умовленного терміну тії дні одбути.

Звичайних сроків виплати не істнує.
Коли робітник попсує струмента, яким робив, че загубить, 

то добрий господар трохи покричить, да й тим діло і кінчаєть-
ся, а недобрый одверне з жаловання.

Коли робітник нанявсь і не вміє робити теї роботи, до ко-
троі він нанявсь, то його господар росчитує — одправляє.
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Договор з наймитом можна зламати во всякий час, коли 
наймит себе погано поводить: не слухається господаря, пія-
чить, бенькетує, грубіянить тощо.

Часом, коли господар не хоче держати наймита взимку, но 
умова була складена на цілий рік, то господар повинен запла-
тити наймиту за цілий рік.

Одмовитись од договору кожна сторона має право во вся-
кий час, но лагодяться так, що[б] ні та, ні друга сторона не була 
скривджена.

Окремі типи наймання

Наймають не тільки наймитів, котрі виконують всяку гос-
подарчу роботу, но і окремих людей для спеціальних завдань, 
наприклад, стерегти садка. На таку роботу наймаються які-
небудь старі люде, нездатні до роботи і неохочі до сну. Отакий 
дідусь собі закурить люльку і цілу ніч просидить в садочку, 
а враньці на часок прикурне де-небудь на соломі — і доволі з 
його. За своє сторожівство він бере частину фрукте або кілька 
рубликів, щоб хватило йому на тютюн.

Є ще ночні вартівники громадські, коли громада іх наймає 
стерегти церкву, школу, лавку і поля. Вартівник полей зветься 
«лановим».

Ці вартівники наймаються на загальних зборах, годяться 
устно з цілою громадою і плату беруть за свою роботу нату-
рою, «гарцями», себто по два че по три гарнці жита че гречки 
з хати. Крім цеї плати їм дозволяється ходити «навального». 
Це в осені, коли все зберуть з поля і огорода, то вони ходят по 
хатах, і скільки хто може дати, дают їм картоплі, фасолі, маку, 
цибулі і т. инш. Це зветься «навальне», або иначе плата сверх 
умови, — наградниє.

Є звичай отдавати дітий в навчання до шевця, столяра, ко-
валя. За навчання нічого не платят, но за то учень повинен ро-
бити на того, в кого він учиться.

Договор складають між собою устно майстер і батько ди ти ни.
Майстер за рок че два повинен навчити учня свому майстер-

ству, а учень повинен слухаться во всьом майстра. Після року 
че двох учень повинен з майстром робити вже за плату таку, яку 
визначить йому майстер, но учень має право його і покинуть.

Пастух громадський тільки об’являє, що він буде пасти 
худобу, і сам визначає собі плату от штуки скота. Коли кому 
сходно, то виганяє до його свою худобу, а коли ні, то гонить до 
дру гого.
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Пастух може утримати худобу, коли певен, що тей, чія ху-
доба, може йому не заплатити. Но більш худоба не задержуєть-
ся, а отдається хазяіну, но хазяін повинен за пасіння худоби 
заплатити.

Пастух не має права користуватися ні молоком, ні припло-
дом, ні шерсттю.

Коли чия худоба зробить потраву по вині пастуха, то одві-
чає пастух.

Часом, коли застануть, що худобина ходить в потраві, а 
пастух дивиться і не виганяє, то забирають з його одежіну, а то 
й за вуха крутять.

Коли худоба загине че буде зіпсована не з вини пастухової, 
то пастух за те не відповідає, но коли це зробиться з вини пас-
тухової, то пастух плотить за пошкоджену худобу, а собі заби-
рає ту худобину че шкуру з єї, коли вона загини.

Ряда

Така угода, коли хтось обов’язується виконати своїми сил[а]-
ми відповідну роботу, зветься «підряд», а того, хто бере викона-
ти таку роботу — підрядчик.

Угоду з підрядчиком роблять устну и листовну, і закріпля-
ється ця угода «могоречем». Коли на могоричі забув зпомянути 
підрядчику тей, хто годить його, про виконання ім якоі робо-
ти, то підрядчик має право одмовитись ії виконати після або 
має право за ту роботу потребовати більшу плату.

Найбільш задають підрядчикам такі роботи: ломати камі-
ня, строїти фундамента під будівлю, строїти будівлю.

Ціла громада наймає підрядчика на громадські роботи: 
строїти церкву, школу, робити ограду коло їх і красити їх.

Підрядчик повинен тільки керувати роботою, щоб вона бу-
ла виполнена по плану і по умові, но не забороняється йому 
са мо му теж виконувати роботу, це цілком його справа, а для 
того, хто наймає, було б тільки зроблено так, як він з підряд-
чиком згодився.

Коли підрядчик сам не буває на роботі, то він доручає ди-
виться і керувати роботою старшому робочому, старшому май-
стру, но робота припиняться не може.

Коли підрядчик береться робити яку роботу зі свого матері-
ялу, то відповідає за хиби і за якість його.
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Підрядчик, получивші матеріял і виконавши з його роботу, 
остачу матеріялу повинен повернути господареві че громаді, 
взагалі тому, хто його наймав.

Коли ту роботу, котру взявсь підрадчик виконати, своєчас-
но виконати не можна, то він повинен повідомити про те того, 
хто його підрядив, коли ж він цього не зробить, то за те його 
лають, а часом отдають в суд.

Після закінчення роботи підрядчик свою роботу здає тому, 
хто його підрадив при свідках, а тей, хто здав1 роботу, повинен 
оглянути, освідкувати його роботу і всі найденні хиби указати 
підрядчику, котрий повинен іх справити. Коли все гаразд, за-
мочують роботу, себто пьють дяковщину. Дяковщину бере тей, 
хто наймав підрядчика, то після того, як випьють дяковщину 
господарську, бере дяковщину і підрядчик за ті гроші, котрі 
він получає від господаря че від громади.

Коли ж підрядчик виконав роботу не так, як було умовле-
но, то така робота не приймається, поки підрядчик не зробить 
так, як умовились. Коли ж хиби незначні, то з підрядчика от-
считають кілька рублів за ці хиби, і тим діло кінчається.

Відповідає підрядчик і за такі хиби, коли вони сталися внас-
лідок вказівок та вимог [того], хто підражав.

Коли хиби виявляються вже після приняття роботи від 
підрядчика, то підрядчик тоді не відповідає, бо кажуть: «Що з 
воза впало, то пропало».

«Перднешь — назад не вернешь».
Виплата за роботу підрядчику розраховується по роботі, 

скілько зроблено роботи, стільки виплачується і грошей. По-
яснене це так: господар з підрядчиком умовляеться строїти 
хату і каже: «Ось тобі задаток стільки-то, коли зробишь фун-
дамента — стільки-то получишь; зробишь зруба, стільки-то; 
зробишь даха, стільки-то, а закінчишь зовсім, стільки-то». Так 
і виплачується.

Коли підрадчик продешівів, то йому набавляють, но коли 
господар продешев[и]ть, то йому нема нічого.

Коли хто помирає після умови, підрядчик че господар, то 
умова не припиняється, її виконують за підрядчика старший 
робочий че майстер, а за господаря його спадкоемці, че жінка.

 1 Очевидно, «прийняв».
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Коли підрядчик че господар от умови відказуються, то гос-
подаров пропадає задаток, а підрядчик виртає задаток і мого-
рич, коли він сам одказується от умови.

Коли ж виявиться, що та робота, за котру взявся підрядчик, 
значно дорошша, то може ії не робити, а взяти плату тільки за 
зроблену роботу, от остальної роботи одмовитись.

Коли та робота, котру підрадчик зробив, но ще не здав, і 
вона в тей час од якоі-небудь причины пропаде, то підрядчик і 
гос по дар убиток ділять на половину.

Припорука

Коли хто наймає за себе заступника в суд че припоручає 
получити за себе гроші че инше яке діло зробити другому, то 
це зветься «доверенность». Такому припоручителю видається 
пісьменна довіренность, що він має право за такого-то одержа-
ти гроші че стати в суді заступником і т. д. Звідціль і пішла 
назва цеї справи — довіренность. «Я довірив получити за мене 
гроші — я довірів такому-то стати за мене в суді», — більш так 
висловлюється місцева людність, і рідко хто каже: «Я свое діло 
припоручив такому-то».

Більш всього припоручають ставать в суді, получати гроші 
і що-небудь купувати. Саму припоруку переводять через пісь-
менну доверенность, а купівлю просто через просьбу.

За припоруку получає винагороду тільки заступник в суді, 
а за другі припоруки, як получка грошей че купівля прово-
диться даром.

Тей, кому припоручено яке зробить діло, но [по] якой-небудь 
причині йому не можна виконати це діло, то він от себе може 
припоручити другому і без згоди того, хто йому припоручав, 
коли він добре знає, що це нічого не попортить ділу, а коли він 
в цьому непевен, то повідомляє того, хто йому припоручив, що 
йому не можна виконати його діло, і отдає довіренность назад.

Тей, кому припоручено вести яке діло, то крім тих вказівок, 
які він одержав от того, хто йому припоручив, може вести діло 
і по свому усмотренію, «аби добре було».

Коли тей, хто взявся вести яке діло по порученію, і діла не 
виграв, то за свій труд бере меньшу плату, приміром, половину 
того, за скільки він згодився. За те, що не виграв діла, не отпо-
відає. Це все торкається тільки судових справ, а инші припо-
руки робляться даром і без всякоі відповідальності, коли часом 
припоруки хто не виконає.
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Угода про припоруку припиняється, коли хто з сторін помре.
Спадкоємці того, кому було припоручено вести яке діло, 

не втручаються в ці справи, тільки повинні повідомити про 
смерть припоручителя і одіслати його довіренность тому, хто 
цю довіренность дав.

Но коли помирає тей, хто наняв припоручителя, то спадко-
емці його, коли хочуть вести начате діло, оповіщають припору-
чителя в смерті того, хто дав припоруку, і просять од себе, щоб 
він вів діло од їх, спадкоємців, на тих самих умовах, якими 
умо[ви]вся з помершим.

Коли припоручитель роздумається вести діло, то може во 
всякий час від припоруки одмовитись, но своєчасно повідоми-
ти того, хто давав припоруку.

Коли ж відмовляється вести діло перед самою судовою спра-
вою, коли другой стороні не можна вже знайти другого зас туп-
ника, то теж за те не відповідає, тільки тей, хто давав припору-
ку, добре за це його вилає, каже: «О, ти хитрий! В тебе голова, 
як маковка, це ж треба мене так звести?»

Коли ж сусіда, якому ніхто не припоручав, поробить всі 
справи за свого сусіда, то за це плати не бере, тільки каже: «Ось, 
куме, я за тебе справив твое діло, то з тебе належить мені квар-
та». Певно, що кум-сусід йому за це дякує і часом бере і кварту, а 
часом каже: «Спасибі тобі, кум, колись і я твою ласку отдячу».

Випадки, щоб робили для иншої особи без ії згоди і припо-
руки, відомі тільки відносно господарчих робіт; приміром, со-
сід косить свою полянку і, докосивші, додому рано йти, а тут 
бачить, що в сусіда полянка зостається нескошена, то він за 
його викосить і повідомляє після цього за це. Сусід, конечно, 
дякує і обіцяє в свою чергу отдячить ласку.

Поклад (договір охорони)

Коли отдають яке майно на сховок, то так[а] угода зветься 
«схованка».

На схованку дають одіж, полотно, хліб. За переховування 
майна плати не беруть. Тей, хто приняв чуже майно на схован-
ку, повинен доглядати так само, як і свіоє, но за порчу його теж 
не одвічає.

Переховуванним майном, коли є згода с тим, хто отдав на 
схованку, можна користуватись, но без згоди не можна.

На схованку отдают тільки людям, котрі заслужівають до-
вірря, но пьяницям і нечесним людям на схованку не дають.
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Крім одежі та яких-небудь мілких речей, на схованку більш 
нічого не дають, а гроші та золото, золоті та серебренні речі хова-
ють де-небудь в землі, коли вимагають цього обстоятельства.

Всякі речі теж ховають тільки тоді, коли вимагають цього 
обстоятельства, і по скінченню іх речі забирають. Так, наприк-
лад, під час гражданськоі війни ховали речі, щоб іх не забрали 
які-небудь злодії, коли кидали свої хати.

Товариства

Випадки, коли сполучують своє знаряддя та робочу худобу, 
щоб спільно працювати, бувають під час так званної в нашой 
місцевості «толоки́». Толокою возять землю, коли збивають піч, 
толокою копають колодезя, толокою возять снопи і оруть у без-
лошадних, толокою возять дерево на будівлю. Других випад-
ків товариства в нашой місцевості не вживається. Це не можна 
і назвати товариством, а скоріш поміччю. Оця поміч широко 
вживається в нашой місцевості, но других спільних товариств 
нема і не буває.

Частина треття

Відповідальність за шкоду

За вбивство че за каліство, хто вчинить кому, підлягає уго-
ловной відповідальності.

Такого чоловіка зараз арештують і позбавляють волі ще до 
суда.

За лайку та невеликі побої вдаються до народнього суду, а 
більш тільки лайкою все і одбувається.

Коли хто вора[є]ться че засіє чужий участок, че вкоситься, 
то збирають людей і, як люде присудять, так винуватець пови-
нен шкоду оплатити. Зокрема, за засів чужоі поляни вертають 
тільки насіння, коли засіяно було помилково, а коли нарочно, 
то пропадає його насіння. Коли вкоситься, повертає те, що вко-
сив. Коли вореться, то зорану частину хазяін полоси сам засі-
ває, а того, хто ворався че вкосився, пропадає даром праця.

Самовільна порубка колись каралась тройним штрафом 
стоїмості порубки, за час гражданської війни, коли жалува-
тись нікому було, за самовільну порубку рубали воза і сані, за-
бирали пили, сокири і упраж з коней. Теперь, коли три раза 
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буде заміченний в самовільной рубці — висилається за предели 
района або округи.

Но всі ці заходи не ведуть к целі, порубки все ж роблять, 
бо топить хату треба, а достати паливо нема де; так що буде, то 
буде, і чоловік їде і рубає.

Коли чія худоба зробить потраву, і хазяїн дізнається чія, 
хоча би він і ії на потраві не застав, то бере людей, і люде огля-
дають потраву і присуждають винуватцю отдати снопами, 
коли потрава була на посівах, че копицею сіна, коли вона була 
на синожаті.

Коли застає в шкоді худобу, то худобу забирає і отдає хазяі-
нові, но бере людей, і люде судять шкоду.

Коли шкоду зробить наймит, то за шкоду відповідає госпо-
дар, а з наймита при рощоті одсчитує, як поганий хазяїн, а як 
ні, то дарує.

Коли шкоду зроблять діти, то відповідає батько.
Коли шкоду зробить собака, приміром, порве одіж че вку-

сить, отвічає хазяін собаки, бо повинен собаку держати на при-
вязі. Коли ж шкоду зроблять пчоли че корова і вообще така 
худоба, котрої на привязі держати не поводиться, то тоді за 
шкоду не відповідає хазяін. «Треба було стерегтись, та ґав не 
ловити», — кажуть тоді.

Коли будівля че тин загрожує кому і може пошкодити, то 
беруть людей і приказують хазяіну будівлі та тина іх почини-
ти, коли ж не послухається, то тей, кому загрожує, може роз-
вернути і будівлю, і тина, і за це не отвічатиме.

Коли хто зробить кому яку шкоду, скажемо, скалічить кого, 
захищаючі себе че своіх близьких, то за це не відповідає.

Місцевий звичай заховує право за тими, хто постраждае, 
вимагати через суд, щоб втрати їх було винагороджено не далі, 
як через рік.

1928 року грудня 24 дня.
с. Бехі на Коростеньщині.
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ЕТНОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ ПРИ ЕТНОГРАФИЧНОМУ ВІДДІЛІ 

ВОЛИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО МУЗЕЮ1

Розробили: зав. етновідділом В. Г. Кравченко,
член етносекції д-р. В. О. Рибак
18-го версня 1926 року
м. Житомір

РОДИННИЙ ПОБУТ2

Програм

І. Родиво. Родини. Хрестини

 1. Які ознаки полової стеглости в мужчин і женщин?
 2. Місячні періоди в ж[е]нщини:

а) місцеві назви їх?
б) як пояснюють їхне походження?
в) які перекази про це?
г) яке відношення инших членів сем’ї до них?
д) які зміни в способі життя, їди, вбран’я?
е) чи міняють білизну?
є) чи носят підвязки?
ж) чи годиться купатися, митися?
з) що роблять як уперше на віку буває?
і)  чи годиться кумувать, ходить до церкви, стрибати через 

вогонь?
к) чого не годиться робити під час місячок?
л) скількох років та місяців у дівчат перший раз буває?
м) від чого залежить вчасне їх появлення?
н) чим пояснюють їх пізнє появлення чи відсутність?
о) що не годиться брати в руки?
п) в яких роках припиняється?

 3. На якому році дівчина віддається?
 4. Полові зносини:

а) чи дозволені під час місячок?
б) «як ні», то чому?

 1 Ф. 15, од. зб. 124, арк. 88–105, 106–123.

 2 В оригіналі вживається «і» замість «ї», «е» замість «є».
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 5. Якіх приміт або забобонів додержується подружжа під час 
полових зноси[н]?

 6. Як пояснюють запліднення?
 7. Щоб не завагітніти:

а) яких засобів уживають?
б) як теє робиться?

 8. Через що не годиться вагітній женщині переступати або 
бити свиню, кота, собаку; рубати, куди ходити, на що ди-
витися, чого нюхати, що пити, чого невільно класти в па-
зуху, чи можна чесати й заплітати?

 9. Безплідність у женщин:
а) чи часто трапляється?
б) які заходи вживаються проти цього?
в) як називають таку женщину, що завагітніла?

 10. Як женщина почуває, що вона (заходила) завагітніла?
 11. Як повинна поводитись з собою вагітна женщина?
 12. Котрого тижня вагітна женщина почуває рухи дитини?
 13. Що буде з дитиною:

а) як мати шитиме або робитиме в свято?
б) як злякається пожежі?

 14. Яка буде дитина:
а) як вагітна забажає меду, солоної або свіжої риби, цибу-

лі, яблук, оселедця й т.и.?
б) якщо вперше за[т]репочеться: на молодику, на повні, 

підповні; вночі, вдень; у правому, лівому боці?
 15. Чи є які замовлення або забобони з метою, щоб родився 

хлопчик або дівчинка?
 16. Чи можн[а] по зовнішнім ознакам довідатись, що родить-

ся хлопчик чи дівчинка?
 17. Чим пояснюється й на що вказує рух дитини в череві ма-

тері і чи нема вказівок на те, що родиться хлопчик або 
дівчинка?

 18. Як запобігають вагітні женщини, щоб дитина вродилася 
здорова й гарна?

 19. Чи носят вагітні женщини бандажі й які?
 20. Що віщує як женщина завагітніє під краскою?
 21. Чи всяке бажання вагітної женщини треба виконувати?
 22. А що буде, як не виконати бажання вагітної женщини?
 23. Як кажуть на женщину, що в пологах (роділля, породіл-

ля, поліжниця, впала в кут, злягла, розсипалась і т. ин ше).
 24. Чи не причащають роділлі пере[д] родивом?
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 25. Якщо моляться святим або правлять молебна, щоб легко 
породила, то моляться:
а) якому святому?
б) хто? й
б) як?

 26. Чи не читають сон пресвятої Богородици й який його зміст?
 27. В час, коли має родити, чи не прощається поліжниця з ро-

дичами й як?
 28. Які обряди та звичаї супроводять пологи та піклування 

за поліжницею?
 29. Де відбуваються пологи:

а) там, де всі мешкають, то хто в цей час повинен вийти з 
ха ти?

б) в окремому помешканні, щоб сховатись од (кого)?
 30. Не годиться бачити родиво:

а) кому?
б) чому?

 31. Хто повинен бути при пологах?
 32. Куди виходять з хати батьки та діти під час пологів?
 33. Що робить чоловік (муж) при родах?
 34. Хто йде по бабу-бранку?
 35. Яка місцева назва баби-бранки?
 36. Баба-бранка:

а) чи може бути родичкою роділлі?, а як ні
б) через що?

 37. Чи може баба-бранка відмовитися бабувати?
 38. Чи приносить баба-бранка що-небудь з собою до роділлі?
 39. Що каже бранка як приходить до роділлі?
 40. Що робить бабка, приступаючи до роділлі (миє руки й т. и.)
 41. Якщо вона вживає якихось забобонів аби порід був легким, 

то яких саме?
 42. Чи є повір’я, що на бранку не можна запрошувати бабу, в 

якої:
а) вмерли діти?
б) зовсім не було дітей?
в) діти, яких вона приймала, повмерали?
г) діти, яких вона приймає, повмірають?
д) є певність, що вона зраджувала свойому мужу?
е) що живе на віру?

 43. Нащо під час родива:
а) розвязують усе, що завязано (вузли), в хаті?
б) знімають усе, що висить?
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 44. Чи нема звичаю, щоб при родиві [чоловік] удавав, що він 
відбуває пологи?

 45. Як такий звичай є, то як він це робить?
 46. Чи нема віри в те, що всяка жінка хоч раз за життя му-

сить породити дитину?
 47. Під час пологів:

а) яку мужову одежу кладуть жінці під голови, або
б) в яку мужчинську (мужову) одежину під той час одяга-

ють поліжницю?
 48. Якщо когось кличуть на допомогу при пологах, то:

а) хто кличе?
б) кого кличуть?
в) як та допомагачка зветься?

 49. Якими засобами намагаються полекшити та прискорити 
пологи?

 50. При тяжких пологах, чи не примушують мужа роділлі:
а) ослабити чи розвязати пояса?
б) розстібнути сорочку?
в) чи виймають затулку з печи?
г) чи не висовують шухляди?
д) чи не відчиняють скрині?
е) чи не світять весільних свічок?

 51. Чи вірять у те, що дитина родиться того самого дні й в ту 
годину, за якої пішов зародок?

 52. Чи часто бувають викідкі (викідиші)?
 53. Які є забобони, що пояснювали б це явище?
 54. Як зветься викідень?
 55. Чим з’ясовують викідкі при (інфекційних) помесних1 хво-

ро бах?
 56. Що роблять, щоб скинути дитину?
 57. Щоб не скинути дитину:

а) яких засобів уживають?
б) у яких випадках?

 58. Чи водять куди-небудь роділлю?
 59. Чи не п’є роділля води?:

а) з рота свого мужа
б) або тиєї, в якій муж мив руки?

 60. Якщо це буває, то через що годиться так робити?

 1 Можливо, вжито помилково замість «пошесних».
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 61. В яком[у] положенні відбувається родиво: стояче, лежаче, 
боком і т.ин.?

 62. Для чого часом примушують роділлю:
а) переступати через ночови?
б) дають вату зз’істи?

 63. Чи не водять при тяжкому родиві роділи по хаті?
 64. Як уявляють собі механізм пологів? (що примушує дити-

ну родитися).
 65. Які здебільшого бувають роди: легкі, тяжкі?
 66. Як довго звичайно тривают роди?
 67. Чи вимащують і чим полові органи?
 68. Нащо часом роділлі дають дути в пляшку?
 69. А чи нема особливого стільця для породів?
 70. Які тяжки причини породу?
 71. Яких заходів уживають, як жінка не може породити?
 72. Підкурують: а) в яких випадках?

б) чим?
в) як?

 73. Яку дають допомогу:
а) коли затягуються пологи?
б) коли надзвичайно різкі болі?
в) дуже сильні або дуже слабі потуги?
г) при кровотоках — перед пологами і після пологів?

 74. Яких засобів уживають для усунення всяких несприятли-
вих умов щодо родива?

 75. Які відзнаки пологів?
 76. Що першим чином годить[ся] робити на початку пологів?
 77. Якщо піддержу[ю]ть межника, то

а) чим?
б) як?

 78. Якщо розширують полову щеленя перед народженням 
ди ти ни, то
а) чим?
б) як?

 79. Чим пояснюють:
а) неоднакове положення дитини при виході (народж.)?
б) розрив межника та инш. ускладн[ення] родового акту?
в) як родиться в сорочці, то яке значіння надається її (со-

роч ці)?
г) як виходить головкою?
д) як стегенцями й т.и.?
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 80. Яку дають поміч, коли дитина має неправильне положен-
ня під час родів (випад[ають] ручки, ножки й т. ин.)

 81. Яких заходів уживають при:
а) корчах?
б) випаді пуповини?
в) других родових ускладненнях?

 82. Чим і коли саме допомога бабок повітух є корисною?
 83. Які наслідки маються після їхньої допомоги?
 84. Чи часто буває:

а) смерть матери, плода?
б) уразу: випад, виворот?

 85. Якій напій або страву обовязково дають породіллі по скін-
чен ню родива?

 86. Які подарунки одержує породілля?
 87. Чи є повір’я, що нечистий намагається зробити щось злого 

дитині й матері? (Див. 109).
 88. Якщо вірять у те, що нечистий намагається, то:

а) як він це робить?
б) як та відмінна дитина зветься?
в) як і чим можно від цього застерігтись?

 89. Чи вірять у те, що янгол приносить душу дитині й стоїть 
при народженні її?

 90. Запліднення двойнятами, тройнятами и т. инше:
а) з яких причин?
б) як часто трапляється?

 91. Зараз по родиві куди й як годиться покласти немовлятко?
 92. На що звертають увагу при родиві щодо:

а) зовнішнього вигляду дитини?
б) різних частин її тіла?
в) першого крику?
г) заплющених очей? и т.п.

 93. Що значить, як немовлятко при родові:
а) заплаче?
б) закричить?

 94. Що робить баба-бранка як дитина, що вродиться, мовча-
тиме (завмерла)?

 95. Мертва дитина:
а) з яких причин родиться?
б) де її закопують?

 96. Що як уродиться:
а) патлате?
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б) волосате?
в) головомозе?

 97. Що як по родиві дитина задихається?
 98. А що як уродиться «під краскою»?
 99. Якщо в дитини буває родимець, то чим і як його можн[а] 

одходити?
 100. Якими засобами намагається баба-бранка виправити 

різні частини тіла дитини (голову и т. п.)?
 101. Втинають пупа:

а) на чому й чим:
а) хлопцеві,
б) дівчині?

б) хто не має права?
в) хлопцеві й дівчині чи однакової довжини?

 102. Завязують пупа:
а) чим?
б) коли?

 103. Які існують з приходом дитини на світ:
а) вірування?
б) обряди? Записати обов’язково всі.
в) звичаї?

 104. Купають немовлятко:
а) коли?
б) як часто?
в) в якій воді, й що до неї додають?
г) в якому посуді?
д) в яких зіллях?

 105. Як купають немовлятко в непочатій воді, то:
а) коли?
б) що при тому кажуть?

 106. Коли виливають воду, в якій купали немовлятко (після 
купелю)?

 107. Коли й для чого всповивають дитину в батькову чи то в 
материну сорочку?

 108. Через що, всповивши немовлятко, годиться перехрести-
ти, а потім, узявши за кінчик носа, цмокнути?

 109. Чи може нечистий завадити дитині й чим саме? (87)
 110. Як застерігти дитину від:

а) нечистого, відьми, відьмаря й т.и.
б) злих очей?
в) злих духів?

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

249

 111. Що віщує, коли дитина вродиться:
а) рано, вдень, увечорі, вночі?
б) неділю, понеділок, вівторок, середу, четвер, п’ятницю, 

су бо ту?
 112. Що кладуть немовляті в голови, коли воно:

а) біля матери?
б) в колисці?

 113. Чи можно немовля:
а) залишати саме в хаті?
б) класти в головах чи ногах матери?

 114. Які причини викликають різні дитячі хвороби: плачі, 
сонниці (їх назви, опись, лікування).

 115. Чим і як прискорують вихід «місця»?
 116. Коли й як виймають «місце»?
 117. Що роблять:

а) з дитячим місцем?
б) з постелею, де відбулося родиво й де лежало немовля?

 118. Що годиться и чого не годиться робити з дитячим «міс цем»?
 1191. Яке лікування після пологових захорувань:

а) виправлювання живота?
б) ставлення уразу на місце?
в) чи роблять в[а]нни й що туди кладуть?
г) чи обкурують і т. инше?

 120. Де його закопують, кому не годиться його бачити і чому?
 121. Чим і нащо зав’язують живіт у породіллі?
 122. Які є родільні пісні?
 123. Що дають їсти породіллі в перші після пологів дні?
 124. Якщо породіллі вже встають, то коли починають пра цю-

ва ти?
 125. Що роблять у породіллі при:

а) задержання се[ч]і?
б) трещінах смо[ч]ків (сосків)?
в) запалені грудей?
г) для спорожнення шлунку після пологів?

 126. Якщо в породіллі відразу бракує молока, то чим
а) це пояснюють?
б) тоді годують немовлятко?

 1 Пункти 119 і 120 за змістом мали б бути змінені місцями.
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 127. Коли прикладають до грудей дитину вперше, то чого го-
диться дотримуватися при цьому?

 128. Що роблять:
а) коли закисають очи?
б) від пліснявки дитини?

 129. Хто й коли дає дитині імення?
 130. Чи супроводять якісь обряди, коли дають імення не мов-

ля ті?
 131. Які повір’я сполучені з вибором імення?
 132. Як ідуть по молитву до батюшки, то:

а) хто?
б) коли?
в) чи беруть з собою дитину?

 133. Чи не уникають, щоб в одній сем’ї не було два однакових 
імення?

 134. Чи беруть у цьому випадкові на увагу імення померших 
членів сем’ї?

 135. Чи, навпаки, нема звичаю давати немовляті ім’я його діда
або баби, чи т. инше?

 136. Чи існує звичай народженця пострігати?

Родини

 137. Коли саме починають збіратися на родини?
 138. Кому годиться бути на родинах?
 139. На родини:

а) хтось повинен скликати? чи
б) годиться самим іти?

 140. Кому й через що не годиться бути на родинах?
 141. Той, хто прийшов на родини:

а) що каже, вступивши до хати?
б) які приносить подарунки?
в) кому дає ті подарунки?

 142. Як відбуваються самі родини?
 143. На родинах відбуваються які:

а) пісні?
б) звичаї?
в) розмови?
г) побажання? и т. и.

 144. Які існують особливості частування та особли[в]і страви 
на родинах?
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Хрестини

 145. Якого дні хрестять дитину?
 146. В яких випадках хрестить дитину сама баба-бранка?
 147. Чи годиться самій породіллі годувати немовлятко, доки 

воно нехрещене?
 148. Як не годиться, то:

а) через що? й
в) за неї годує?

 149. Годиться запрошувати на кумів:
а) кого?
б) кому?

 150. Через що не годиться женщині йти за куму, коли в неї є 
на сорочці?

 151. Що говорить той, хто прийшов запрошувати на кумів?
 152. Куми як приходять, то що:

а) говорять?
б) приносять?

 153. Чи беруть родичів у куми?
 154. Якщо кумують: батько з дочкою, брат з сестрою, мати з 

сином т. и., то чи є звичай звертатись одне до другого на 
«Ви», і в які відношення стають:
а) кум до куми?
б) до батьків немовляти?

 155. Якщо такий звичай є, то звідки він повівся?
 156. Як споряджають дитину до хреста, взагалі?
 157. Які звичаї при тому?
 158. Для чого кладуть дитину на вивернутий кожух?
 159. Чи не кладуть чого під кожух?
 160. Хто:

а) кладе дитину на кожуха?
б) бере дитину з кожуха?

 161. Чи не кладуть дитину на що инше, крім кожуха, перед 
тим як несуть хрестити.

 162. Чи не кладе хтось чогось на порозі, як ідуть до хреста, 
або повертаються звідтеля?

 163. В яких випадках дитину виносять не дверима, а через 
вік но?

 164. Хто несе немовлятко, як ідуть до хреста?
 165. Перед тим як ідуть до хреста, то що:

а) приказують кумам батьки немовляти?
б) куми відказують батькам?
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 166. Крім зазначеного (перед тим як іти до хреста), які ще іс-
ну ють:
а) звичаї?
б) обряди?
в) повір’я?
г) пісні?
д) молитви? и т. и.

 167. Для чого то куми наступають на сокиру або на гребінь, 
коли ідуть до хреста?

 168. Хто з кумів тримає дитину у церкві?
 169. Як принесуть дитину від хреста, то кажуть:

а) к[у]м[и] батькам?
б) батьки кумам?

 170. Якщо при цьому породілля б’є поклони, то:
а) пер[е]д ким (чим)?
б) скільки?

 171. Якщо є звичай стелити вивернутого вовною догори кожу-
ха або шкіру, то:
а) де стелять?
б) для чого?

 172. Які повірря сполучені з:
а) тим волоссям, що піп стриже при охрещуванні дитини?
б) водою, в якій охрестили дитину?

 173. Як ідуть на хрестини, то які несуть подарунки:
а) женщини?
б) мужчини?

 174. Яким порядком одбуваються хрестини?
 175. На хрестинах:

а) чим частують?
б) які пісні співають?

 176. Баба-бранка чи не роздає:
а) «виноград» (з чого)?
б) квітки з пшениці?

 177. Для чого роздают «виноград» та «квітки»?
 178. Що роблять з «винограду» та «квіток»?
 179. Віддаровують бабі-бранці чим:

а) присутні на хрестинах?
б) куми (кум, кума)?
в) батьки немовляти за всю її працю?

 180. Як відбувається звичай обрізання в
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а) євреїв?
б) татар?

Примітка: При занотованні цього звичаю мати на увазі всі пак-
ти1, що стосуються родива, родин і хрестин для дітей хрес-
т’янсь ких?

 181. Крім хрестин та обрізання які звичаї, що їх замінюють?
 182. Чи не має звичаю справляти:

а) звіздини?
б) лені[н]ки?
в) октябріни? і т. и.

 183. Як вони відбуваються й з чого вони складаються?
 184. Які намічаються при цьому давати імення?
 185. З чого й як годиться ро[б]ити:

а) пелюшки?
б) сповивача? Які назви їхніх частин?
в) колиску?

 186. Що годиться робити:
а) як уперше сповивають дитину?
б) взагалі після того, як сповить дитину?
в) як уперше дитину кладуть у колиску?
г) як щодня кладуть дитину в колиску?

 187. Які звичаї сполучені з купанням дитини?
 188. У чому годиться купати дитину?
 189. Які повір’я сполучають з колискою?
 190. Через що не годиться колихати порожню колиску?
 191. Що кладеться разом з дитиною в колиску:

а) коли дитину кладуть уперше?
б) повсякденно?

 192. Яких особливих обрядів, суєвір’їв і прикмет додержують-
ся при:
а) родах?
б) хрестинах?
г) тоді, коли всі попередні діти в цих батьків повмерали?

 193. Чи не возять бабу, що бабила дитину, в ночовах у подвір-
рі попід будинками, щоб вийшло коло? (нащо?).

 194. Хто краде дітей, як вони мруть?
 195. Чи нема повірря, що місяць краде дітей?
 196. Що таке «одміна»?

 1 Можливо, вжито помилково замість «факти».
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 197. Якщо власні діти мруть, то чи нема звичаю:
а) для чого годиться красти чужих дітей?
б) міняти кумів?
в) брати за куму матір?
г) давати два імення дитині?
д) кликати крещеного батька або матір на весілля?

 198. Як це все роблять?
 199. Чи не існує для людського ока продажу дітей:

а) якщо вони дуже слабі?
б) не ростуть? і т. и.

 200. Через що не годиться дитині до року:
а) показувати люстро (дзеркало)?
б) позахід сонця піднімати немовля вище голови того, в 

кого воно знаходиться в руках?
 201. Годують дитину:

а) скільки разів на день?
б) скільки місяців?

 202. Які суєвірря сполученні з годуванням немовляти мо ло ком:
а) матери?
б) мамки?

 203. Якщо роблять дитині куклу, то:
а) в яких випадках?
б) з чого?
в) як?
г) що кладуть в куклу?
д) або ллють

 204. Як уперше стрижуть дитину, то:
а) коли?
б) хто?
в) де дівають волосся?

 205. Які відзнаки на те, щоб довідатись про дитину, чи воно:
а) довго житиме?
б) буде розумне? и т. и.

 206. Що означає, як під час сну немовлятко плаче або смієть-
ся? (див. 224).

 207. Коли по пологах породілля встає з ліжка?
 208. Якого дні породілля йде з дитиною по молитву до церкви?
 209. До якого часу мати годує дитину грудьми?
 210. Що вживають, щоб відлучити дитину?
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 211. Чи нема віри в те, що певного дні після родива до поро-
діллі з Божого наказу приходить три женщини, які спису-
ють долю немовляті на все її наступне життя?

 212. Що роблять, якщо спостережуть, що в дитини вирізався 
перший зубик?

 213. Якщо примушують дитину закропитися, то:
а) яким напіям (питтям) (горілка, настойка, вода й т. и.).
б) коли це роблять?
в) для чого?
г) як?

 214. Якщо випадають у дитини молошні зуби, то:
а) що з ними роблять?
б) які при тому примовки?

 215. Які є до немовляток:
а) грання?
б) пісні?
в) в супроводі яких рітмічних рухів це відбувається?

Примітка: Занотувати всі пісні, як от: ладки; ласочка; бігла 
миша; зайчик; куй, куй молоток; печу хлібчик; парасоч-
ка; сорока-ворона; гойда-гойда, чужа мати пойда.

 216. До якого віку дитина бігає в одній сорочці?
 217. До яких років дитина негрішна?
 218. Якщо помре негрішна дитина, то що її чекає на тому світі?
 219. Що роблять, щоб у дівчинки росло довге волосся на голові?
 220. Не годиться сушити пелюшок надворі:

а) до якого часу?
б) через що?

 221. Не годиться застібати дитину:
а) через що?
б) до якого часу?

 222. Хто винен у тому, що часом родяться виродки?
 223. Хто зветься «планидником»?
 224. Через що сонна дитина скрогоче зубами?
 225. Одяг немовляти:

1. Чіпець  а) з якого матеріялу?
2. Хустина б) хто шиє?
3. Шапочка в) який ритуал, коли вперше надівають?
4. Сорочечка

Лікування

 226. Як направити дитину, коли воно:
а) тлусте?
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б) худе?
в) як має синє перенісся?
г) має довгі і густи виї?
д) «рибку ловить»?
е) нападають «робаки» (глисти).

Чи кладуть породіллю на землю при пологах на те, щоб 
прискорити роди:
Як нарід пояснює цей звичай?
Чи варять пшоняну кашу при:
 а) родах?
 б) родинах?
 в) хрестинах?
А може варять при тому кутю?
Чи не розбивають горщика, в якому була каша або кутя.
Чи не правять парастаса перед пологами?

Професор В. Кравченко

РОДИННИЙ ПОБУТ1

Родиво. Родини. Хрестини

Переказала баба-бранка з села Бехів Коростенської округи 
Ушомірського району, Прузина Андрійова Вознюк, 58 років.

Бабує 15 років. За 15 років приняла більш як триста дітей.
1927 року, жовтня 24 дня.
с. Бехі, на Коростенщині

Родинний побут

І. Родиво. Родини. Хрестини

 1. Старі́є лю́де придиви́лись, якщо хло́пець, дожда́вші ве́чора, 
чи́ститьця, вмива́єтьця, одяга́єтьця в хоро́шу оде́жу, ди-
витьця в лю́стро, зачі́суєтьця і йде́ гулят, то воун, зна́чит, 
хо́че і йому́ пора́ вже жени́тьця. Так са́мо й ді́вка. Як нема 
в її ніко́го, то воуна́ не ве́льмі чепури́тьця. А ті́льки кого́ 

 1 Ф. 15, од. зб. 213, арк. 18–59.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

257

полю́бит, то за́раз ро́битьця ина́ча: чого́сь з рук в йой все 
па́дає, забува́є, де що покладе́ і так инш. На вечорни́цях 
теж молоді́ж приміча́є, хто кого́ лю́бит, бо вони́ себе́ яко́сь 
ина́че веду́т; як хлопе́ц дівку любит і дале́ко ся́де, то всі ді-
вки́ на його зір… і вже йому співа́ют:

Ой зна́то, зна́то, хто кого лю́бит:
Дале́ко си́дит, серде́ньком ну́дит.
Ой зна́ти, зна́ти, хто з кого кпи́тьця,
Близе́нько си́дит, а дальше диви́тьця.
Зна́то, зна́то, хто не жоуна́тий,
Біле́нь личе́нько, як в паняня́ти.
А зна́то, зна́то, хто ожинився,
Воун ве́льмі зма́рнів, з личка змінився.

  А дівці співают так:

Не ходе, кучера́вий, ко́ло мо́го са́ду,
Не топче́, кучера́вий, мо́го виногра́ду;
Не для тебе́, кучеравий, виногра́д садила,
Та для то́го я сади́ла, кого я люби́ла
Для то́го й полива́ла, що ві́рно коха́ла.

  Ті, що любя́тця, зостаю́тця ноучува́ти, но та ді́вка с хлоп-
цем не ля́же, як ду́має, що воун ії бра́ти не бу́де.

 2. а) Хи́тра жоунка ка́же «мі́сячка», а нехи́тра «соро́чка опа́ла».
б) Як мене́ шіснайдцят років, та кажут так: ця дівка в виш 

не росте, бо вже стала «пратьця», а росте в товщ, тоді́  
ро́битьця кра́ща на стану́, не бої́тьця хо́лоду, і спи́на ії не 
боли́т.

в) Як ма́тір пе́рший раз поба́че в дочки́ мі́сячку, то пита́є 
ії: «Що в тебе є?» А до́чка одка́зує: «День і ноуч». Це 
роби́тьця задля то́го, щоб до́вго не продо́вжувалась 
мі́сячка. Баби́ спрактикува́ли, що після́ тако́ї розмо́ви 
мі́сячка бу́де продо́вжуватьця одні́є су́ткі.

г) (Див. лит. в).
д) Нія́кі, ті́льки но́сит одежу погані́шшу, припина́є запа́ску 

зза́ду, щоб не пройшла́ мі́сячка. Так ро́бит чепурна́ жоу н-
ка, а в нечепурної вся́кий побаче, що в ії і на її.

е) Носит і міняє ті́лько чепурна́, а и́нша не міняє, аж «заш-
ко ру́пне» в ій.

є) Но́сят, но не всі, а тілько чепурні́.
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ж) Купатися і митися не годитьця, щоб нічо́го не зроби́лося 
од в ди́, а як кінча́єтьця мі́сячка, то тоді́  ми́ютьця і 
купаютьця.

з) (Див. лит. в). Як пе́рший раз ми́ют місячку на соро́чці, 
то не льют бага́то воуди, щоб не було́ вели́кої мі́сячки.

і)  Не годитьця, бо счита́єтьця ти́ждень нечи́ста.
к) Не мо́жна ходи́т пашне́ю, щоб не потропи́ло пашні́.
  Не мо́жна льону полот, бо нечи́стий льон ви́росте.
  Не мо́жна йти на похорон, бо нечи́ста ти́ждень счи та єть ця.
  Не мо́жна йти на роди́ни че до мало́го дитя́ті, бо напа-

дут жовтовни́ці (желтуха) на дити́ну. А як ча́сом непре-
мінно чого́-небу́дь тре́ба зайти́ в ту ха́ту, де є дити́на, то 
жоунка з місячкою чіпля́є кусо́чок жілізьця до се́бе, — 
кажут, тоді́  дитині не буде шкодит, а як зашко́дит, то 
тре́ба дити́ну купати в чи́стих кора́лях, тоді минутьця 
жов товни́ці.

л) В шоснайдцят і сімнайдцят, а то бува́є і ранні́ш шос-
на́йд цяти літ.

м) Від пра́ці, так ду́мают лю́де, а та́кож як здоро́ва, пов но-
кро́в на, до воно́ моло́дчою стає́, а в ма ло кро́в них — піз-
ні́ш ше.

  Ко́тра жоунка тя́жко ро́бит, то мі́сячка бува́є болша, а 
ко́тра ле́кше, то — ме́нша.

н) (Див. лит. м). Як зовсім не бува́є в якої жоунки мі́сячки, 
то ії назива́ют «камени́ця» (безплодная), бо вона́ тако́ї 
пори́ вро́дитьця, коли мі́сяць стари́й коунча́єтьця, а 
молоди́й ще не настає́. Хто вро́дитьця тако́ї пори, то 
нема́ з ії або з його плоду. Так ка́жут старі́  баби́.

о) Не годи́тьця під час місячок ті́лько цулува́т око́ни (іко-
ни) і хреста, як ходит поуп, а то все годи́тьця бра́ти в ру́ ки.

п) В пятдіся́т літ, а то бува́є і в со́рок.
 3. В шісна́йдцят і в полови́ні шіснайдцятого; як ча́сом.
 4. Не дозволено, бо зро́битьця зараза «трі́петь» (трипер).
 5. Як полові́  зно́сини бувают вночі, то, кажут, буде дитя чор ня́-

ве; днем — біля́ве; на за́ході со́ньця або на всхо́ ді — жа́ре.
  Як не вважа́ют свя́та і неді́лі або пя́тниці, то ро́дитьця ди-

тя́ неува́жливе.
  Як бува́ют полові́  зно́сини в понеді́лок, вівто́рок і в четве́р, 

то буде хлопець; а як — в неді́лю, се́реду, пя́тницю і суббо́ту, 
то ді́вчина, бо то дні мужчі́ньські, а ті жіно́чі.
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  Ка́жут як в пья́ном ві́ді «зачеретьця» дитя, то, як ка́ же при-
сло́ виця, буде «дурно́ї ба́би ону́к», себто бу́де ма ло у́м не.

 6. «Зачери́тьця». «Вже зачери́лось».
 7. а) Пьє ко́рінь з зі́лля «безплодник» жоунка.

б) Во вре́мня полови́х зно́син чолові́к випуска́є сімня зве́р ху.
 8. а) Вагітній жоунці не мо́жна переступа́ти через вороувку

  (веревку), щоб не замота́лась пупо́вина дитя́ті на шиї при
  рода́х.
б) Не мо́жна сіда́т на поро́зі. Через те, що довго при родах 

буде стоя́т дитя в воро́тях (в проходе).
в) Не мо́жна купа́тьця, щоб, як ви́росте дитя, не вто пи́ лось.
г) Не мо́жна вагі́тной жоунці диви́тьця і вклада́ти в труну́ 

мертвеця́, бо буде догори лице́м роди́тьця дитя́.
д) Не мо́жна на свято́м тижні (од Роздва до Нового году) 

нічо́го роби́ти, бо бу́де дитя́ каліка.
е) Не мо́жна би́ти носце́м (носком) свиню́, бо буде дитя́ крих-

та́ те. Но кійко́м би́ти дозволя́єтьця.
ж) Не можна бити носце́м кота, бо буде дитя хропти́ но́сом.
з) Не мо́жна би́ти соба́ки, бо не буде спа́ти; «ше́рсть собача 

його колє», — кажут баби.
и) Не мо́жна нічо́го рубати (тільки до Нового году од Роз-

два), бо в дитя́ті буде щось розру́бане
і)  Не можна бра́ти в припоул трі́сок і смі́ття, бо буде на ди-

тя́ ті ви́сипка.
к) Не мо́жна на свято́м ти́жні (од Роздва до Нового году) ла-

тат, шит, бо бу́де щось в дитяті заши́то або зши́то.
л) Не мо́жна переступа́ти через са́джу, бо підки́нитьця чор-

на слабость до дити́ни.
м) Не мо́жна ходи́ти в ку́ми, бо вмре дитя́, або те, що вона 

хре́стит, або те, що вро́дит.
н) Не мо́жна диви́тьця на калі́ку, пья́ницю, на слабого, на 

комедію, щоб дитя́ не вдало́сь таке́.
о) Не мо́жна заку́товат ро́та і не мо́жна каза́т сло́ва «смер-

ди́т», бо в дитя́ті бу́де з ро́та смерді́т.
п) Не мо́жна кла́сти в па́зуху нічого чужого, бо дитя буде 

злодейкува́ти, за́здросне або в чужі́й ха́ті буде все про-
си́т.

  Ню́хати, пи́ти все можна, а та́кож чеса́ти і запліта́ти.
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Премітка. В неділю і свято жоунці всякой і бере́мной, і не бе-
ре́м ной не годитьця чеса́тьця, бо в стра́ву нечистий буде 
ки́ дать воло́сся.

 9. а) Не ду́же бага́то. За́риз в селі́  є три жоунки безплідних.
б) 1) Па́рат три пупо́вині дитя́чих, котрі отпада́ют від жи-

вот ка́, і даю́т пит, звича́йно, щоб вона́ не зна́ла.
2) Як наста́не весна, стаю́т ко́ло ву́лья с пчоула́ми, і як 

воу ни пірший раз вилазят з ву́лья, — ло́вят іх, су́шат і 
пьют.

3) Як весно́ю вода́ ви́важ[и]т корча́, і той корч, як спаде́ 
вода, опи́нитьця посереди́ні рі́чки, і на йому ви́росте 
яке-небу́дь зі́лячко, то берут те зі́лячко в маю́ мі́сяцю 
рвут, парат і пьют. Ка́жут старі́є баби́, що це все до́бре 
помага́є.

в) Назива́ют ра́зно — і «товста», і «бе́ремна», і «ва́жка», і 
«че ре ва́та».

  Як жо́унка має не дуже великого живоута, то ка́жут «бе-
ремна» або «важка», а як живоут великий, то кажут: «О, 
яка це жоунка «черева́та» або «тоувста».

 10. а) Инша хоче ри́би, и́нша си́ра сольо́ного, инша груш,
ин ша я́блук, а иншой не моужна нічо́го їсти — все од-
вер не, а иншой нічого не шкодит, і воуна й не зна́є, що 
«зай ди» (за бе ре меніє).

б) Зміни бувают такі: инша ро́битьця плями́ста, тоді 
гово́рат, що приведе́ дівку; а и́нша буває червоуна, тоді 
кажут, приведе́ хло́пця.

 11. Пови́нна скрива́ти свою вагі́тність, а для цьо́го надіва́є 
таку́ оде́жину, щоб ме́нше була́ значна́.

  Повинна роби́ти ле́кшу робо́ту, не підніма́ти нічо́го ва́ж ко-
го.

 12. Двайця́тої неді́лі, а як дитя́ пру́тке, то й восемна́йцятої 
почу́є.

 13. (Див. №5) №8 лит. д и к і примітку).
  Як зляка́єтьця пожежі і вхо́питьця за що, за лице́ че за 

ру́ку, че за го́лову, то там бу́де знак черво́ний.
  Як зляка́єтьця соба́ки і за що вхопитьця, то на том мі́сьці 

бу́де ла́тка з воло́сєм.
 14. а) Чого забажа́є, те бу́де і дитя́ люби́ти.

б) Як затрепочитьця перший раз на молодику, на подпо́вні, 
на старом місяці, вночі че вдень примі́т нія́ких нема, 
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тільки як затрепоучитьця в правому боці, то бу́де хло-
пец, а як в лі́вому, то — ді́вчина.

Примітка. Як завя́житьця дитя́ або вро́дитьця на гни ли́х днях 
(як ски́ни с півповня), то бу́дут по ті́лі в дитя́ті ва́в ки.

 15. Нема.
 16. (Див. №10 лит. б).
 17. (Див. №14 лит. б).
 18. а) Менш ді́ла робят.

б) Не запері́зуютьця мо́цно, щоб воно́ росло́ слобо́дно.
в) Менш їдят, щоб дитя́ті не було́ тісно.
г) В худо́ї же́нщіни завсі́ди дитя краще, ніж в гла́дкої.
д) Сухорля́вой жоунці ле́кше родит, ніж гладкой.

 19. Не но́сят. Після́ ро́дів баба-бранка підвя́зує хусткою живо-
та́, щоб не осо́вувався вниз.

 20. Кажут, що те дитя вмре. «Ми говорим, що як через дитя́ 
цвіт поуйде, то те дитя́ мо́же вме́рте».

 21. Всякіє.
 22. Нічо́го з цьо́го не бу́де.
 23. Породілля.
Примітка. «Чого ти лежишь, як породілля?» — гово́рат на того, 

хто довго спит.
  И так ще говорат: «Моя сусідка вже обродилась» або «роз-

си па лась».
 24. Сповідаєтьця і причащаєтьця за неділю або за дві до ро́-

дів. Гово́рат, що хто сповіда́єтьця і причащаєтьця, то той 
ле́кше родит.

 25. а) Найбільш про́сят Бо́жу Ма́тер, а часом і всіх свя тих.
б) Баба-бранка.
в) Го́споди Су́се Христе, Сине Божий, Ду́ше святий, до по-

рож де́н ниця Пречи́ста свята́, будь Ти мені в по́мочі! Гав-
ріїле, Міхаїле і всі силі небесні, ізошліте ангела з небес 
і пришліте час і по́ру до порожденниці (имя рек). Пре-
чіста свята́ ключі носила і всі замки́ одмика́ла, і рож-
денниці (имя рек) засло́ни одслоняла.

 26. Читают. Зміст його такий:

На горі Орда́ньськой
Лягла Пречиста Свята́,
Мало спа́ла,
А во сні мно́го віда́ла.
Присни́вся йой сон
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Стра́шний і чу́дний про си́на свойого,
Про Суса Хреста, про Го́спода Бога на́шого.
Снилось, що к Йой ангел прилітав
І Йой про Сина росказав:
«Назвеш Його на имя́ Ісус…»
Вона встала, собі поду́мала:
Протів чого мені цей цей сон снився?…
Як стала Пречі́ста порожда́ти,
То вели́кії болі зна́ти.
Вона сказала:
Як будут женщіни младе́ньці порождати
И бу́дут Го́спода моли́ти і мене́ блага́ти,
Я буду ім бо́лі уменша́ти,
А ангелам святим, час і пору присилати. (Читається тречі).

Примеч. Повидимому, как видно из содержания, баба, переда-
вав шая мне этот сон, сама его плохо знает, потому что ви-
дна какая-то недоговоренность, сжатость. Я вынужден 
был передать только то, что мне передали. В. Лукьянов.

 27. Проща́єтьця, но не завсі́ди, і тоді тільки, як бува́ют тя́жкі 
ро́ди. Говорить так: «Простіт мені все, бо я вже вмру!» Ій 
одвічают: «Не вмрешь, не вмрешь, голубко, понату́жься 
тро́шки, потерпи́, да й приведешь, дасть Бог».

 28. а) Породіллю завішуют на поулу (кровати) радюшкою або
килімом, щоб менш ії лю́ди ба́чили та й не нав ро́ чи ли.

б) Породі́ллю па́рат сухо́ю ва́нною. Робитьця це так: в ча-
вун кидают жменю конопля́нної полови (вона поміш-
на від вразу, або золотника (желудка), як єю па́рат), 
залива́ют оукро́пом, кіда́ют роспі́канного каміньця́, і 
над цею па́рою держат породіллю.

в) Парят ще й горі́лкою. Наливают моуцної горі́лки поув 
чарки в черепок, запалют ії і ставлят породіллю над цем 
вогне́м.

г) Від вразу або золотнику добре помагає корі́ннє ко́унсь-
кого щавлю́, котре парят і пьют, а також зілля «бобов-
ник», «подрасник», «рачки», «двятосилник».

Примітки. Як при родах не йде «цвіт», то пьют цвіт півонії 
(піона).

  Як довго не буває місячки, то пьют «ве́рест» (вереск) і зо́-
роч ки.
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Примітка друга. Як в молодої жоунки че ді́вчини нема до́вго 
мі́сячки, то треба з молодої ви́шні наструга́т ноже́м кори, 
тільки стругат непримінно донизу, і ту кору па́рит і пит. 
А як ча́сом бува́є мі́сячка ду́же вели́ка, то тре́ба ви́шню 
струга́ти доверху і цю ко́ру па́рит і пит.

 29. Як одна хата (кімната), то пологи́ відбуваютьця там, де 
всі ме́шкают, а як дві хаті (кімнати), то — в другій, щоб 
менш лю́де ба́чили і не звро́чили.

 30. Не годитьця бачит ро́диво молодим людям, бо сором-
но і їм, і породіллі, і самой бабі-браньці соромно, як мо-
лоді люде ходят і загляда́ют. Стараютьця іх ви́провадит 
куда-небудь з хати так, щоб вони не знали задля чого іх 
випрова́жуют. А як є такі ціка́ві, що не хо́чут зійти з хати, 
то кажут ім: «Вам сором тут дивитьця».

  Дівчині кажут: «Іди собі, а то спідницю здерем на поулки 
(пелёнки) дитя́ті».

  А хлопцю кажут: «Іде собі, а то штани здерем». Це все го-
воритьця, щоб іх засоро́мит і ви́гнат з ха́ти.

 31. Баба-бранка. Роу[д]на мати. Сестра або добра сусі́дка.
 32. Виходят на двір, як тепло, а як холодно, то сидят в хаті, 

або ідут до сусіда.
 33. Чоловік нічого не робит при родах. Часто буває, що воун 

втікає з хати і не приходит, по́куль не родитьця дитя.
 34. Чоловік, мати, батько.
 35. Баба.
 36. Не можна бабувати тільки в невістки, бо з невісткою час-

то ла́ютьця, то це великий гріх.
 37. Одказуватьця гріх.
 38. Прино́сит істи разов три-штире, а як породилля бі́дна, то 

й полочки (пеленки).
 39. Привіта́єтьця по-туте́шниму «Слава Богу», по́тім обди́ вить-

ця породиллю, чи правильно стоіт дитя, і жде ро́дів. Осо-
бис тих привіта́нь нема́.

 40. Вмива́є ми́лом руки. Два пальці намилює і посилає «ту-
ди», щоб взнати, як лижит дитя.

  Як дитя лежи́ть пра́вільно, то дожидаєтьця, поки воуно 
буде родитьця, а як неправільно, то породіллю кладут на 
полу́ (кровати), баба бере теплу воду, мача́є па́льці в воду, 
намилює іх, і як можна поставити дитя «праведно» (пра-
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вильно), то ставьєт, а як ні, то достає, що лекше достат, і 
витягує його.

 41. а) Поят роділлю рожками, які бувают в житі (спо рынь ей);
два або три рожки ростирают в порошок і дают пит.

б) Читают сон Богородиці.
в) Обмива́ют око́ну (икону) Божой Матері і дают теї води 

напитьця.
г) Обво́дят породі́ллю тре́чі навкру́г стола. На штиро́х 

рож ка́х (углах) стола си́плют трошки со́лі і заставляют 
по ро діл лю лизнуть теї со́лі.

 42. а) Нема.
б) Запрошуют, но кажут, що така баба не така со́вістна, бо 

не знала сама болі і не має жалю, воуна думає, що не бо-
лит.

в і г) Нема.
д) Считают гріхом, но часом берут і таку́.
е) Обігают (избегают).

 43. а і б) Такого обича́ю тут нема, тільки як скри́ня замкне́на, 
то одмика́ют, щоб лекшей родит.

 44. Такого звичаю нема́.
 45. Такого звичаю нема́.
 46. Така віра є.
 47. Не кладут і не одягают, тільки як родитьця дитя, то вма-

туют його в ба́тькову сорочку, щоб батько шкодовав (жа-
лел) дитину.

 48. Окром баби, нікого не кличут.
 49. (Див. № 41).
 50. Такого звичаю нема́. Скриню одчиняют (див. № 43).
 51. Такої віри нема. Но кажут, що «глупоі» ночі (середь ночи) 

дитя не вродитьця; також і звечора і по́куль не заспівают 
півні (перед ранком). Так само в те времня чоловік і не 
вмре.

 52. Тепе́р ча́сто, а рані́ш боя́лись це роби́т.
 53. Нія́ких забобо́нів нема́.
 54. Кажут: «Скинула дитя». Друго́го назва́нія нема.
 55. Так і кажут: «Скинула дитя, бо така була кре́пко слаба».
 56. Піднимают щось тяжке́ або гица́ют.
 57. Дают в три церкві на службу за здоро́вне. Іде та жоунка до 

трех батюшок сповіда́тьця і звича́йно кидаєцця до Бога.
  Баба замовляє так:
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Пречи́ста Божа Матір
По церкві ходила,
Золоті ключі носи́ла.
«Святий Петро і святий Павло!
Беріт ключі золотії,
Замикайте двері [мясни́є],
Ца́рські врата́ зачиняйти,
Золотії замки замика́йти,
Младе́ньця на цей світ не пускайти!»
Не часове замовляю,
А часове одмовляю.
Господа Бога прошу і блага́ю
До по́мочі (имя рек) призива́ю.

  (Див. ще № 25 лит. в).
  Берут ще застіжку з Евангелія і єю заперізу[ю]тьця.
 58. Во́дят навко́ло стола при тяжких родах.
  (Див. № 41 лит. г).
 59. а) Пьє, но не ко́жна.

б) Ні.
 60. Лекше родити.
 61. Разно: стояче і лижаче, но не боком.
 62. Цього обича́ю в нас нема.
 63. Водят.
 64. Ніякого механізму пологів собі не уявляют, а гово́рат 

так: «Прийшла пора».
 65. Лекші.
 66. Годині дві-три, а часом і за півгодини.
 67. Горілкою.
 68. Щоб хучі́й вийшло мі́сце.
 69. Нема.
 70. Як родитьця не головкою, а ніжками або боком.
  Як жірна породілля.
 71. (Див. № 50 і 41).
 72. Після́ ро́доув, як породіллі буває недобре, підку́руют ії свя -

ти́м зі́ллєм і воском з громичної свічки. (Громи́чна сві́ч-
ка — це та, ко́тру приносят в церкву на Срічення (Срете-
ние) і свя́тят).

  Робицця це так: в тарі́лку кладут жа́ру і це все: зілля і 
воск сипицця на жар, а потім курат породіллю попуод со-
ро́ч кою.
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 73. а) (Див. № 41).
б) і в) Парат горілкою і підвязуют живота чем-не́будь те́п-

лим: ватою, че вовною.
г) Нічого не ро́блят, ті́льки кажут, що як перед родами 

перш іде́ кров, то те дитя́ вмре.
 74. (Див. № 40).
  Як буває, що матка опускаєтьця, то замовляют так:

Господе Сусе Христе,
І Пречіста свята,
Допоможіт мені (имя рек)
На місьці матку постановити.
Прошу́ от си́ніх жил,
Од всіх суста́в,
Щоб ця матка на місце стала.

  (Говоритьця це замовлення тречі).
 75. Берут болі, болит спина.
 76. (Див. № 40).
 77. Підвязуют живота теплою хусткою і замовляют. (див. № 74).
 78. Пальцями, нама́занними милом.
 79. а) Кажут, що якогось свята не вважа́ла.

б) Не знают.
в) Ка́жут, бу́де щасливе, бо «в чепці родилось».
г) Добре, праведно (правильно) родитьця.
д) Недобре. Кажут, щось в свято робила, що аж дитятко 

одвернулось з праведної доро́ги.
 80. (Див. № 40). Як випадає ру́чка, то баба вставляє ії назад 

на своє місьце, як можна, ставит дитя в таке положеня, в 
яко му йому годитьця бути, і дожидає родів або витягує 
його.

 81. а) Горі́лкою витера́ют ноги або ропо́ю.
б) Достают дитя.
в) (Див. №№ 40 і 80).

 82. Як бувают неправедні роди, коли баба знає, як обернуть-
ця. (Знает, что нужно сделать).

 83. За моєї пра́ктики поганих наслідків не було, окрім того, 
що одна дитина родилась мертвою.

 84. а) Рідко, може, з сотні оден случай і то тілько тоді, як
неправедні роди бува́ют.

б) В моій практиці не було.
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 85. Не дают нічого, по́куль не оддохне, а потім дают чай, мо-
локо і яку-небудь лехку страву.

 86. Баба тільки харчує породиллю днів зо шти́ри.
 87. Є. Нечистий може наслати або сам, або через погані очі 

крикси, ношни́ці (безсоницу).
 88. Тоді баба одмовляє так:

Над мо́рем престол стоіт,
А над ним Сус Христос сидит
І говорив з вербою і з водою:
— Ти, верба і свята вода,
Візьмім з цього дитяти,
З мале́нького отроча́ти,
Візьмім з його крикси,
Ношниці і плач,
З його очей,
З його плечей
З його ручок і ноужок.
Піду я до дуба й до берези:
«Ти, дуб, ти, береза, посватаймось:
В мене син, в тебе дочка —

  (або: в мене дочка, в тебе син, дивлячись кого — чи хлопця,
чи дівчинку одмовляют)

Звінчаймо іх!»
А Причіста в головах стояла
Це дитя в сон вкладала.

  (Говоритьця тречі).
  Крім замовлення, — ще вивертают коли́ску; підкуруют 

тим пі́рьєм, що лежит під сі́далом ку́рачем; збира́ют під 
сто ло́м павути́ня і теж поудку́руют. Кажут, що після цього 
ди ти на починає спати.

 89. Вірат. Як просят Бога, то кажут так: «Щоб Господь анге-
лом прислав пору родитьця цьому дитяті». Значит, при 
ро дах буває ангел, він і дає душу дитяті і зостає́тьця його 
ангелом охрани́тильом після Хреста́.

 90. а) Кажут, що Господь наслав яки́йсь гріх на матір, щоб вона
його спокутовала.

б) Часто. В рок або два один раз оказуєтьця.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

268

 91. На піч, як холодно, а як тепло, то коло породіллі і кладут 
з правого боку, щоб не було лівша́.

 92. Ніякої уваги не звертают, тільки придивляютьця, на кого 
дитя похоже: як хлопчик — на матір, а дівчинка  — на 
батька, то кажут, будут щасл[и]ві.

Примітка.
а) Щоб не було крикливе дитя, то породілля своєю пя-

тою затулює рота дитяті, як перший раз починає кри-
ча ти.

б) При родах, кажут, щоб не кричала породілля, то не 
буде крикливи дитя.

в) Як мати ходит бе́ремна і буває сердита, то й дитя буде 
сердити.

 93. Значіня особого нема, тілько кажут: «О, це буде горлати, 
попокричит!»

 94. Бере́ ці́вочку і ду́не в срачку або в вуші (в уши).
 95. а) Не знают.

б) В могилках.
 96. а) Особого значіня не придают. Кажут тільки: «Добрий

ковтун!» А як дівчине: «О, вже які коси великі!»
б) Говорят: «В шерсті, як ягня».
в) Говорят: «О, який макогон!» Но особаго значения на все 

це нема.
 97. а) Накидают на його грязну (немиту) сорочку.

б) Бьют на о́длив (от себе́) тим дубчиком, котрого свиня тя-
гає по дво́рі, та й поки́ни, щоб не затікалось.

 98. Кажут, що вмре.
 99. а) Купают його в чорном свяченном зіллі тречі.

б) Накидают на його немиту грязну сорочку.
в) Берут с комєна заткало, і баба че матір сідає на його голою 

за́дницею і так, держучі його коло задниці, приту́люют 
до дитяті, говоряче: «Який гоусть, така йому честь», і 
плюют трече на о́длив (од себе).

г) Або ще робят так: ставят дитя на порозі, і якого воуно 
зросту, — намічают на вушаку, прокручуют там сверд-
ликом дирку, берут зрізуют у дитяті з пальців ноготки́, 
стріжут на голові навхрест воло́ся, і це все закладуют в 
ту дирку і забивают осиковим колочком. Як дитя пере-
росте цю мітку, то менецця слабость.
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 100. Голову направляє в теплій воді, як купає, а ноужки, щоб 
були ро́увні, моуцно сповива́є.

 101. а) Хлопцеві ріжут пупа на книжці ножем, щоб був вчен-
ний.

  На сокирі, щоб був майстер.
  На ціпові, щоб був господар.
  Дівчині — до гребьонки, щоб була зделничка прасти і 

хвабра до діла.
б) Окром баби, нікому не можна.
в) Одинаковой довжини і хлопцеві, і дівчині; на палец дов-

жини од животка і на палец довжини по той бік вузла.
Примітка. Як баба-бранка завязує пупа, то примовляє: «Завя-

зую щасте, здоровлє і вік довгий, і розум добрий».
  Завязує три вузлики, ве́льмі моуцненько треба стиснути, 

щоб не показалась с пупка кровь, бо це животку́ портит.
  Є таке пові́рьє, що як завязати два вузли, то через два года 

завяжитьця знов дитя, а як три, — то через три годи.
 102. а) Льоном — прадивом.

б) Тоді, як вийди містечко, бо як одрізат рані́й, то довго 
місце не виходит.

 103. а) 1) Як дитя во сні смієтьця, то кажут, що його анге ли
     забавляют.
2) Ангели до дитяті приступают піс ля Хреста (кре ще ния).
3) Охріщине дитя счотуєтьця — ангел.
4) Щоб не преспат дитини, треба перехрестит кругом 

се́ бе, бо поки дитя нихріщини, — до його має до́ступ 
нечистий.

 Є така казка:
 Раз одна баба шла з бабоув од своєї небоги і дивить-

ця — лізе черевата жаба. Баба й каже сама собі: «Я 
вже одну жоунку обратовала, то ще й тобі поможу». І 
взяла ту жабу і пересадила через трасови́ну. Пришла 
додому, че лягла, че не лягла, аж пріїзжают до ії якісь 
пани каретою і будят іі, щоб йшла до іх в баби. Баба 
зібралась, вишла надвір, сіла в карету, і ії, як яку 
пані, повезли кудись. Хутко че не хутко, аж приво-
зят бабу в велику кімнату, де на ліжку лежить гарна 
пані. Баба ії обратувала, помила дитя і хотіла іхат до-
дому, но ті пани дали ій прасти куде́лю. Баба переси-
діла день, аж бачить — те дитя не ссе цицки. Пані ви-
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правила панів, щоб вони найшли яке дитя, щоб воно 
ії обоссало. Пани побігли і принисли дитя. Баба зір… 
аж то те дитя, котре вона приймала в своеї небо́ги, но 
воуно не захотіло ссати. Тоді пані каже: «Принисіт 
мені други дитя, а це навернит колодою!» Пани побі-
гли і найшли други дитя, і те взяло цицку і ви́ссало. 
Тоді пані каже: «Цьому дитяті буде сундук грошей». 
Коли воно виссало, то ті пани за дитя і понесли, а баба 
сіла да плаче, бо вже три дні праде куделю і не може 
ії спрасти, все вона в одной мірі, а пани ій приказали, 
що покуль не спраде, до не отпустят ії до дому.

 Пані побачила, що баба плаче, стало ій жаль ії, вона й 
каже бабі: «Мені жаль тебе, бабо! Ти мене колись об-
ратовала, як я лізла через трасовину, і пересадила, то 
я тобі тепер поможу. Як хочешь спрасти цю куделю, 
то візьми переверни другим коунцем, тоді допрадешь. 
Як будут тебе пани питатьця, хто тебе так навчив, то 
скажешь, що сама догадалась. Як будут тобі платит 
і дават колоду полотна, то не бере, бо то буде осикова 
колода, а проси собі трубочку бересту, то то буде по-
лотно. Як будут дават гроші, то не бере, бо то будут 
тріски, а проси жару, то то будут червіньці. Як ви-
йдешь з покоїв, то на одлив (от се́бе) окурнись і тречі 
перехрестись, то будешь дома».

 Баба так і зробила, як навчила ії породілля — жаба-
пані, і опинилась дома. И що ж? Дитя небоги, ко-
тре вона приймала, третього дня нехрещінним мати 
но́чью задушила. І вишло, як казала пані, колодою 
навернула.

 А те дитя, що виссало цицку пані, було соусідчини, і 
скілько його мати не кидала саме в хаті, воно ніко́ли 
не пла́кало. Це зацікавило матір. Раз вона зір в вікно… 
аж бачит ії дитя посеред хати одчинило невідо́мий 
сундук повний червіньців і граєтьця їмі. Мати зрад-
ніла і скоріш в хату; но тілько вона одчинила двері, 
як сундук сам собою захлопнувся і вєком одрубав го-
лову дитяті, сам ввійшов в землю, а в хаті зосталася 
дитина без голови.

 Ось і виходи, що не до хрещенної дитини має доступ 
нечистий.
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б) 1) Перший раз як купают, то льют свяченну воду, щоб 
нечистий не касався дитя́ти.

2) Кладут гроші, щоб був богатий.
в) 1) Перший раз як кладут дитя до породіллі, то непрі-

мінно с правого боку і вперед дают праву цицку ви-
ссат, щоб не був «лівша́».

2) Як ідут до Хреста, то кумі́  в пазуху кладут окра́йчік 
хліба і дроубочек соулі, і тей хліб і соуль кума отдає по-
роділлі, щоб вкусила його або зовсім ззіла, тоді буде 
пребувати молоко.

 104. а) Після Хреста не купают три дні, бо кажут старіє лю де,
що гріх.

б) Щора́нку.
в) В теплій воді. Як дитя здорове, то не додают нічого.
г) В ночовках.
д) 1) Як дитя худеньке, то купают в зіллях: «вовчках», 

«зає́чей капу́сті» і «Божій росі».
2) Як це не помагає, то берут для хлопця галузя «не́линя» 

(дуб, з ко́трого зимою лист не опадає), а як ді́вчина, то 
галузя калини і купают в цім.

3) При жовтовницях купают в кора́лях.
4) Як крекче, то — в свинячому барлозі.
5) Як це не помагаєтьця, то берут мнякоть з хліба, вика-

чают, з ії по дитині девіть балабушок і ті бала́бушки 
отдают свині ззісти.

 105. Купают в непочатой воді коужний раз, щоб набералось ті-
леч ка. Обрядів при цьому ніяких нема.

  Купают тільки дньом, щоб добре дитя спало, бо як ввечері 
купают, то не спит.

 106. Після того, як скупают.
 107. Перший раз, скоро вродитьця, одівают в батькову сороч-

ку, щоб шкодував. В матеріну ніколи не сповивают.
 108. Перехрестить — щоб одігна́т од дитяти все зле́є, а за носа 

тиснут, щоб не був широкий.
 109. Може, но не сам, а через матір: нашле на ії сон, і вона во 

сні його зачавит. (Див. казку під № 103).
 110. а) В колиску застромляют голку або кладут під по душ-

ку желізце або ножа.
б і в) Те саме.
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 111. Ніякого значіня цьому не придаю́т. «Смерть і родини не 
глядят лихої години». Така є погово́урка.

 112. а) Кладут свяче́не зілля «тою» і инші.
б) Так і в колисьці. Ще в полочку (в пеленку) ввязуют хліб, 

соуль і печину (с челюстів од печі кусо́чок глини). Це все 
охороня́є від престріту.

 113. а і б) Можна.
 114. Плакси, безсонниці, крикси насилают недобріє лю́де і ві́дь ми.
  Лікуют так: берут в трех хатах, де є діти, протів застоуль-

ного вікна на призьбі песку і в тому песку купают дитину 
с криксами; після купелю тей пісок назад розносят під ті 
самі хати, на те саме місце, де він брався.

  Баба одмовляє (див. № 88).
 115. а) Дают дут в бутилку.

б) Дають сімнє на той лопаті, що хліб сажают в піч, щоб 
породілля язиком лизнула.

 116. Як місце через час не виходит, то виймают його трома 
паль ця ми.

 117. а) Заматуют в чистій платочок, кладут туда гроші або 
яйце, або дробоучек солі, щоб не було поро́жнє, бо так 
годитьця, і закопуют в покліті, як в хаті пудлога, а як в 
хаті пудлоги нема, то закопуют в хаті поуд водником.

б) Солому з постелі викидают в барлог, а платьє баба миє.
 118. Не годитьця викидати надвір. Не годитьця закопувати 

пупо́виною вниз в землю, а тільки вверх, бо кажут, що не 
буде у породіллі більш дітий.

  А що годитьця (див. № 117).
 119. Не годитьця показуват, бо сором. Закопуют (див. № 117).
 120. а) Парат в сухой вані (див. №28 лит. б). Підвязуют жи -

во та чем-не́будь мняким, і баба піднімає його дове́р ху.
б) (Див. № 73).
в) Роблят, кладут зілля «маточник» і даже дают його пит.
г) (Див. № 72).

 121. Завязуют платком, щоб не осо́вувався живоут, бо порож-
ній живоут осовуєтьця. Кладут поуд голови подушку ниж-
че, а поуд ноги що-небудь кладут вишче.

 122. Родільних пісе́нь нема ніяких.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

273

 123. Шклянку чаю з булкою або молоко, яйці, варе́нники з 
си́ром, зави́ванники1.

 124. Третього дня, як нема кому робити, а як є, то — тиж-
день.

 125. а) (Див. № 28 примечаниє друге).
б) Гріют теплі платки і підкуруют зіллєм «росходник», а 

також шепчут престріт і вроки так:

На морах, на водах і на востоках,
Там стояв зелений дуб;
Під тим дубом — липовий кущ;
Під тим кущем лежит гадина з гадинятами.
— Ой ти, гадино, не ссисай і не ззідай (имя рек);
Ти ссисай та ззідай з її вро́ки
Жоночі, мужчінські, парубочі,
Вітрані, панські, хрістіянські,
Кровянії, жиловиє, костяниє
І всякіє злиє.
Прилітайте, сороки,
Збирайте з цеї (имя рек)
Престріт і вроки;
Занесіт в Дунай глибокий,
Там покидайте і потопляйте;
Нехай вони там пропадают
І на (имя рек) не нападают.

в) Здоюют або дают дужчой дитині зсисат.
г) Дают пит кору з крушини.

 126. а) Це буває з престріту. Лікуют так: просят в старця з тор-
 би кришок і дают іх їсти породіллі, тоді пребуває мо ло ко.

б) Дитину годуют су́слою: жуют трохи булки або хліба з 
цукром, заворочуют в трапку і дают ссати дитяті.

 127. (Див. № 103 лит. в).
 128. а) Породілля заціркує своїм молоком очі, і як мати чест -

на, то очі перестанут боліт, а як ні, то ще гоурш бо лят.
б) Витирає ма́ти своїмі косами, або як купают, то витира-

ют поулкою (пельонкою).
 129. Колись имя́ давав поуп, а тепер дома дают батьки.
 130. Ні.

 1 Налисники (приміт. В. Кравченка).
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 131. Не можна називати так, як носив його хто-небудь з вмер-
шіх теі семьї́, бо, кажут, знов вмре.

 132. Не ходят.
 133. Дозволяєтьця.
 134. (Див. № 131).
 135. Дают, як дід че баба чим-небудь були одмітні в селі, на-

приклад: дуже богаті, везло їм на пчоли че на худобу, то 
кажут: «Нехай буде, і їх внученя таке ма́тиме щастє».

 136. а) До року не годитьця знімати волося, кажут, буде дуж че
на голову.

б) До року не показуют сверцядла (зеркала) дитяті, кажут, 
буде бистрішше на очі.

в) До року не дают їсти яйця, щоб не нападала трась́ця.
г) До року, як перут сорочки, то не тре́ба виворочувати, 

кажут, тоді не буде на тілі ніякої ви́сипки.

Родини

 137. Як ще не охрістят дитя. «Пішли пит родини».
 138. Всім годицця, крім дівчат і хлопців, бо їм стидно буват 

на родинах.
 139. а) Батько; і самім годицця йти.
 140. (Див. № 138)
 141. а) Говорат оби́чни місцеве привітання: «Слава Богу».

Да лі поздоровляют батьків дитини, а породіллі ка жут: 
«Дай, Боже, щоб ти скоро з постелі вста́ла і це ди тя по-
го до ва́ла».

б) и в) Мужчіни приносят хліб і ставят його на стіл, а жоун-
ки приносят іжу для породіллі: булки, яєшню, варенни-
ки, сметану і ій оддают.

 142. Батько частує горілкою, і дают закуску, а часом тілько так 
посидят і росходятьця.

 143. Особих пісе́нь не співают.
  Мужчини як пьют, то кажут: «Дай, Боже, щоб ця оказія і 

на тей рок була».
  А жоунки: «Дай, Боже, щоб ти с постелі вста́ла і це дитя 

по го дова́ла».
 144. (Див. № 142).

Хрестини

 145. Другого або третього дня, а як дитя недуже, то того само-
го дня, що й вродилось.
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 146. Як воно дуже слабе́, і не можна його донести хутко до ба́-
тюш ки.

 147. Годитьця.
 148. Годитьця.
 149. а) Годитьця всіх брати в ку́ми, окром домашніх, щоб не

сваритьця, бо то великій гріх, но проте беру́т.
б) Батьку і всякому, хто є в хаті.

 150. Кажут, шкодит дитя́ті; і гріх підходить до Хреста, бо 
считається нечистою.

 151. «Я прийшов до вас і прошу вас в ку́ми; не откажітьця, 
будь ласка́ві!»

 152. а) Говорат місцеве привітання: «Слава Богу».
б) Кум приносит хліб і кладе на столі. Кума булку, варен-

ники і отдає породіллі, а для дитяті приносит «крижмо» 
(кусок полотна, або перкалю).

 153. Берут.
 154. Батько з дочкою і мати з сином не стают в ку́ми. Брат з 

сестрою стают, і берут іх задля того, що як вмирают діти, 
то є віра, що тоді не будут вмират, також задля цього само-
го берут ще й стрічениє куми (первые попавшіеся). Звичаю 
говорить «Ви» між рідними нема.

 155. Звичаю такого нема.
 156. Спочатку́ баба-бранка купає дитя, сповиває і оддає кумі. 

Кум бере бохона (хліб), а кума́ дитя і крижмо і, виходяче з 
хати, баба кропит іх жменею свяченною водою і посипає на 
порозі жару, щоб воуни через тей жар переступили. Це ро-
битьця задля того, щоб нихто не зврочив в дорозі дити́ни.

 157. (Див. № 156).
 158.–161. Такого звичаю і рітуалу тут нема.
 162. (Див. № 156). Як повертаютьця, нічого не кладут.
 163. Як мрут діти, то дитя подають в оукно.
Примітка. Як ідут до хреста і по дорозі зустрінут похорон, то 

кажут, що мерлец забере собі те дитя, себто вмре воно; а як 
зустрінут вісіллє, то, кажут, буде дитя весели, і його жит-
тя весе́ли.

 164. Кума́.
 165. Нічого.
 166. (Див. № 163 примітку). Крім цього ніяких ні молитв, ні 

пісе́нь нема.
 167. Такого звичаю тут нема.
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 168. Кума тремає до погруженія дитини в воду, а після пог ру-
же нія — кум.

 169. Поздоровляют батьків так: «Поздоровляєм вас с новорож-
денником (називают на имя́). Дай Бог, щоб воун здоровий і 
щасливий був, і приждали ще й його на весіллі погулят».

  Ім одказуют: «Дай Боже! Дай Боже!»
 170.–172. Ні звичаю, ні повірья такого тут нема.
 173. Мужчіни несут хліб, а женщіни булку.
 174.–175. Див. № 142.

а) Садовят кума і куму́ на по́куті, а навколо гості. Баба ви-
дає ім вечеру «єсти». Батько перед їжою до кумів пере-
пиває, говоряче: «Здорові були! Дай, Боже, щоб наш син 
(че дочка) великій роус да щасливий був, і приждали на 
весіллі чарку пити». Це зветьця «пьют хрестини».

б) Після вечері баба ставит кварту горілки, батько другу, 
а ку́ма і куму́ гу́тают на осло́ні, застеленному ки́лімом, 
і вони ставят за те по кварті. Всі знову сідают за стоул, і 
це називаєтьця «пьют похрестини».

  Потім баба йде до породіллі, і породілля дає бабі за труд 
бохона і подарка: перкалю або полотна аршинов два-
три. Як породілля богата, то баба подарунка приймає, 
а як ні, то подарок оддає назад. Після цього баба бере 
свячену воду, робит з зілля кропило і кропит всіх гос-
тей, покропивши, сама сідає на покуті і пьє до породіллі 
так: «Поздоровляю тебе, моя внуко, дай Боже, щоб тебе 
Господь з постелі зняв і до першого здоровля привьо́ув, 
щоб ти була дужа та здорова, дитя годовала, щастя й 
долю йому готовала, щоб ти приждала помощі з його». 
Так само кажут і поздоровляют й куми́.

в) В мужикоув ще так буває: як пьют похрестини, баба ста-
вєт на стоул пшоняну густу кашу з горшком, котру воуна 
варит дома і приносит сюда вже зва́рену, і після того, як 
воуна покропит гостей, кум бере піднімає цього горшка 
і кидає його, щоб він розбився. Тоді всі прису́тні їдят цю 
кашу, примовляюче: «Дай, Боже, бабу́ню, щоб вам цей 
праздник щонеділі був і нам коло вас».

  За кашу бабі скидают на тарілку гроші.
г) Як понапиваютьця, то співают які знают, но особих 

пісе́нь на цей слу́чай нема.
 176.–178. Звичаю такого нема.
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 179. а) Присутні нічем.
б) Куми тоже.
в) Дают бохон і два-три аршина полотна або перкалю.

 180. Прі обрезанії треба, щоб було не менш десяті мужчін і 
ті куми́, що підносят хлопчика до «Меєла» (тей, хто робе 
обрезаніє), то попереду підносят його всім присутнім, щоб 
трохи подержали, це зветьця «кі́біт». Як кінчитьця кі́біт, 
то кум підноси до «Меєла». Меєл бере бандажа, обвязує їм 
«таба́чку» (половой мужской орган) і робе обреза́ніє. Після 
того один з старих богомоульних євреєв обсмоктує, щоб не 
шла кров, і кладут дезенфікційну примочку з марганцево-
го калія. При цьому рітуалу дают хлопчику имя́.

  Крайнюю плоть, котру «Меєл» одрізує, посипают попілом 
і викидают куда-небудь.

  Після цього починаєтьця пі́ршество.

Додатки

1) Як вродитьця дитя, то вішают на окнах, на дверах, на 
простині коло породіллі «шірома́йлис» (охоронну гра-
моту матері і дитині: такіе паперці з заклінаніями од 
нечистого).

  «Широмайлис» стали вішат с тех пор, як колись давно, 
ще як тілько розводились євреї, то в єдної еврейкі ро-
дилось підрад троє дітий, і кожний раз, як воуна встане 
послє ночі, дитя буває нежеве́. Стали взнават, з чого це 
буває, і взнали, що то нечистий душит. Тоді стали писа-
ти «шіромайлес» і пребиват коло кожного вікна, дверей 
і до постелі, і діти стали жить.

2) Як родитьця мальчік, то цілу неділю по вечерах збе-
раютьця мальчікі і молятьця. Цей звичай зветьця 
«крішме».

3) Як дитя вродитьця в вівторок, то буде дуже вумне (умне).
4) При родах місце не закопуют, а викидают на воду, в річ-

ку і насипают на нього жита або хліба.
5) Як бе́ремна єврейка встрічає каліку че то якого урода, 

то щоб не було таке дитя, то треба великого пальця за-
класти за пояс, тоді не буде шкодит.

6) Наружні ознаки полової стеглості пізнают по то́му, що 
по морді викидаютьця прищі.

7) Щоб прискорити роди, щоб лучче брали болі, дают пить 
порошок з ценаменту (кориці), а також шукают в хаті че 
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коморі в четирох углах мишінного помьо́ту і дают пит, 
но щоб породилля не знала.

  Сама породілля, як чувствує, що скоро будут роди, за-
мітує хату, на порозі розстилає платок, зберає те сміття 
і ложит його на постелі в ногах, це, кажут, прискорує 
роди.

  Під час родин розвязуют вузли в хати, знимают підвяз-
ку з панчох, росплітуют косу в дівчат, одчиняют шкафа 
і скриню, щоб були ле́кші роди.

8) Крикси і ношниці насилают баби.
  Лічат так:
  Баба іде поуд окно і гукає в хату до матері дитяти:
  Тут крикси да плакси?
  Матір одвічає: — Тут.
  Баба: – Хай ідут собі на инші вечорниці.
  Таку розмову ведут тречі, після чого минаютьця 

крикси.
9) В євреїв пупа вяже не баба-бранка з хрестіян, а стара єврей-

ка, і це считаєтьця за велику честь. Пупа вяжут не 
льоном, а ниткою. Хлопчику пупа ріже до книжки, а 
дів чи ні до череви́ка. Як перший раз купают, то батько 
ди ти ни сипит багацько грошей, цілого рубля, котрі за-
бирає баба.

 181.–184. Цього звичаю ще нема.
 185. а) Пелюшки робят з старізни, щоб були мнякіє.

б) З крайки, щоб був господар або господиня.
в) З мішка полотнянного.

 186. а) Годитьця перехрестит полочку (пельонку)
б) Покласти коло матері з правого боку і дат виссат праву 

цицку.
в) Годитьця вперід поколисати кота, щоб дитя мовчки спа-

ло.
г) Щоб колиска не була порожня, кладут цукор або цукер-

ки, то дитя не буде, як виросте, ні в чім нуждатись1.
 187. (Див. №№ 104 і 105).
 188. (Див. №№ 104 і 105).

 1 Біля цього пункту В. Кравченком помічено: «євр.»
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 189. Як дитя плаче, кричит, то перевертают колиску, як матір 
не вміє шептат.

  Як дитя несут літом в полє, то в колиску ввязуют печину 
(глину з челюстів печі), хліб і соуль, щоб не боялось вроків.

 190. Дитя не буде спати. І в порожню колиску може нечиста 
си ла лягти.

 191. а) В головах кладут вузелок з артусом, проскуркою з
великого свята і свяченне зілля, щоб ніщо нечисти не 
приступило до колиски. Як хитра жоунка, то треба, щоб 
у всякої це було.

б) (Див. №186 лит. г)
 192. а) Щоб багацько в хаті людей не було́, бо тяжко ро-

дити. Скривают од людей ро́ди, бо кажут, як більш буде 
людей знати, то за всякого знающого прейде́цця ли́шній 
раз одболі́ти.

б) При хрестинах. Не мо́жна йти на хрестини нечистой 
жоунці; себто з місячкою, бо буде дитя в боля́чках.

г) В кого попередні діти вмерали, і хотят, щоб це дитя жи-
ло́, то робят таке: берут оселе́дчика або висушенного 
оку́нчика для хлопця, а для дівчіни тара́ню або суху 
пло́утку і тоді, як баба має перший раз купати дитя, то 
кладе в ночо́увки попереду оселедчика, як хлопец, або 
тараню, як ді́вчинка, обмиє їх до́бре, вмотає в чистень-
кий платочок і там, де баба закопує містечко, кладе 
зверху на містечку цю рибку, голо́увкою на заход соньця 
і приговорує: «Я цю голову кладу, а ця, що вродилась, 
щоб оставалась». Закопавши, тоді купают в тім купелі 
дитину.

 193. Ні. (Як це питаня було предложено бабі, то вона сказала: 
«Що це ви? Ви вже смі́єтись з мене». Насилу убидив ії, що 
десь такий звичай є). Лукьянов.

 194. Ничистий; но тоді, як вони мрут нехрі́щіні; а також ни-
чистий має доступ до дитини і тоді, як мати лягає спати, 
не молившіся Богу.

  Як діти вмерают охріщіні, то це добре, кажут: «Бог при-
няв собі жертву од (такой-то)».

 195. Нема такого повірья.
 196. Одміна = сатана. «Не скуша́й мене, одміно», кажут на 

тих людей, що спідку́суют на яке недобре діло.
 197. Такого звичаю нема, тільки воро́жат. (Див. № 192 л. г).
 198. —
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 199. а) Щоб перемінилось — продают. Робитьця це так: ма -
тір предлага́є сусідці купит дитя і говоре: «Купи в ме не 
(називає на имя своє дитя), бо вона така негодяща, мо же 
в тебе поправитьця». «Нехай йде да їси картоплю з моїмі 
дітьми да поправляєтьця», — одвічає сусідка. І дає за це 
трийдцят копійок і бере на времня до себе, і непремінно 
дає що-небудь єісти.

 200. а) Щоб не боліли очі; щоб був бистрий на очі.
б) Бо не буде спати.

 201. а) Скілько хоче.
б) По два роки, а на третій одлучуют.

 202. Нема ніяких суєверій.
 203. а) Тоді, як в матері мало молока, або як дитя зо-

стаєтьця без матері надовго дома, то роблят «су́слу».
б) Жуют хліба або булку з цукром, завертают в шма́точку 

і дают сосати.
Примітка. В цьому питані не зрозуміло, куклу че суслу? Як 

куклу, то роблят з трапок, щоб дитя бавилось, но в ії нічо-
го не ллют і не кладут.

 204. а) После году, на молодику, бо кращи і густішши 
буде волос рости.

б) Батько або той, в кого считают, що в його «лехка рука».
в) Кидают в піч, щоб голова не боліла. При цьому гово́рат 

так: «Як хутко волося згорит, то щоб стільки тебе голо-
ва боліла».

 205. а) 1) Як хрестят да покладут на крижмо, то ди вять ця, як 
скурчитьця — буде жити, а як ви́п рос та єть ця — вмре.

2) Як родитьця, і перед родами перш піде цвіт, то те дитя 
тоже вмре.

3) Як кругле́нькі куточки коло очей, то вмре, а 
до́вгенькі — буде жити.

4) Як поперек носа стоїт синя жила́, то вмре, а як носик 
біленький — житиме.

б) 1) Як довго не спит і як проснетьця, то так як не спало, 
хо́роше дивитьця, те дитя, кажут, буде розумне.

2) Як родитьця в вівторок, то євреї кажут, що буде 
розумне.

3) Як до чужого не йде на руки. Як знає свою се́мью. Як 
воуно «прадюче» (очами дивитьця розумно). Як в мо-
крой колисьці спат не буде.
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4) Як дурне, то буде спат в мокрой колисьці. Де їсьць, 
там і спати буде. Де гуляє, там і засне.

 206. Як плаче, то кажут, що з ним а́нголи дрочатьця; як смі-
єтьця, то а́нголи з ним граютьця.

 207. Як дужча, тре́тього дня встає, а як ні, то тиждень ли жит.
  Як у кого є матір че добра свекруха, і жаліют ії, то лежит 

довго, а як ні, то третього дня му́сит вста́ти.
 208. В шість не́діль.
 209. (Див. № 201 лит. б).
 210. Перцем посипают цицку. Зашивают пазуху. Перед тим, 

як мают одлуча́ти, и́нші роблят ще так: ставят маленько-
го столика і на йому кладут все: і гроші, і ключі, і чарку 
горілки, і голку, і нитку, і прадиво, і гре́біня, і хліб; і пус-
кают до цього столика дитину, до чого вона кинитьця впе-
рід, то таке й буде: як до грошей — буде богате, як до клю-
чоув — хазяін, до горілки — пьяниця, до голки — кравець 
че швачка і т. инш.

 211. Є, но не женщіни приходят, а анголи і пишут долю ди тя ті.
  Старі́є люде казали, що колись йшов поудорожний чоловієк

і зайшов на ночь в одну хату. Чоловієка не було дома, а то-
улько сама жоунка. Ось воуна ноучью заходилась родит, а 
за бабою не було кого послати. Тоді жоунка попросила того 
чоловієка. Воун пошоув, привьоув бабу, а сам льог под за-
стоульним окноум на призьбі і слухає, аж прілетіло два 
а́нголи. Один з їх і каже: «Я буду сидіт, а ти лети́ і при-
несешь йому долю». Воун полетів і через скілька хвилин 
прілетів і спитав, че вже вродилось дитя. Тей ангол, що 
сидів тут, сказав, що ще. А воун каже: «Якби в цю планету 
вродилось, то було б щасливе і богате», та й знов полетів. 
Аж знов прілетає і питає, че вродилось. Тей сказав, що ще. 
«Якби в цю планету вродилось, то було б великий злодій і 
розбоуйник», — вказав воун і знову полетів. А в те времня 
дитя і вродилось. Як прілетів третій раз і взнав, що дитя 
вродилось, то й каже: «Цьому дитяті така доля, що воуно 
довжно в цьому колодезі втопитьця».

  Той чоловієк, почувши це, йде в хату і расказав, що воун 
чув од анголів. Ось того дитяті стали глядіти, а коло́дезя 
накривати кожицею (ви́робленною шку́рою). Раз, як вже 
дитя поудросло і гралось надво́рі, пішов великий дощ, і на 
кожиці стала калю́жка; дитя вилізло на ту кожицю, впа-
ло в калюжку і залилось. Тоді стали вірити, що є всяка 
планета, і кожному чолов ку записана своя доля.
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 212. Бьют в морду, щоб зуби не боліли.
 213. Цього нема.
 214. Кидают через голову поуд покуть, говоряче: «Мишка, 

мишка! На тобі зуба костянного, а міні дай залі́зного».
 215. Як граютьця з маленьким дитятком, то, підкидаючі його, 

говорят так: «Гута-та, гута-та, цюні, цюні, поведіти хлоп-
ця сюні, бо я вовка боюся, дай в хаті замкнуся».

  Як гойдают в колисьці, то приспівуют:

Гойда, гойда-ша,
Де кобилка, там лоша.
Вишкі на вишкі,
Скакай, Маню, с коли́ски.
Гойда, гойда.

  Як колихают, то співают пісні.1

1.
Ходив коток по плоутку,
В червоному чобоутку.
Коутка будем би́ти,
Щоб не йшов (имя) будити.

2.
Люлі, люлі,
Пішли дітки гулі,
А манечки1 забули.
Верні́тися, дітки,
Візьміт манечку в квітки.

3.

Люлі, люлі,
Чужим діткам ду́лі.
Моій Мані калачі́,
Щоб спала вдень і вночі.
Чужим діткам сливки.
Поуд хвостим у свинки.

  Як дітий забавляют, щоб не плакали.

1.

Ладки, ладуні,
Побилися бабуні.
За кого? За кого?
За манечку моєго́.

 1 Манечка = всяка дитина (приміт. В. Кравченка)
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2.

Сорока й ворона
На препічку сиділа,
Дітям кашу варила,
Ополончиком наливала
Да всіх діток годовала.
— Біжіт, дітки, по водичку,
Бо стоїт кашка на полиці.
Покуль дітки води прінесли, —

Сороки й ворони кашку
 рознесли.

Цить, манечку, не плач!
Прівезе тато калач;
Медом помаже,
Тобі покаже,
А сам ззісьць.

3.

Куй-куй молоток.
Ми пошиєм чоботок,
На маленьку ноужку
Повезем в дорожку.

  (При цьому пальцем стукают в ноужку, нібито молотком).

4.

Печу, печу хлібчик
Дітям на обідчик;
Боульшому — больший,
Ме́ншему — менший,
Шусть-шусть в піч.

  (При цьому берут дитя за голову і показуют: нібито сажа-
ют в піч хліб).

5.

Зайчику, зайчику, де ти був?
— В млині.
— Що ти чув?
— Там були кравчики,
Там були шевчики,
Поуодбівали пальчики,
Насилу я вдрав.
Я поуд поул, —
Вони за постоул.
Я поуд лаву, —
Воуни за халяву.
Ску-гу-гу-гу!»

  (При цьому піднимают дитя за вуші).
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6.

Ласочка, Парасочка,
Де ти була?
— В Боуга.
— Що ти робила?
— Кросеньце ткала.
— Що ти заткала?
— Кусочек сала.
— Де ти поклала?
— Поуд столом.
— Чем накрила?
— Поустолом.
Пребігла мишка
Щіп, щіп, щіп… да й ззіла!!

  (При цьому лехко щіпают дитя).

 216. Як до ма́тері. Є така, що і в год надіває платьє, а є й такі, 
що років з пят бігає в одной сорочці.

 217. До семі год. Старіє кажут, як два пости́ ссе цицку, то на 
третій пост одлучит, бо то буде гріх. До году считаєтьця 
а́нгол: иде з ним куда хош, то ніщо тебе не злякає.

 218. Анголи його дожидают і в рай душу забирают.
 219. Вмивают в зіллі «чобрик» і в косатій (плакучей) березі. 

Як маленьке часто подстрігают.
 220. Після захода соньця, бо дитя не буде спати.
 221. В маленького, щоб не пріла шейка.
 222. Хто не вважає свята. Хто протів свята має полові зноси-

ни. (Див. № 8)
 223. Хто порою сваритьця, порою співає, порою плаче, то ка-

жут: «О, вже найшла на його планета».
 224. Через те, що мати не перехрестить дитини, як ложит 

спати, то, говорят, нечистий його будит. Кажут ще, що те 
дитя вмре. І як спляче дивитьця — тоже вмре.

 225. а) Шьют з матерії.
б) Купуют в лавці.
в) Тілько хрестят і чіпця, і сорочечку.

 226. (Див. №№ 9, 25, 57, 88, 92 приміт., 97, 99, 100, 104 лит. д, 
105, 110, 112, 114).

  Як дитя тлусте, нічого не роблят, бо то, кажут, в матері 
«по́кормо» тлусте, а як одлучат, то воуно таке не буде.
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  Синє перенісся не лічат — саме розійдецця. Буває це од 
того, що бе́ремна жоунка з відра́ на́хильцє воду пьє.

  Як дитя «рибку ловить», то загадуют, щоб дитя проз 
жлу́кто пролізло, і дают єісти йому ту завязку, що як чи-
нят ковбасу і завязуют. Є повірьє, що це буває в дитині од 
того, як беремна жоунка через двері воду льє, і як кума́, 
ідучі до хреста, на дорозі стане і вимочитьця.

  Від робаків парат кору ясена і дают пит. Чавят конського 
кала і дают пит. Дают глистнику за стілько грошей, скоуль-
ко годов дитяті. Кладут часни́к з дьогтьом в платочку до 
пупка або в грудну, або в шейну ямку.

  Котре дитя худе, і кажут, що в його сухотки, то купают 
в зіллі: «петрових батогах», в «моху», що росте на хаті, в 
«вовчках»; парат порося і в тій воді купают дитя. А ще й 
запікуют сухотки так: як замісят хліб, то зверху роблят 
ямку і наливают в ту ямку води з непочатого відра і, як 
можна, то й з непочатого колодезя. Тоді, як хліб поудойде, 
зберают ту воду в бутилочку, а те тісто, де саме стояла вода, 
збирают, робят з його коржа, заліплюют в нього бутилоч-
ку з водою і попереду хліба сажают в піч. Як спечетьця, 
дают те ззісти собаці. А то берут ще кусок глини, ложат ії 
в піч і три рази то́пят піч, не виймаючі той глини. Послє 
третього разу виймают, ки́дают ії в уокроп і, як прости́не, 
купают дитину.

  Як у дитяті є крикси, і мати не вміє одшептати вроків че 
криксів, то кладе на те місце, де воно родилось, і пере-
ступає його тречі говоряче: «Яка мати породила, така 
й вроки отходила», і плює на одлив (од себе). Тоді вроки 
менаютьця.

  Кашу варит баба і несе на похрестини, но це буває тоулько 
в мужіков (Див. № 175).

  Парастаса не правят, но колись давно просили батюшку, 
щоб одслужив молебена Божой матері і одчинив царські 
врата, як жоунці довго не можна вродит.

  Похре́стини справляют в той день, коли й хрестини. (Див. 
№ 175).

Зібрав свящ. с. Бехів Василь Лукьянів.
с.Бехі, на Коростеньщині.
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  При цьому прилагаютьця деякі лекарственні зілля, котрі 
вживают баби при родиві і дитячих хворобах.

 1. Рачки́.
 2. П дра́сник — парат і пьют од живоута.
 3. Полєви́й постирнак — од завоуйни (гастріта).
 4. Зає́ча капуста.
 5. Вовчки́ — купают, щоб дитя тіла набиралось.
 6. Петро́ві батоги́ — од сухотів купают.
 7. Жовтовни́ця — од жовтовниць купают.
 8. Поудкрі́пник — пьют, як жоунка скидає дитя, то вперід за-

мовляют, а потім парат це зіллє і дают пит. (Див. № 57).

ВІСІЛЛЄ,
як воно починається і проводиться в селі Бехах 

Ушомірського району Коростенської округи1

с. Бехі.
1927 року.
м[ісяця] грудня 25 дня.

Сватаннє

Як батьки бачут, що сина че дочки не можна вдержати в 
хаті, все вони норовят втікти на веч рки, то, щоб їх вдержати 
дома, стараюця скоріш одружити, бо одружині завсіди сидят 
дома.

Буває й так, що дома нікому діла робит, то теж стараюця 
ожинит сина че видат замуж дочку, щоб принят приймака і та-
ким чином поповнит недостачу робітників в хазяйстві.

Як велика сім’я, є багато дівчат че синів, то батьки стараю-
ця як-небудь їх спихнути: дочок повидават замуж за першого, 
хто б не посватався, а сина одат куда-небудь в прийми.

З цього приводу, маючі на увазі вишезазначені причини, 
перед сватанєм збираюця родичі і свати до жениха і починают 
радиця, до якої дівчини лучче йти в сва́ти.

 1 Ф. 15, од. зб. 213, арк. 60–114.
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Перш усього дивляця, що можна за єю взяти, че є в ії худо-
ба, поле, строї (одежа), а після цього обсуждают, якої в на на-
тури, че сердита, че ні; як в ії батько добрий, а мати хазяйка, то 
значит така буде й донька. Дивляця ще й на те, як в на обхо-
диця між людьми, че уважлива, розумна, негорда, неязиката.

Вибравші, берут свати хліб і дробочок солі, ввязуют в бі-
леньку хусточку і йдут до хати вибранної невести. За сватів мо-
жут буть і батько, і брат, і дядько, вобще хто є найріднішший 
жениху.

Як приходят в хату, поздоровкаюця, і старший сват каже: 
«Оце ми йшли на польуванє і напали на слід че то лисиці, че 
куниці, че красной дивиці. Цим слідом йшли, йшли да й до 
вас зайшли. А теперь, будьте ласкаві, покажіте нам ту лисицю 
че куницю, че красну дивицю, то ми вам за те добрий могорич 
поставим».

При цьому кладут на стол хліб і с ль, і горілку. А хозя-
ін дому питає: «Це ви самі стрільці, че т лко ті, що гонят зві-
ра?» — «Ні, — одвічає йому старший староста че сват, — в нас 
є стрілець, гарний молодець, як почнем пити, стрілець буде в 
хаті». Після цеї розмови, жених входит в хату, здоровкаєця і 
сідає на лаву далеко од стола.

Тоді старший сват бере горілку, наливає чарку і пьє до мо-
лодої, кажучі: «Оце мені по знаку́ здаєця, що ми оцю кралю 
височили. Ну, будь здорова, голубко, щоб ми в добрий час і пору 
почали, а ще в луччу око́нчили».

Випивші, наливає другу, говоре: «Ми шукаем нашому пану 
стрільцю, доброму молодцю, пари, то й випьєм до пари».

Потім наливає третю, одає чарку молодой і каже: «Теперь 
ти, голубко, пий, хто тобі в цій хаті любий, а ми побачимо і всі 
пит будемо». Дівчина, як думає йти за цього хлопця, пьє до 
його, а як ні, то ставит чарку на ст л, або пьє до кого-небудь 
другого. Тоді, в останнім разі, всі допивают горілку, но за сва-
танє нічого не говорат. Або инші берут зо стола горілку і хліб і 
зразу уходят, кажуче: «Оце гарбуз».

Но як все йде гаразд, то жених бере чарку од молодоі і пьє до 
батька або до матері; тоді матір і батько молодої садовят сватов 
за ст л і становят закуску. Випивші кварт дві, хто-небудь із 
хатніх іде кликат р дню на сватанє. Р дня сходиця і пьют до 
дня, а то часом і дньов три, як свати богаті.
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Як свати мают росходиця по домам, то старший сват каже: 
«Ось як ці свати позамурзувались, якби їм дали якого значка 
повтиратися».

Тоді молода йде і дає хустки сватам, підношучі кожному на 
тарілці; попереду старшому свату даєця найлуча хустка, а далі 
всім, а позаду молодому даєця шовкова хустка, за котру в н 
кладе на тарілку гроші.

Свати, приймаючі хустки, говорат: «Щоб ти, голубко, до-
ждала такого білого волоса, як ця хустка».

Після цього починают гутат сватов, а в ни становят за це 
горілку і замочуют хустки.

Протверизившісь, питают, на яку неділю прибираця до ве-
сілля і, обміркувавші всі справи, йдут годити батюшку.

На цьом кінчаєця сватанє. Так сватаюця у мужік в.

Сватанє у шляхти

В шляхти, як сватаюця, то звертают увагу не т лко на бо-
гаство молодої, но щоб була і своєї «регілії», себто знатного хо-
зяйского роду. Нехай тепер в на і бідна, но як ії дід че прадід 
був великий господар, то ії довжен непрімінно взяти хлопец 
хозяйскаго роду, котрого дід теж чим-небудь славився на селі, 
а найбілш своїм багаством і знатним родом. Ось такі шляхтичі 
і держаця крепко своєї «регілії», свого кагалу і досі. Хто вийди 
з цього кагалу, того вже не приймают до се́бе, його сторо́няця і 
счо́туют чужим.

Так що перед сватанєм все це маєтьця на увазі, і богатого 
роду жених не йде до бідної невести, і навпаки.

В свати йде батько молодого, сам молодий і чоловіків два з 
родні.

Прийшовші в хату избранної невести, кажут: «Добревечер!» 
Кладут бохона на ст л і кварту горілки, а остална горілка в ке-
шенях у сватов схована.

Далі коренний сват, головний сват, батько молодого, веде 
таку розмову:

«Оце ми заблудили, збились з дороги, а це побачили, що в 
вас світиця, да й думаєм: дай зайдем в цю хату і попросимось 
на н ч. Так будьте ласкаві, пустіт нас на н ч, а то теперь н ч,
дороги найти не можно, ще можна пропасти, така надворі ме-
тилиця, що світа Божого не видно».

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

289

Хатній сват каже: «Ну, то ночуйти, добрі люде, я вам хати не 
шкодую, а завтра, може, вибиримось на яку инакшу дорогу».

Сваха нібито спала, бере встає, вбираєця і зо всіма здороває-
ця. «Ну, бабо, — каже чоловік до єї, — пошукай-но чого цим лю-
дям перекусит, а то бач, як в ни поприставали і памарніли».

Свати кажут: «Эге, це б не мішало трохи п дкрипитись».
Тоді сваха йде до печі і каже: «Якби я ждала таких дорогих 

гостей, то я б що-небудь приготовила доладніше, а то в мене ні-
чого доброго нема, нехай вибачают, що є — тим будем і прийма-
ти». Откриває піч, витягує жарене мнясо, ковбаси з салом, за-
виванники, варенники, дві тарілки сметани, тарілку пірників, 
кругом ст л обставляє млиньцями, на столі всього кладеця 
так багацько, що ніде поставити бутилкі горілки і стаканчи-
ків, а наприкіньці ще кладут миску холодцю, звар і лапшу з 
молоком або пшоняну кашу. Приготовивші таким чином, каже 
чоловіку: «Иди, діду, найди свою кварту горілки, треба почас-
товат добрих людей, і нехай в ни погріюця». Потім повертає-
ця до сватів з просьбою: «Сідайти, добрі люде, трохи перекусіт 
да погрійтись». Тим часом хазяїн вносе з комори кварту горіл-
ки, ставит на ст л, наливає чарку і пьє до коренного, старшого 
свата: «Ну дай, Боже, нам в добрий час і в добру пору почат, а 
в луччу кончит. Щоб з цеї малої чарки да вийшло багато». Пьє 
дві чарки підрад, щоб, як то кажут, в парі віку дожити. Тоді 
сват бере чарку од хатнього свата і пьє теж дві чарки до свахи, а 
сваха пьє до молодого і називає його зятєм. Молодий пьє до мо-
лодої, а молода до нареченного батька — свекра. А тей пускає 
колєю (очередь) кругом, і таким чином ця кварта роспиваєця. 
Кварта же сватів стоїт на столі непочатая.

Тоді каже коренний сват: «Тут меже нами є гарна краля, 
че не вподобала в на кого-небудь із нас?» Другий з сватов од-
вічає: «А це буде видко, до кого в на буде пит з цеї пляшки». 
І наливає чарку, дає молодой. Молода приймає чарку, пьє до 
молодого, як думає за його йти, а як ні, то пьє до кого-небудь 
другого або зовсім не пьє. Пьючі, говоре: «Дай нам, Боже, як 
найлучче», — і випиває підрад дві чарки, як хоче йти, а як ні, 
то пьє одну і до кого-небудь другого.

Жених пьє до тещі і називає ії мамою. Теща пьє до корен-
ного свата, а тей пускає чарку в колєю (в очередь). Випівші цю 
кварту, коренний сват або котрий-небудь з сватов каже: «Сва-
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хо! Дайте нам які-небудь значки, бо бачити, як ми позамурзу-
вались, треба чем-небудь обтертись».

Сваха каже: «А що вам дат, в нас нема нічого такого путя-
щого, хіба якого полотна дат, но й полотна нема багато, бо цілу 
зиму спали і нічого не напрали».

Свати одвічают: «Ну, то дайти які-небудь платочкі, хоть не 
з полотна, то крамнії, жидовські».

Сваха тоді йде з молодою в комору і приготовленії платки 
забирают в хату, і молода на самий перед підносит молодому 
на тарілці шовкову хустку. Молодий приймає хустку і кладе на 
тарілку гроші, карбованьців три або пять.

Далі сваха підносит платки коренному свату і другім. Сва-
ти при цьому кажут: «Дай, Боже, щоб ви дожили до такого бі-
лого волоса, як цей платок білий».

Получивші хусткі, коренний сват каже до своїх коллег: «А 
ну-но, хлопці, потрусіця, може, витрусити яку квартину горіл-
ки, щоб замочити оці платки». Тоді свати виймают з кешень 
всю горілку, яку принисли з собою, кварт з десят, і починают 
замочуват. На це замочуванє просят і всіх родичів молодої.

Як випьют замо́чку — починают балакат за посаг.
Одного з сватов вибирают за брехуна, котрий торгуєця і 

вимогає посаг в батька молодої таким чином: «Ось сва́ти, що я 
вам скажу: це вже ми платки то од вас получили, но я там в 
вас наглянув в Чигировщіні (урочище таке) вугроватих (пога-
них) штире дісятині ліса, то ви їх і одайти своій доцєі». (Ліс то 
не поганний, а дуже гарний, но сват буцімто називає його по-
ганим — вугроватим). Батько чухає потилицю і каже: «Э, не 
можна штири, хіба дві».

— Ну, то нічого не буде, — каже брехун, — як не штири, то 
ми встаєм і йдем додому.

— А знаєти що, — каже батько молодої, — я дам штире, но 
дві в лісі, а дві в полях.

— Ну як так, — одповідає брехун, — то ще дайти пару тих гні-
дих, що ви торік купили на ярмалку в Ушомірі, і дві лисих корові.

— Багато буде, — каже батько, — одного коня дам і буде з 
вас і одної корові.

Тоді други свати вже бачут, що посаг даєця добрий, кажут 
гуртом: «Годі вже, годі торговатись! Це його діти, в н сам знає, 
що дати, і своїх дітий не окривдит. То його діло, може, в н ще 
болш дасьц, чим обіцяє».
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Брехун каже: «Я хочу знати зараз, що дасьць, а після в н 
може і не дати».

Батько каже: «Да вже спорит не будем, що сказано, до свя за но».
А мати підходе да й каже: «Що то ви все торгуєтись да тор-

гуєтись, а ну-но пора вже і могорич поставит за такий посаг».
— Що правда, то правда, — одвічают гості, — пора, пора, за 

такий посаг треба пять відер горілки поставит.
Свати виймают горілку, як є, а як нема, то посилают додо-

му і замочуют посаг, це піяцтво продовжуєця до самого ранку.
Вранці коренний сват, себто батько молодого, забирає всіх 

гостів, батьків молодоі і саму молоду і веде до себе в розгляди.
Як приходят до його, то в н каже свому свату: «А ходім-

но, свати, в комору, да побачити, що в нас є, че хватит для на-
ших дітий прожит, може, ще вам не вподобаєця?» І веде свата і 
сваху в комору, і показує ім своє добро.

Як вподобают, то одают дочку, а як ні, то починают оттягу-
ват вісиллє, но не кажут, що не одадут. А тим часом находиця 
другий жених, і в ни за його одают, а цьому сплачуют кошт.

Обдивившись маєнток свата, ідут в хату, ставиця закуска, 
така, яка була на сватані, горілка і починают пит.

Далі ходят по «печоглядинах», себто всі гості, які були на 
сватані, ходят по родичах молодого і пьют цілих три дні, а то і 
неділю.

Після цього, через неділю, батько молодого приходит до мо-
лодої батька і договоруєця, на яке времнє робит вісіллє. Сгово-
рившись, потроху та і друга сторона готовляця до вісілля.

Молодий кожний вечір одвідує молоду і часто ночує з єю.

Пріготовління короваю

Ввечері, проти неділі, рощиняют коровай. Сходяться моло-
диці в чистих сорочках, чепурненькі, берут муки, скільки по-
требується, в ночви і просят хатнього хлопця, як є, а як нема, то 
сосідського, щоб благословив коровай рощиняти. Хлопець під-
ходить до ночвів, бере лопатку, хрестить єю муку й каже: «Про-
шу благословенсьтва перший раз, другий раз, третій раз».

Тоді молодиці рощиняют коровай, як зв[и]чайний білий 
хліб — булки.

На завтра, враньці, знов приходят ті самі молодиці місить 
і вироблять коровай. До місіння і виробління короваю не при-
ймают вдови, щоб молода не завдовіла.
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Перед цим, як мают виробляти коровай, попереду місят 
прісне тісто, роскачуют з його два великих коржі і на першого 
коржа сипят овес, щоб молоді були дужі і здорові, як коні від 
овса, кладут гроші, щоб молоді були богаті, зверху накладуют 
другого коржа и на цих коржах виробляют коровай.

Берут виликий шматок тіста, вимішуют його добре на 
стольниці, роспліскуют завбільшки як ті коржі, котрі служат 
дном короваю, кладут зверху на коржі; далі робят два калачі 
і кладут навхрест, потім виробляют шішкі і стиркают іх, де 
тільки помістить можна. Далі дают подійти цьому короваю і 
сажают його в піч.

Як виробляют дно с коржів, то співают:

1.

Сам Бог дінце місит,
А Пречіста світит,
Анго́лі воду носят
І Господа Бога просят.

Як ліпят коровай:
2.

Благослови, Боже,
Ще й Божая Мати,
Цей коровай зліпити
І дом цей звесилити.

Як робят шішки:
3.

Молодії молодиці
Коровай ліпили,
Задля цього до Дунаю
По воду ходили
І в його води просили.

Дунай же їм одказав:
«Я вашого короваю
Не знав і не знаю;
Беріть ви воду у криниці
І з єї лепіт коровай, молодиці».

4.

Короваю, наш раю,
Я ж тебе вбираю
В руту й в мяту
Да в р зниє квіти,
Щоб любилися діти.
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5.

Родила пшениченька на новині,
Да накладем ст г великий в стороні,
Кращий же наш коровай на столі.

Як сажают коровай в піч:
6.

Череватая місила,
Чубатая ліпила,
А хорошая й прекрасная
У піч посадовила,

А пришла роззява
Да в піч заглядала,
Як коровай будут виймати,
Щоб цих шішок нахватати.

7.

Коровайнички пьяні
Коровай всей покрали, —
В міх да в кишені —
Діткам на вечеру.
В н не в діло їм пошов:
По кишенях коровай зійшов.

Котра молодиця сажає коровай в піч, то після того, як вса-
дить, тричі стукає лопатою в передню стінку, примовляючі: 
«Печись, коровай, на три сини і на дві дочки». Себто, щоб в мо-
лодих було три сини і дві дочки.

Після цього коровайниць частуют горілкою, а вони співают 
деякі витребеньки.

8.

Гарна молодичка
Гарненько подивиця,
В на гарно сама ходит,
А ще краще мужа водит.

Молодая молодиця
Ще й молодече́нька,
Не можу я надивиця
На твоє личе́нько.

9.

На Прузині коралі —
Сто червоних давали.
Йой не батько купив,
І не мати дала, —
Хорошая Прузина

Сама собі здобула.
Ой здобула, здобула,
Бо хорошая була,
Чорнявая, білявая
На личеньку була.
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10.

Ой не ходи по городу,
Не ломай бура́ків.
Казав батько: не отдам доні
За таких дура́ків.

Не ходи по городу,
Не ломай морковкі.
Казав батько: не отдам
Такої московкі.

Не ст й под окном,
Не махай рукавом,
Бо не вийду и не стану
С таким дураком.

Не ст й под окном,
Не махай рукою,

Бо не вийду і не стану
Молода с тобою.

Не ст й под окном
Да не махай пальцем,
Бо не вийду і не стану
С таким я старцем.

Не ст й под окном
Й не соромайся,
Прийди в хату
І скинь шапку —
Поздоровайся.

11.

Здравствуй, здравствуй ти,
 матусю,

Я приїхав по Настусю,
Я приїхав Насті брать,
А ти будеш моя мать.
— Брешеш, брешеш, скурвий

 сину,
Не в зьмеш моїй дитини;
В мене дитя, як калина,
А ти п’яниця-лядачина.

— Як твоя мати знала,
Мене лайдаком назвала,
А я хлопець-молодець,
Бо маю кошару овець.

Скоро дівка шлюб узяла
Й до кошари побіжала.
— Ой Боже ж ти милостивий,
А деж тіі воли сиві? 

— На чом же я тебе брав?
На чом же я тебе знав?
Як жинився — на весіля
Жупанину позичав.

Як весіля одіграли,
Жупанину одібрали,

Як весіля одбули —
Жупанину одняли,
Жупанину одняли,
Серцю жалю задали.

Сів я старий да думаю,
Богатирську ж нку маю,
Богатирську ж нку маю
Да з грошами клопот маю.

Пошов старий до корчми,
Напився горілки
Да приходит в н до хати,
Каже ж нці їсти дати,
Бо в н вже захотів
І досі нічого не їв.

Як приходит в н у хату,
Не застає ж нки в хаті.
Побив горшки,
Побив миски,
Ще й фарфуровиє тарілкі.
Старий собі не дурак
Іде в корчму знов гулят.
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Молодий й молода за неділю до вінчання сповідаються і 
причащаються, і приносят принос на панахиду, щоб помолить-
ся за близьких родичів і попросить іх, як то кажут, на вісілля.

Вісілля перед вінчанєм

В тей день, як мают вінчаться, і як коровай вже спікся, 
котрий вбирают паперовими квітками і ялинкою і виносят 
в комору, — тоді збираються музи́ки і свати (родичі молодо-
го), котрих садят за стол і вгощают. Перед вгощенієм музики 
грают набожну, а всі гості, обернувшись до образів, побожно 
слухают.

Після цього музики трохи пограют, а молодії гості потан-
цюют, починают збираться до молодої.

Молодий бере в миску пять пірогов (звичайних француз-
ських булок), зверху кладе хустку шовкову че тирнову для мо-
лодої, а батько, че старший сват, — бохон хліба і кварту горіл-
ки, і всі свати з молодим и музиками, котрі грают марш, через 
все село ідут до молодої.

Прийшовші в хату молодої, здоровкаються всі, і молодий 
кладе на стол пирогі, а сват — бохон хліба. Тоді молода че бать-
ки молодої садовят сватів, молодого і маршалків за стол і вго-
щают їх. Перед цим музики, так само як і в молодого, попереду 
грают набожну, а всі гості побожно слухают, стоячі. Колись 
молодий і молода до вінчаня нічого не їли, а тепер вінчаня бу-
ває найбільш вечером, то цей звичай мало-помалу зникає.

Як гості сидят за столом, молода бере ту хустку, котру при-
ніс молодий на пирогах, завязується єю по-дівочі і ріже три пи-
рогі дівкам, котрі прийшли вбирать ії до вінчання, четвертого 
пирога ріже сватам, а п’ятого вертає назад молодому с тею са-
мою мискою. Після цього молода бере дівчат і йде в чужу хату 
до сосіда вбераться до вінчання. А як в єї є дві хаті (кімнати), то 
вбирається в своїй другий кімнаті.

Молода сідає на ослоні, посередині хати, ії обступают дівча-
та і накладают на голову вінок з паперових квіток, і чіпляют 
застіжки (ленти), при цьому росплітуют косу і співают:

12.

Благослови, Боже,
Ще й Божая Мати
Русу косу росплітати.
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Коси росчісуют і, щоб гладко лежали, мажут маслом і спі-
вают:

13.

Ой дай, мати, масла,
Бо я твої корови пасла,
Гонила на ранню росу, —
Дай масла на косу.

Як накладают вінка на голову — співают:

14.1

Ой де ж бо ти, Гандзю, походила,
Що ти свою головоньку придилила?
— Ой ходила я з дівочками
В вішневому саду,
На мою головоньку всей цвіт упав,
Ходила ж я в вішневому саду чепурненько,
А за мною мій Степанко потехеньку1.

Якщо треба приш пи ли ти — співают:

15.

Дай, мати, голку
Ще й ниточку с шолку
Пришпилити кв’єточку
З зеленого барвіночку.

Як знімають з кос оплітки, кидаючі іх, співают:

16.

Коснички мої
І оплітки мої,
Де ж я вас подіваю?
— В вішневому саду
На черешеньці я вас 

почіпляю.

Матуся йтиме,
Да й плакатиме,
Да ще й споминать буде:
Це ж моій дочки
Вісят коснички,
А ії тут не буде.

 1 В описаніі цього вісілля Гандзя і Степан будут фігуріровати як 
жених і невеста. Можуть буть і другі имена, дивлячись як звуться 
молодий і молода (приміт. В.Лук’янова).
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Після того, як вбирут,  — співают:

17.
Заковала зазуленька
В вішневому садочку,
Прихилила головоньку
Оґ зеленому листочку.
Нехай кує, нехай кує!
Бо знає чого.
Не буде так в свекрухи,
Як в мати було.
А в матусі всюде горе,
Але гулят доволі.

А в свекрухи все равно,
Но гулят неволно.
Иди, иди, чуже дитя,
Не барися,
На сінешнім порожечку
Завернися.
Що це таке за гуляніє,
Що на сінешнім порозі
Завертаньє?..

18.

Ти, рабая зозуленько,
Вже ж тобі да минаєця
Весняноє да літанєчко
І веселе да кованьєчко.
Молодая Ганнусенько,
Да минаєця
П зднєє гулянєчко

І раннєє да сніданьєчко;
Бо в свекрухи цього не буде,
Бо тре діло робити
Да кожному вгодити:
І старому, і малому
Да Степану молодому.

19.

Ой ти, криниця,
Ти холодниця,
Чого ти замерзаєш?
Че на тебе бережки упали,
Що ти такий жаль маешь?
Ой як мені не замерзати,
Що силнії морози,
Трава посохла,
Листя впало,
Бо вже мені пора пришла.

Ой ти, дівчино молоденькая,
Ой який ти жаль маєш,
Що ти свою р дну матусю
К старості покидаєш!
Ой як же мені не покидати, —
Не хочут мене годовати;
Вже літа вийшли,
До розуму дойшла,
Бо вже мені пора прийшла.

20.

Ти, рабая да зазуленько,
Вже тобі да минаєця
П зднєє да літанєчко
І ранєє да кован’єчко,
Куда летишь, не налітаєшся,
А де сядиш, не накуєшься.

Молодая дівчинонько,
Вже ж тобі да минаєця

Матусіно розкошан’єчко
І ранєє да сніданєчко;
Куда п йдешь — не
 нагуляєшься,
С кем станешь — не
 наговоришься.
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21.

Летіли галочки
В три радочки,
А зозулька попереду.
Всі галочки
По лужкам сіли,
А зозуля на калині.
Ішли дівочки
На веч рочки,

А Гандзюня попереду;
Всі дівочки
По лавках сіли,
А Гандзюня на посаді;
Всі дівочки
Заспівали,
А Гандзюня заплакала.

Як в молодої нема рідної матері — співают:

22.

Пливала щука-риба
По сухому дні;
Пребудь, пребудь, моя мати,
Теперь оґ мені.

Пребудь, пребудь, моя мати
Теперь оґ мені
Да дай мені порадочок,
Бідной сироті.

Не пребуду, дитя моє,
Теперь я оґ тобі:
Насипали сирой землі
На груді мої.

Склипилися чорні очі
Ще й уста мої,
Склипилися чорні очі
На всі ночі,
Тепер же я, дитя моє,
Тобі не до помочі.

Ой є в тебе, дитя моє,
Р дна тьотка,
Нехай веде порадочок,
Як р дна матьонка.

Молода прі цих пісьнях плаче, а як гарно дівчата співают, 
то плачут і всі прісутні, дивлячись на сиротську долю.

Як молоду вберуть, то вона приходить в хату; а тим часом 
свати вже встают за стола і готуються йти до вінчання. Кого-
небудь з близьких родичів посилают до батюшки, щоб був вже 
готовий, і при цьому приносят йому хліб, бо, кажут, всяке до-
бре діло треба починать зо святим хлібом. Другий йди за цер-
ковним старостой и за «півчой».

Батько молодої з матерью встают коло столу; батько бере 
«окону» (ікону) і хліб, молодії йому кланяються тричі, а він 
благословляє іконой і хлібом, говоряче: «Нехай Бог благосло-
вить і щастє й долю дає!»

Потім передає ікону з хлібом матері; вона теж благословляє 
молодих, котрі тричі кланяються до землі, говоряче те саме, 
що й батько.
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Музики під час благословенія грают жалобну пісьню, а всі 
гості стоят, побожно (благоговейно) на це дивлячись, а деякі і 
плачут.

Молодий й молода, принявші благословеніє, цілуют ікону, 
хліб і руки батька й матері.

Дівчата під час благословенія співают:

Котилася з ронька
З гори да в дол;
Кланялася Гануся

Татусю до н г.
Татусєві н женькі біленькі,
Щоб була Гануся щасливенька.

Після цього, молода цілується зо всіма дівчатами і проща-
ється з своїм товариством і дівоцством.

Всі свати, дівчата і маршалки з музиками виходят з хати, 
співаючі:

Ой, матьонко-юдко,
Да ворочайся хутко;
Неси дочці шубу,
Бо поведем до шлюбу.

Як виходят з двору на вулицю — співают:

Лети, лети, зозуленько,
Попереду нас
Да одчини церквоньку
Проти нас.

Дорогою до церкві — співают:

Ломаймо ялину,
Стилімо долину
Нашому молодому
До Божого дому.

***

Помаленьку йдімо,
Пилом не пилімо,
Щоб нашая пава
Пилом не припала,
Щоб нашая Ганнуся
З лиця не злиняла.
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***

Попи, попи Гордію,
Не звони раненько в неділю,
Да зазвони в субботу
І перебий дівчатам роботу.

***

Нема попа дома,
Поїхав до Кийова
Ключик в куповати,

Церкву одмикати,
Щоб Ганнусю з Степаном
Повінчати.

***

Попи, попи, батьку наш,
Да причини церковку
Проти нас;

Да повінчай діток
Одноліток
В Божий час.

Як молодий і молода виходят до вінчання з хати, іх кропят 
святою водою, щоб до іх нічого лихого не пристало.

Молода бере за пазуху мак, щоб не було корости.
Молодий бере кусочок желіза в кишеню, щоб ніхто нічого 

злого не зробив.
Молодого і молодую, як виходят з хати, ще обсипают жи-

том, щоб були щасливі і богаті.
Молода бере в кишеню ключа, або яке-небудь желізо, щоб 

ніхто не зворочив.
Прийшовші в церкву, молоді стают в «бабинку» (в притво-

ре). Староста приходить, одбирає од їх перстні і кладе на таріл-
ку (церковне блюдо), а сваха сте́ли киліма коло аналойчика і 
на йому протягує рушника. Батько молодого приносить хліб і 
кладе на аналої, потім йди до старости, плотить за світло. Ста-
роста світить панікаділа, а батюшка виходить с хрестом і Еван-
гелієм, кладе його на аналої і йди в притвор, де стоять моло-
ді, — благословляє іх хрестом, вони цілуют хреста, получают 
от батюшки засвіченні свічки, і починається обрученіє.

Після обрученія молоді беруться за єпітрахіль і вводяться 
батюшкою на середину церкві, до аналою, стають на просте-
ленного киліма і рушника, і молодий собі і молодой кидає под 
ногі гроші, щоб були богаті.

Як молода хитра, то старається попереду молодого стати на 
рушника, щоб він ії слухався і був ії покірний.
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На вінчані вінці тремают над головами — молодому — хло-
пець (маршалок), а над молодою — дівчина (дружка).

Після вінчаня тушат свічки, котрі були в руках молодих, і 
дивляться, чія свічка більш сгоріла, то тей попереду вмре.

Молоді при вінчані стараються буть веселі, щоб житя їх 
було веселе.

Як молода якому жениху одказала и вишла за другого, або 
молодий покинув яку дівчину і бере другу, то, щоб їм чого вони 
не зробили (пересипают дорогу попілом тим, що палят тріски з 
дом[о]вини, або тею водою, що миют мертвеця, щоб скоріш по-
вмерали молоді), то після вінчання виходят з церкві на другі 
двері, щоб не перейти чарів.

По виході з церкві молодих, музика зустрічає їх маршем, а 
дівчата, ідучі дорогою от вінчаня, співают:

Дякуєм нашому попонькові
Ще й нашому дяченькові,
Що нашіх діток звінчав

І недорого взяв:
Повтора золотого
З Степана молодого.

***

Не вій, вітре, в лузі,
Да повій по дорозі,
Да размай косу-росу
По червоному поясу;

Да нехай коси має,
Як мак зацвітає;
Да нехай леліє,
Як мак зазелиніє.

Як входят во двор молодої — співают:

Тестенько да м й батенько,
Я сьогодня вже тв й зятенько;
Вчора був нареченний,

А сьогодня вже повінчанний;
Вчора були да на риночку,
А сьогодня пьєм горілочку.

***

Зять в ворота входит
Да до тещі говорит:
Тещенько, моя матінко,
Я вже да тв й зятенько;

Вчора був нареченний,
А сьогодня вже повінчанний;
Вчора був на риночку;
А сьогодня пьєм горілочку.

Молодий й молода підходят под двері хати і стоят у порога, 
а дівчата співают:

Вийди, мати, вийди,
Да не буде тобі кривди,
Бо стоят твої гості
На тесовому помості.

Вийди, вийди, матусенько,
Протів нас
Да поглянь же, матусенько,
На всіх нас,
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Краща твоя донька
За всіх нас.

Вийди, вийди, матусенько,
З хлібом, —
Прийшла твоя донька

З дідом;
Не так з дідом,
Як з женихом —
Звязав поп ручки
Рушником.

Мати бере хліб, виходи проти молодих, вітає іх і просить в 
хату; молодії цілуют хліб і входят в хату, а дівчата співают:

Надворі дощик йде,
А в сіничках сухо;
Ой ти, Ганнусю-цокотухо,
Годі тобі цокотати,
Попроси і нас до хати.

Прийшовші в хату — співают:

Прийшло дитя з вінця
Да не промовит словця;
Тим то воно не говорит, —
За сльозами не промовит.

Батько з матерью становяться коло стола з хлібом, молодії 
кланяються їм в ноги, а батьки іх благословляют.

Як кланяються матері — співают:

Похилиє дерево ялина;
Покорноє дитятко Ганнуся,
Низенько головку склоняє,
Косами плечі встиляє,
Сльозками личенько вмиває.

Після того, як батько з матерью поблагословлят дітий, мар-
шалок бере за хустку молодих, за котру молоді тремаються, веде 
іх за стол на покуть і говоре: «Прошу благословеньства перший 
раз, другий раз і третій раз». Як заводят за стол — співают:

Летіли гусочки через сад,
Кликали Ганнусю на посад;
Що вам гусочки до того?
Є в мене татусенько для цього.

З молодими разом сідают за стол і всі дівчата, котрі вбира-
ли до віньця, і ії товаришки.
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Як молода сирота, то співают:

Отворай, Боже, ворота,
Бо йде на посад сирота;
Ступнула н жкою на порог,
Махнула ручкою на весь род;
Всю свою родиноньку обійшла,
А р дної матусеньки не найшла.

Тоді батько наливає чарку, бере ії не голими руками, а плат-
ком, пьє до молодих і каже: «Ну, дітки, дай же, Боже, якнай-
лучше! Дай, Боже, щоб в парі віку дожили, щоб вас люде по-
важали, щоб були богаті, як земля, і дужі, як вода». Пьє до 
половини чарку, а остаток виливає на столю і приказує: «Щоб 
були здорові і брикали». Пьє другу до дна і каже: «Щоб в парі 
віку дожили, щастя й долі зазнали».

Наливає треттю чарку і передає дочці. Дочка приймає чар-
ку, бере ії теж не голими руками, а платком і цілує батька в 
руку. Дочка пьє до матері і трохе виливає в столю в знак того, 
що вона нічого не мислить злого.

Матір приймає чарку і таким же чином, як і батько, пьє до 
зятя. Зять пьє до брата че до сестрі, а тії в свою чергу пьют до 
молодого і молодої, поки не перепьют всі родичі. Далі чарка йде 
по черзі.

Як перепиває батько — співают:

Пей до мене, м й татусеньку,
Повною повночкою
З щастем, з долечкою.
Я до тебе перепиваю,
Щастя й долі не вгадаю.

Проси, доню, в Бога,
Щоб була доля добра,
Встаючі і лягаючі,
Господа благаючі.

Як молода сирота, то до єї перепиває дядько че тьотка; тоді 
співают:

Ти, Ганьдзюню, ти товаришко,
Чого в тебе батьк в много,
А р дного — не жадного.

***
Ой, нема, нема Ганьдзюні дома,
Десь в на пошла до пана Бога,
Р дної матусеньки на весіллє

 просити.
Постояла годину,
Постояла другу,

Аж одчинилися
Райскі врата.

Йди, доню, йди не гайся,
На весіллє мене не сподівайся;
Є в тебе р дна тьотка,
Нехай споражає як матьонка.
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Посидівші за столом і вгостивші дівчат, молоді вилазят за 
стола, і молодий йди за свахами, а дівчата з молодою тань цю ют.

Молодий, прийшовші додому, збирає свою родню. З цеї род-
ні збираються в гурток молоді молодиці, котрі і називаються 
свахами, і в хаті молодого, перед тим, як мают йти до молодої, 
співают:

В сіничках голубец гуде,
А в світлиньку голосок іде;
То не голубец гуде,

А Степанко говоре,
Свою родиноньку
На весіллє просит.

Після цього свахи з молодим ідут до молодої і дорогою спі-
вают:

Ой рано, рано на зорі,
Їдие Степанко на коні;
Вирізав з березки
Три р зки
Да вдарив кониченька.
П д ножкі.
Біжи, біжи, кониченько,
В новий дв р,

Подивися, колько моя Ганнуся
Позберала дру́жочок
Повен дв р.
Посажала дружочок високо,
Сама сіла, молоденька,
Више всіх
Да склонила головоньку
Нишше всіх.

***

Пустимо стрілу перлову
Да розіб’ємо стіну камену
Да возьмемо Ганнусю молоду.

Як свахи подходят до ворот молодої — співают:

Молоденький Степанко
П д сад под’їзжає,
Да на тетерки стріляє.

Тетерочку да на юшечку,
А перьєчко на подушечку,
А Ганнусю на послужечку.

Як входят во двор — співают:

Да годі нам стояти,
Сирої землі топкати
Чорними чоботками
І золотими подковками.

В це времнє виносят на двор ослон, застиляют його килімом, 
і на його сідає молода, а дівчата починают дражнить свах — 
співают їм:
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С кудова наїхали?
Че з села селяне,
Че з міста міщане?
Ой дайти нам знати,
Перед ким шапку зняти.

Свахи одвічают:

Ми з села селяне
І з міста міщане;
Не дамо вам знати,
Перед ким шапку зняти.

Як свахи мовчать, то дівчата співают їм:

Німі свахи, німі,
Житню полову їли
Дайти їм одліпити,
Щоб вміли говорити.

***

Ми думали, що свахи ї́дут,
Аж в ни пішком йдут,
А молодого в мішку несут;
Ноги стірчали,

Собаки гарчали;
Ноги теліпалися,
Собаки заїдалися.

***

Ми думали, що свахи богаті,
Аж вони горбаті;
А на горбах вірби,

А на вірбах сови;
Со́ви очі дали,
Щоб свахи не дрімали.

Свахи дівкам одказуют:

Перша дружка,
Як стружка;
На ослон лізла,

Як жаба розлізла,
А в постоли взуваєця,
Як жаба надуваєця.

Дівки свахам:

Перший сват дуроватий;
Не потрапив до хати,
Да потрапив до хліва,

Де стояли кози да корова;
С козами да вітаєця
В їх здоровья да питаєця.
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Дівки маршалкам:

Ми думали, що маршалок
 пан, пан,

Аж в н соломняний жупан,
Ґонтою голова вбита,
Мочулою борода вшита,

А очі в клочі,
Нос в ремені
І жаби в кешені,
Ликом подперизався
Да в маршалка вбрався.

Дівки світильці:

Світилка шпилька при стіні,
На йой сорочка не єї;

Свахи:

На йой сорочка сестріна,
Задаймо дружкам сорома.

Свахи дівкам:

Брешети, дружки, як свині,
В ії сорочка з скрині:
Ії мати виправляла,
Сорочку з скрині дала.

Дівки свахам:

Не самі брехали,
Нам люде казали:
По селі ходила,
Сорочки просила;
Од ранку до ранку

Випросила дранку;
Од хати до хати,
Випросила лати;
Собаки опали
І ту оборвали.  

***

Йшли свахи гребелькою,
Найшли жабу рабенькую.
Єдна каже: «Р’єжмо»;

Друга каже: «Єіжмо»;
Третя каже: «Жаба тлуста,
Така смашна, як капуста».

Тим часом, як свахи з дівками на дворі дражняться, марша-
лок йди в хату і виносить на тарільці до молодоі, котра сидить 
на ослоні, вінки (букети, котрі чіпляют до грудей) і говоре:

Я хлопець не дурак, —
Вліз між дівки, як рак.
Проше, мосьці панно,
Вінки принять.
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Дівки співают:

В Кийові вінки вили,
В Кийові повівали,
А в цих Бехах роздавали.

Молода бере вінки од маршалка і самого крашого чіпляє 
собі, а останні сама або маршалок роздає дружкам. Дівки спі-
вают: «В Кийові вінки вили…»

Тоді з хати виходить молодої старша сестра че тьотка і ви-
носить на тарільці маршалкам хустки, и дружка пляшку го-
ріл ки.

Як маршалок бере хустку, то каже: «Дай же, Боже, щоб ви, 
тітусю, діждали такого білого волоса, як цей платок». А повер-
туючись до дівчат, з жартом до іх говоре: «Дай, Боже, щоб ді-
вчата посивіли, як цей платок».

Дружка наливає чарку горілки і частує маршалків за він-
ки. Дівчата співают:

П’їт, маршалки, горілку
За нашую дівку, —
З зеленої пляшки,
Да не з вашої ласки.

А як маршалкам дають хустки — співают:

Не дивуйти, маршалки,
Що короткі подаркі:
В нас прадіво не вродило,

А стара мати не зробила;
А Ганнуся молоденька
Гуляти раденька.

Після цього молода йде в хату і сідає на ослоні перед сто-
лом; ії обступают дівки, а родня сідає за стол и по лавках, де 
можна. Свахи на дворі співают:

Пусти, свати, в хату
Хоч ручки нагріти,
Молодої поглядіти:
Че хо́роше нараджена,
Че хо́роше посаджена?

Нараджена, як панинятко,
Посаджена, як сиротятко;
Нехай наш панич сяде
Їз своєю да панною.

З хати ніхто не виходе; тоді два чоловіки молодого йде в 
хату і просяться на́ ноч. Один з іх говоре:

«Добрий вечір то́му,
Хто є а́ктор (хазяін) цього дому!
А як ні́ма акто́ра домове́ґо,
То є а́ктор, ктурий засідає місце є́ґо».
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Хто-небудь з хатніх питає: «А що вам сюде треба?» Ті отві-
чают: «Ми хочем, щоб ви нас пустили на́ ноч». Хатні їм гово-
рать: «Ні, не можна вас пустити на́ ноч, бо в нас весіллє, тісно і 
нема де вас помістити».

Посланьці. — Да ми де-небудь, нам місьця багацько не треба.
Хатні. — А хто вас знає, хто ви таки, може, вас і на порог 

пус тить не можна?
Посланьці. — Як ви нас боїте́сь, то ми вам покажем і про-

читаєм св й пашпорт.
Хатні. — Ну то покажіт і прочитайте!
Посланьці читают: «Житомирської губерні, Овручеського 

уєзду, Їскоростьского стану, жителі с. Бехів. Просит вас Степан 
Іванів Бех (молодий), щоб ви нас пустили в весілний дом на три 
дні погулят; і все нам продоволствіє дат, і по рюмочкі водочкі 
випіват».

Хатні. — А як так, то проше в хату.
І тут дают їм по чарці горілки. Хатні гості виходят в сіни, а 

свахи молодого подходят до порога і співают:

Чому сваха свахи не вітає,
Десь то вона кожушка не має;
Десь кожушок в швачки,
А сорочка в прачки.

Тоді хатня старша сваха надіває навиворот кожуха й шап-
ку, щоб ніяке лихо под спод не забралось, світить свічку і бере 
бохон хліба, і виходить протів свах на сі́няшний порог. Старша 
сваха молодого світить свою свічку своїмі сірниками, бо з хати 
не дадут — «не можна нічого дават, треба свое мат», і всі свахи 
співают:

Приступи, сваничко, до ме́не,
В тебе свічка і в ме́не —
Злипімо свічки докупки,
Зведімо дітки до хатки.

Тоді хатня сваха передає свою свічку свасі молодого, а та 
свічки стулює докупи, щоб молоді вкупі жили і не росходились, 
і обмінюються хлібом три рази і за каждим разом цілуються, а 
свахи при цьому співают:

Поцілуймося, свахо,
На першом порозі
Да на лютом морозі.
Всі люде дивовалися,

Як сванички цілувалися;
А ще й не так подівуються,
Як сванички ще раз

 поцілуються.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

309

Після цього всі входят в хату і стают коло порога. Молода 
сидить коло стола на ослоні, і ії хатні свахи обступают кругом.

Свахи молодого в порозі спі вают:

Чому ви нас не питаєти
По що ми да пріієхалі, —
Че по горох, че по чачовицю,
Че по дівку, че по молодицю?

Хатні свахи одвічают:

В нас горох немолоченний,
Чачовиця в копах стоїт,
А наша дівка в косах сидит.

Свахи молодого:

Ми горох помолотимо,
Чачовецю перетрусимо,
А вашу дівку да порушимо.

***

Одступіця подоляночки
Од стола до лавочки,
Нехай сяде наш пан
З своєю да паненкою,
З своєю подолянкою.

Хатні свахи отступают від молодоі, а молодий бере молоду 
за руку і тречі кругом себе обкрутиться з єю, і цілується з єю. 
Тоді молодії беруться за хустку, а маршалок заводить їх за стол 
на покуть. Як веде — говоре: «Прошу благословеньства пер-
ший раз, другий раз, третій раз». На що батько одвічає: «Не-
хай Бог благословит». За столом, коло молодої, котра сидить 
праворуч від молодого, садовят світилок (малих дівчат, роди-
чок молодого), котрі держать засвіченні свічки, а далі сідают 
молодого свахи і його гості, а свахи домашні, їх далі будем на-
зивати «прида́не», стоят коло стола, просят гостей їсти й пити і 
до чарки припліскуют руками і співают:

Сванички наші любі,
Понадували губи;
Самі не п’єти

І нам не даєти.
П’їт і їшти всеньки,
Щоб були веселенькі.
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Свахи одвічают:

Ми пили і їли
І веселі були,
Коли б були знали,
То б торби з дому брали.
Вже ми й так пили й їли,
Що на столі ні кришки,

А под столом ні костки.
Казав же нам зайчік,
Щоб зостався хліба окрайчік;
Казала нам лиска,
Щоб порожня була миска.

***
Суха наша чарка, суха,
Чогось наша сваха глуха.
Тим вона не чує,

Що з сватом не ночує,
Якби вона ночувала,
То б вона трохи дочувала.

Прида́не одвічают:

Їшти, свахи, юшку,
Да не ждіти на морковку,
Бо внадився поросюк ґ вовку
Да виїв нашу морковку.

Свахи:
Якби ти, сваничко, добра,
То б ти горо́д загородила
Да поросюка вбила,
На череві осмалила
І нам юшкі наварила.

До речі: тут треба сказати, яку їжу готуют оґ вісіллю. Готу-
ється тілько холодна закуска і вся разом ставиться на стіл, так 
що стіл с себе представляє кучу всякої їжі: тут мнясо печенне 
і варенне, тут і ковбаса, і кішки, тут і холодець, і варенники, і 
сметана, і вареньє, котре їдят, як і всяку закуску, тут і пірники 
і всякі здобні коржики. А кругом всеї іжі, всіх цих тарілок з 
їжою, нарізано хліба і булок і предковічні «млиньці», як непре-
мінне національне шляхетське блюдо.

Така їжа буває не тільки на весіллі, но і на всякій оказії, 
крім похоронного обіду. Порадка, яку їжу попереду їсти, не на-
блюдают, а що кому подобається, те і починає їсти. Буває так, 
що инший попереду їсть варенники з сметаною, а потім вареньє 
і ковбасу, або мнясо і навпаки.

Саме головне — це випівка; як багацько ставиться горілки, 
то це считається найлучше. Нехай на столі буде як багоцько 
їжі, нехай вона буде і смашна, но нема горілки, то це все не сто-
їт нічого.
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Так що хазяїн старається, щоб в його було доволі горілки, а 
хазяйка, — щоб в ії на столі було багацько всякої їжі.

Всякий родич, як приходить на весіллє, непремінно пове-
нен «поднят» перезву, себто всю родню другої сторони должен 
зазвати до себе і вгостити.

Як вгощають, дуже здаються на просьбу, і як не дуже про-
сять, то «обіждаються». То, щоб ніхто не «обіждався», просят 
ду же гарно з рукоплесками, з преспівами до чарки (Див. «Бесе-
да» в календарі), а як хто не може пити, то ллют йому горілку 
самі в рот або за комнір.

Як понапиваються, співают ріжні витребеньки.

Витребеньки1

Поїхав милий в полє орати,
А я пошла, молоденька,
До корчми гуляти.
Приїхав милий з поля,

 наоравшісь,
А я прийшла, молоденька,
З корчми, нагулявшісь.
— Ой милий, м й милий,
Що я наробила —
Не спитала, де орешь, —

По полю блудила.
— Все то, моя мила,
Да все то нічого,
Пошукай-но, моя мила,
Повечерать чого.
— Яка нам вража мати
Наварила їсти,
Що ти в полі орав,
А я була в місті.

***

Поїхав милий в дорогу,
А я пропила́ корову.
Приїхав милий з дороги —
Я йому под ноги…
— Що я, милий, да зробила,
Що корову пропила.

— Пропий, мила, ще й козу,
То я нічого не скажу.
Я пропила радно,
А в н каже: «Ладно».
Я пропила шарандак1,
А в н каже: «Добре й так».

***

Через греблю вода йде,
Помий ноги, поп іде!
Не помию, нехай так,
Мене любит і так дяк.

Любив мене попов син,
Привів мені конів сім;
Дурна була, не брала,
Шестирима катала,

 1 Після цього слова в дужках пояснення: «Літник, юбка своєї ви-
діл ки».
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А сьомого продала
Да кучера наняла.
Кучер, кучер, кучер м й
Кучер барін молодой,
Прошу коників напой.
Я коників напою,
З дівчиною постою.
Ти, криничная вода,
Ти, дівчина молода;
Ти, дівчино, го-го-го!
Люблю тебе, небого!
Хоч я хати не маю,
Да жениця думаю.
Постав мені хаточку,

З макового цвіточку,
А сінички з лободи,
Да в чужую не веди;
Бо чужая такая,
Як свекруха лихая;
Я свекрусі вгожу:
Постель білу простелю,
Качалочки под головки,
А рублика под боки;
Лягай, лягай з хворобою,
Щоб ти да не встала,
Щоб ти моєй головоньки
Да не склопотала.

***1

Ой в саду, в саду
Сіяла росаду.
Че ти мене вірно любишь,
Че на яку зраду?
Як на яку зраду…
Скарай мене, Боже,
Цілував, милував
Поки сон не зможе;
Цілував, милував,
Не націлувався,
Як у саду соловей
Не нащебетався;
Соловей щебетав,
Зізуля кувала,
Щоб ти не дождав,
Щоб я цілувала.

Ой щоб же ти, дівченонько,
Хворіла-боліла,
Що ти моїх гостинчиків
Щовечера ззіла.
Як ти дурень носив,
То я хитра брала,
Тепер мене позивай
Хоч до єднорала1.
Тепер зима,
Кислиць нема,
Щоб я оддавала;
Пожди, дурню, до осені,
Як вродят кислиці, —
Куплю мірку
За копійку
Да отдам гостиньці.

***

Гайком, гайком,
Пасли воли з Марком,
Да не спали увсю ноч,
Да й заснули ранком.
Понад гайком, гайком,

Гайком зелененьким,
Там орала дівчинонька
Воликом чорненьким;
Орала, орала, не вміла гукати
Да наняла музиченьку

 1 Після цього слова в дужках пояснення: «Генерала».
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У скрипочку грати;
Музиченько грає,
Дівчина гуляє.
Чорт твого батька знає,
На що ти уповаєш?
Че на тії воли,
Че на ті корови,
Че на моє біле личко,
Че на чорні брові.
Воли да корові, —
Все те поздихає, —
Біле личко, чорні брові

Ніде не злиняє.
Нехай моїй дівченоньки
Ніхто не займає;
А хто ії займи,
Лихо собі знайде,
Руки, ноги одобью,
Додому не зайде;
А хто ії займи, —
Нехай не цілує,
Бо ця мене дівчинонька
До́рого коштує.

***

Под мостом,
Риба з хвостом,
Нікому ловити.
В нашіх Бехах
Хлопці дрантєі, —
Нікого любити;
Од субботи до субботи
Кожухи латают,
Повиходят на вулицю,

Губи надувают.
Тепер такий світ настав,
Що шапки рогачки,
Сякий-такий, обідраний
Да й тей — до богачки;
Сякий-такий, аби був,
Хліба й солі б роздобув,
Сякий-такий кривонос,
Аби його Бог приньос.

Після цеї веселої закуски, гості встают за стола, а молодий 
з молодою і світилками сидят за столом, і починається обсилан-
ня родні пірниками.

Пірники печут на меду, «медівники», і тоді, як молодий 
з свахами йде до молодої, то ці пірники складают в коробок і 
дают почотному свату, котрий несе їх в коробці до молодої, крім 
пірників, кладут в коробку ще дві тарілки, дві чарки, настол-
ник і три кварті горілки, бо в домі молодої цього не дадут, тре-
ба, кажут, мать своє.

И після закуски че вечері — ці пірники обсилают родні мо-
ло дої.

Маршалки берут горілку, наливают чарки і ставят на двох 
тарілках по чарці, а та сваха, котра несла свічку, ставит на та-
рілку стілько пірників, скілько є душ семьї в той родні, котру 
обсилают.

Попереду підносят молодому і молодой, потім батьку і мате-
рі молодой, далі останнім родичам.
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Як маршалок підносить кому пірника, то каже: «Просив 
молодий й молода цей дар принять».

Тей, хто приймає пірника, випиває чарку горілки і одвічає: 
«Дякую молодому й молоді, як буду свої діти одават, то буду 
цим самим даром обсилат», — і кладе на тарілку за цей дар 
кіль ка копійок.

Як обошлют всю родню пірниками, то кладут бохон хліба, 
молода кладе на тей хліб навхрес свої руки і склоняє голову; 
тоді підходят дві свахи, одна з сторони молодого, а друга з сто-
рони молодої і знімают з голови молодої вінка і чіпляют його 
за образи.

При цьому співають пісню:

Вінче м й перловий,
Хто тебе розпорушит?
Татусьо не розпорушит
І серденька не розкрушит.

Матуся не розпорушит
І серденька не розкрушит;
А розпорушит Степанко
І серденько розкрушит.

Кончивши цю пісьню, привязуют молодой на голові черво-
ной застіжкой (лентой) того вінка (букета), котрого ій підноси-
ли маршалки на дворі, як прийшли свахи́, с котрим вона лягає 
спати, при чом приказуют ій, щоб вона його не скинула, то не 
буде після злазить з голови хустка з кімбалкой.

Після цього лягают спати, гості росходяться по домам, а на 
другий день знову збираються.

Колись, літ сорок-пятдісят тому назад, на цю ночь молодих 
вели до комори спати і на другий день дивились, че молода чест-
на. Як честна, то привязували до хустки, тоді як завяжиться, 
червону квітку червоною застіжкою, а музикам до стру́менту 
теж чіпляли червоні квітки і застіжки, котрі вони носили до 
кіньця вісілля. Но тепер цього вже не роблят, в комору моло-
дих не водят і застіжок музикам не чіпляют, а тілько на другий 
день, як зберуться гості, свахи завязуют молоду в молодицю і 
привязуют на голові, до боку хустки, червону квітку і застіж-
ку, як эмблему ії честності (целомудрія), хотя би вона була і не-
честна. Це завязування робиться до приходу молодого. Робить-
ся це так.

Молода сідає на ослоні, застеленном килімом, щоб була бо-
гата і як пані завсіди сиділа на килімі. Тоді мати ії, а як нема 
матері, то тьотка, підходит, знімає з єї червону квітку з за-
стіжкою, кропит голову святою водою і посыпає житом і каже: 
«Господи, Боже, благослови». Після цеї церемонії підходят 
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молодиці-свахи (но не вдови), надівают на ії ґібалку, закручу-
ют коси, надівают чїпця і завязуют в молодицю.

При цьому співают такі пісні:
Як мати благословляє:

Де цеї дівчини мати,
Що казала завивало дати.

Як росчісуют коси:

Дай, мати, масла,
Бо я твої корови пасла.
Од роси до роси —
Дай масла на коси.

Як завязуют:

Завивала мене дядина
Да сичала, як та гадина;
Завивала мене тьоточка
Да сичала, як та щоточка.

Тим часом приходить молодий, а домашній сват, батько мо-
лодоі, висилає музиків за батьком і матерью молодого, с кот-
рими приходят і всі родичі. Зараз, як прийдут, маршалок за-
водить молодих за стол таким же чином як передніш, де вони 
сідают на килімі, коло них садовят батька з матерью і далі 
других родичів і снідают. Перед цим перепивают до молодого 
і молодої таким же чином, як і раніш. Після сніданя йдуть по 
пере́звах, себто до кожного родича молодої, де ставиться випів-
ка і закуска. Од перезви до перезви дорогою музика грає які-
небудь таньці, а молодиці з чоловіками, ідучі, таньцюют.

Як кончаться перезви, то всі родичі знов сходяться до мо-
лодої і сідают вечерать і перед цим, як посідают, маршалок йде 
в комору, бере коровай, ложить його на віко пікальной діжки, 
котре застиляється чистим настолником і несе його на голо-
ві в хату під гру музики і пісьні свахів, при чому на каждом 
порозі маршалок должен раз перекрутиться з короваєм, ніби 
танцюючі.

Як коровай несе, — свахи співают:

Дружка коровай несе,
Наміткою трасе;
Хоч траси, не траси,
А нам короваю даси.
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Принесші в хату коровай, маршалок ставит його на стол і 
починає різать, а свахи співают:

Місяцю, перекраю,
Присвіти нашому короваю,
Щоб було віднесенько,

Краяти коровай дрібнесенько,
Бо в Ганнусі род великий,
Щоб було чим обділити.

***

Дружка коровай крає,
Золоті ножі має.

Роскраявши коровай на часті, крім дна, котре полагається 
музикам, маршалок підносит на тарільці коровай попереду до 
батька і матері і примовляє:

Короваєм обсилаєм,
Цим даром, марціпаном,
Будьти ласкаві,
На молоду і молодого
І на слугі єґо

Цей дар принять.
Казав молодий і молода,
Щоб ви подаровали корову

 че вола,
А ні — червоньців два.

Батьки-приймачі одвічают: «Дзінькуєм молоді й молодому. 
І вас, пане маршалку, за фашиґу (подарок)». І кажуть, що вони 
даруют молодим, че коня, че корову, че поле, че пчоли, че овеч-
ку і инш.

Так само і другим родичам. Як роздадут коровай, то дно 
короваю, в котрому запікано овес і гроші, маршалок підносит 
музикам і говоре:

Казав молодий й молода,
Щоб ви подаровали корову че вола,
Або червоньців два.

Перший музика: «Дякуем молодого й молоду за подарок. 
Як будем своїх синов жинить че дочок оддавать, то будем і ми 
цим даром обсилать».

Другий музика з жартом:

Я їм дарую пчоли на зеленім дубі,
Щоб молодий й молода ціловалися в губи.

Третій музикант:

А я дарую їм на вербі сороку,
Щоб молодії кликали на хрестини до року.
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А перед цим, як мают роздавать коровай, свахи співают:

Роди, роди богатий,
Даруй товарець рогатий;
Ви, братики, коники,
А ви, сестриці, тилиці.

Після роздачі короваю вечерают і після вечері встают всі 
за стола, а молода кланяється всім образам, знімає рушники, 
киліма, подушки, гості, родичі молодого, це все забирают, а де-
які берут, що бачут в хаті: і коцюбу, і миски, і горшки, і сито, і 
инш. А для цього домашні стараються, все, що лежить на віду, 
приховать, щоб не забрали.

Батько бере хліб, а мати образа і благословляют свою дочку, 
котра три рази виходить в сіни і, вертаючісь в хату, кланяється 
батькам в ноги.

В це времне співают:

Це ж тобі, Ганнусю,
От татуся заплата:
Ложечка й тарілочка
І хліба бохоночка.

Поблагословивші, співают:

Запрагайти, свати, коня сівця,
Бо не стало в цього свата півця;
Запрагайти вороного
Да поїдем до другого.

***

Виправляйти нас, не гайти,
Бо з вечора ще н чка темна,
Нам дорожка непевна,
Щоб нам не заблудити,
І Ганнусі не загубити,

Бо як ми ії да загубим,
До чем ми ії да одбудем?
Як ми ії да стратимо,
Чем ми ії да заплатимо?

Як молода знимає ікони — співают:

Кланяюсь Господу Богу
І святой Миколі,
Я до тебе? м й батеньку
Не вернусь ніколи.
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Перед тим, як має виходить з хати, співают:

Чого сидиш, Гандзюню,
Чом не дякуєшь татусю,
Бо вже коні запражені,
І вже вози завернині.

Вона:
Велю коням овса дати,
А сванечкам погуляти,
Покуль прийди м й татусьо
З вишневого саду.

Свахи:
Татусенько з саду йде,
Пару коників веде.

Молода:
А я молоденька,
Да цьому раденька
І з вами готовенька.

Свахи:
Чого сидиш, Гандзюню,
Чом не дякуєш матусі,
Бо вже коні запражені,
І вже вози завернині.

Молода:
Велю коням овса дати,
А сванечкам погуляти,
Покуль прийди моя мати
З вишневого саду.

Свахи:
Матусенька з саду йде,
Коровок пару веде.

Молода:
А я молоденька
Да цьому раденька
І з вами готовенька.

Свахи:
Чого сидиш, Гандзюню,
Чом не дякуєш брату,
Бо вже коні запражені,
І вже вози завернині.
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Молода:
Велю коням овса дати,
А сванечкам погуляти,
Покуль прийди м й братичок
З вишневого саду.

Свахи:
Брат із саду йде,
Пару коників веде.

Молода:
А я молоденька,
Дуже цьому раденька
І з вами готовенька.

Свахи:
Чого сидиш, Гандзюню,
Чом не дякуєш сестриці,
Бо вже коні запражені,
І вже вози завернині.

Молода:
Велю коням овса дати,
А сваничкам погуляти,
Покуль прийде́ сестриця
З вишневого саду.

Свахи:
Сестриця з саду йде,
Пару тилиць веде.

Молода:
А я молоденька
Дуже цьому раденька
І з вами готовенька.

Як молода цілує образи і знімає їх, співают:

Як тобі, місяцю,
З зоркою розстатися,
А з сонечком да познатися?
Я п йду понад хмарками
Да хмаркою опущуся,
А дощиком обольюся;
З зорками да розстануся,
А з сонечком да познаюся.

Як тобі, Гандзюню,
З матусьою розстатися,
А з свекрухою да познатися?
Я пойду поза столичком,
Косками опущуся,
Сльозками обольюся,
З матусьою да розстануся,
А з свекрухою да познаюся.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

320

Молоду кропят св[ятою] водою і обсипают житом, як вихо-
дят з хати, і співают:

Оглянися, мати,
Че вся сім’я в хаті;
Невелика щирбина,
Нема в хаті семьянина.

При цьому, звичайно, багацько буває сльоз, бо ці пісьні хоч 
кого розжалобят.

З молодою йде декілька ії родичів, і це зветься «пошли за 
косяни». Дорогою співают:

Ой іде́м ми, і́дем,
Ні дорожки, а не сліду.
З червоною да наміткою,
З молодою да з невісткою.

Як заберут все в хаті: подушки, киліми, рушники і т. инш., 
то співают:

Тобі, матір, цідилки і дойниці,
А мені рабії тилиці;
Тобі, мати, хліви і обори,
А мені, мати, рабії корови;
Тобі, мати, нит і бердечко,

А мені, мати, полотиничко;
Закидай, мати, дрова
І зоставайся здорова.
А ти, свекрухо, тре́ски,
Сподівайся невістки.

Виходяче з двора, співают:

Запрагайти коня в тачку,
Не зважайти, що я плачу;
Ой плачу я, плачу,

Покуль батька в дворі бачу,
А як вийду я за станю,
То плакати перестану.

Прийшовши в двор молодого, його батьки виходят з хлібом 
зострічати. Молодії підходят, кланяються, цілуют хліб і руки і 
входят в хату. Молода кланяється образам, чіпляє свої образи, 
вішає по стінах рушники і вбирає хату всім своїм, що принесла 
од матері. Потім здоровається с всею роднею чоловіка, а свахи 
співают:

Привезли молодицю,
В новую світлицю;
Привезли перепьолочку
Да пустили по застольочку.
Нехай вона тут літає
Да дому не скучає.

Хвалиться Степан своєю
 жоною,

Як приїхав в н додому:
Жона ж моя, калина-малина,
Як на тебе дивитися мило!
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Мати:
Нехай тобі, м й синочку, мила,
Аби мені діло робила,
Аби мені хату й сіни мила,
Аби мене матусьою звала.

Як виходят з двора і родня йде з єю «за косяни», то спі ва ют:

Місяц зорою засвітив,
А братко сестричку проводив:
Це тобі, сестричко, дорога,
Йди од мене й будь здорова!

Після цього, хто прийшов «за косяни», вгощают і росходять-
ся по домам, а на завтра збираються «прида́не» (родня молодої) 
в хаті молодої і йдут до молодого дорогою, співаючі:

Лили дощі, лили,
Всю дороженьку злили,
Нікуди переїхати
І Гандзюню перевідати.

Як войдут во двор — співают:

Вийди, Гандзюню, з хати,
Винось калиноньку
Да вітай свою родиноньку.

Проти придан виходить батько й матір молодого з хлібом, 
а молода йде з батьком і матерью і зо всею роднею цілується і 
просить їх в хату так: «Про́ше, предане, в хату». Всі входят, а 
музики грают їм встрічний марш. Матір молодої приносить і 
кладе на стол пирог (калач), перевязанний червоною ниткою, 
і пляшку горілки, теж перевязанною червоною ниткою, як 
эмблема честності (целомудрія) молодої, чем батьки ії гордять-
ся, і все це показується на кожном кроці. Далі — всіх придан 
просят за стол, на першом місьці сідают батько з матерью моло-
дої, а коло їх сідає друга родня. Молода бере той пирог (калач), 
що мати принесла, ріже на кусочки і роздає всім, хто є в хаті, а 
найбільш дітям.

Батьки молодого починают вгощать родню молодої, приспі-
вуют і припліскуют до чарки, музикам приказуют грать туш, а 
придане, сидяче за столом, співают:

Да покажіть наше, (молоду)
Нехай перед нами пляше
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***

Приїхало два браточки с острова
Да питаються добрих людей, де сестра,
Щоб нам тепленьки сніданя видала.

Сестра:

Я ще тута, браточки, недавно,
Ще в цьому снідані неволна,
Ще од мене комороньку замикают,
Ще од мене ключики ховают.

Після цеї закуски, че сніданя, маршалок заводить молодих 
за стол, йди в комору і так само, як в молодої, вносить в хату 
коровай молодого, ріже його і роздає.

Попереду дают батьку й матері молодого і на коровай кла-
дут сорочки, в котрі вони вбираються і под музику танцюют в 
тих сорочках, а перетанцювавші — цілуються між собою, і всі 
гості їх поздравляют з одруженем діток і виражают їм побажа-
ня, щоб вони діждали ще й за внуками такі подарки получать.

Далі роздают коровай і подарки другим родичам молодого с 
такими пісьнями і примовками, як і в молодої.

Скінчивши роздачу короваю, батько бере хліб і соль, дає 
його сину і невісьці і каже: «На, м й син, цей хліб і с ль, щоб 
за цим хлібом ти свого діждав і мене з матерью годував». Тоді 
йдут по пере́звах1. Скінчивші пере́зви, на другий день збира-
ються найближші родичі, і ставиться їм закуска, після котрої, 
побажав молодим щастя, здоровля і доброї житки, росходяться 
по домам.

Коміна б’ют

Хто отдає останню дочку че жинить останнього сина, то піс-
ля вісілля, на другий день, сусіди збираються до того хазяїна з 
киями коміна бить і піч розвертать.

Тоді хазяїн каже: «Не бийти коміна, я вам лучче за це мого-
рич поставлю». Сосіди тоді робят з жита два вінки або приносят 
іх з собою вже готові, надівают хазяїну і хазяйці на голову і по-
чинают їх гутать в килімі — хазяїна гутают в току, а хазяйку в 
коморі. Хазяїн за це ставить горілку, а хазяйка мед.

 1 В. Кравченком дописано: «По родичах молодого».
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Скачут Карпа

Це буває в весіллі, як понапиваються, то, для потіхи, зби-
рают тих, хто зовсім не вміє таньцювати, і подбадьоруют їх і, 
напоївши, заставляют танцювати. Музики починают грать який-
небудь танець або козачка, а ті починают танцювать, но щоб 
збити їх з такту, музики з козачка переходят на який-не будь 
марш або польку, а потім знову на козачка і польку, так що ті, 
що танцюют, не знают що робиться і, збившись зовсім с такту, 
кидают таньцювати, а їм кричать: «Оце натаньцювали, як Кар-
по на Великдень».

Колись, кажут, був собі чоловік пьяничка Карпо і, напив-
шись в велику субботу, льог на цвентарі кол[о] церкви. А вночі, 
як зазвонили в звони на всенощну, то він встав да й давай тань-
цювати, бо йому спьяну показалось, що то грают.

Коржа с-під короваю отдают музикам, а всі гості в їх просят 
вкусить того коржа трошки, бо, кажут, зуби не будут боліть.

Списано со слов гр[аждан] с. Бехов: Иосифа Степанова Бех, 
65 лет, грамотный, Евфросинии Андреевой Вознюк, 59 лет, 
не гра мотна, Варвары Павловой Бех, 45 лет, неграмотна и дру-

гих.
с. Бехи.
1928 г. 25 января.

ПОХОРОНИ,
як вони одбуваються в селі Бехах,

на Коростеньщині1

с. Бехі.

1928 року 5 лютого.

Смерть людини

Як людина слаба і релігійна, то старається посповідаться і 
запричаститься, а дехто просить отслужить і маслосвятіє, бо, 
кажут, той людині легше вмерти.

 1 Ф. 15, од. зб. 213, арк. 156–166.
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Як прийде остання година, дают вмерающему в руки засві-
ченну свічку, бо, кажут, протів душі вмершого виходят назуст-
річ всі вмерші душі зо свічками.

Хто з знахаров вмирає і не передасть свого знання другому, 
то тей тяжко вмирає, а хто передасть, той — лекше.

Як людина вмре, то приходять бідні баби ради́ти (одівати) 
вмершого. Роздягают його з теї одежі, в якой вмерший був оді-
тий, і вмивают теплою водою. Потім одягают в обичну нову 
одежу, кладут його на лаві під образами, простиливші постіль 
новим килімом, а под голови кладут велику подушку. До боку 
вмершого чіпляют білу хустку, щоб на том світі було чем втер-
тися. Руки складуют на груді навхрест і зверху на їх кладут 
хрестика, зробленного з воску, а в руки дают свічку.

Дівчині на голову накладуют вінка і росплітуют коси, бо 
вона считається, як невеста.

Ноги й руки вмершого звязуют шнурком, покуль не остине, 
а після іх знімают і дают ті шнурки тим хлопцям, котрі мают 
йти в москалі, то, кажут, нічого тому хлопцю в москалях по-
ганого не зробиться, і дужим верниться додому.

Вмершого покривают покри́валом, на котром вибита кар-
тина «Распятіє Христа», в головах світят свічку, котра горить, 
покуль не сховають. Опорадивші таким чином, вмивают руки 
милом і моляться «Отче наш» і, хто опоражав вмершого, — са-
довят за стол і дают сніданє.

Тим часом дают церковному сторожу на позвіннє, і він йде 
і звони по душі; і всякий, хто почує звона, повенин прочитати 
«Отче наш» за вмершого.

Далі шукают грамотного хлопця або чоловіка, щоб читав 
Псалтир і просят масьтров збудувати домовину.

Майстрі приходят і попереду йдут в хату, і над вмершим мо-
ляться «Отче наш», а далі і їм дают снідать, і після снідання 
робять домовину і хреста. За свій труд нічого не беруть, но як 
поховають вмершого, то їх беруть на обід і садовять на перше 
місьце.

Тріски, котрі натешуться при збудувані домовини, ви-
носять на вулицю і кидають в яку-небудь калюжу, бо топити 
їмі не можна, кажуть, що цілу зиму піч буде холодна, як тіло 
вмершого.

Труну обивають перкалєм або білим полотном, а дівчині 
хустками. На дно труни кладуть сіно або стружки.

Подушку робять з свяченного зілля.
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Перед похоронами труну вносять в хату і кладуть на землі 
коло вмершого.

Тим часом люде сходяться, а мужчіни йдут по цех і покуль 
привезуть батюшку, домашні над вмершим вичитують, де по-
казують всі добродетелі вмершого, і як вони шанують його і жа-
ліють. Це все більш робиться для людського ока, бо є такі, що 
гарно вичитують, но сльози не йдуть з очей, то вони їх мочать 
водою, щоб люде бачили нібито вони плачуть. Но хто искренно 
плаче, тей вичитовать не може, но за то люде кажуть, що цей не 
шкодує вмершого, бо й слова не промовить, так що хоч вмієшь 
че не вмієш, а вичитовать треба, щоб люде не осудили.

Як вичитує дочка над матерью

Мамочко, моя голубочко,
Де ж теперь вас ждати,
Де вас виглядати?
Скажіть мені,

То я вам стежечку промету,
Назустріч вийду
І на руках понесу.

Цілуючі в руки й ноги, примовляє:

Вже ж, моя мамочко,
Ваші ручки одробили,
Ваші н жкі отходили;
Вже ж ваші стежечки заросли,
Що ви до нас ходили;

Будут в саду зозульки кувати,
А я їх питати:
— Че не бачили ви моїй

 мамочки?

Показуючі на труну, каже:

Встаньти, мамо, да подивіця,
Яку вам хату темну

 збудували, —
Темну да невеселу!..

Темну й невеселу:
Що й вітер не завіє,
Сонце не загріє
І голосок м й до вас не зайде.

Показуючі на людей, каже:

Встаньти, мамо, да подивиця,
Колько до вас роду нашло…
А ви ні до одного не

 промовити,
Ні на одного не подивитись.

Зберіт же, моя мамочко,
Всю родиночку
Да прийдіт до нас в гості.
Ох, вмерла наша рада,
Вмерла і порада.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

326

Як матір вичитує над дитятєм

Дитя моє, кохане моє,
Мили моє, розмова моя,
Прийди до мене,
Одвідай мене;
Розскажи ж ти мені все,
Де ти і скуль будешь йти,
С котрої дорожки тебе

 виглядати;
Якою стежечкою будешь йти,
В яку шипочку тебе виглядати.
С кем я тепер буду розмовляти,
Хто мені щири словце і правду

 роскаже;
Як дождем весни —
Будут в садочку вішеньки

 цвести,

Будут соловейки щебетати
І зозульки кувати,
Будут пташки з верею

 прилітати,
І всі будут свого гніздичка

 шукати,
А я тебе виглядати
І твого голосочка ждати;
Буду пташок питати,
Че не бачили мого дитяти?
А його немає
Ні за горами, ні за долами,
А буде лежат за глубокими

 могилами.

Плакать над вмершім полагається, бо, кажуть, колись діти 
Адама, як в н вмер, над їм плакали так крепко, що волос в 
землю врос. Тоді Господь каже: «Адаме, Адаме! Встань, бо твоє 
чадо плаче». А Адам каже: «Господи, як треба другий раз вми-
рат, то не буду встават». Господь каже: «Будешь!»

То Адам не хотів встати і своє чадо утішати, а внуки його і 
до́сі плачут по своїм батькам.

Но над дітьми гріх батькам плакати, бо вони негрішні, як 
янголятка.

Чому люде не знают, коли будут вмирать?

Колись люде знали, коли вони будут вмирать. І ось раз йде 
Господь і бачить, що чоловік горо́дить плота з лободи. Господь 
його питає: «Нащо ти, чоловіче, горо́дишь плота таким немоц-
ним деревом?» Чоловік одвічає: «На м й вік хватит, бо мені 
завтра назначено вмерти».

Тоді Бог побачив, що мо́же світ перевестись, то одняв од чо-
ловіка знанє, коли йому треба вмерти.

Далі, як привезут батюшку, збераються всі до похорону. 
Батюшка в хаті над вмершім служит паніхіду, кропить труну 
св[ятою] водою і виходить надвір, а тим часом всі родичі вмер-

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

327

шого прощаються з їм, цілуют його в лоб і руки і кладут в тру-
ну. На спід труни простиляют невиликий кусочок полотна, на 
котрому, кажут, вмерший, як встане на страшний суд, буде 
стояти, а инші кажут, що вмерший на том світі тим полотном 
буде пісок носити.

Вмершого вкладуют в домовину всі, хто є в хаті, тілько не 
можна вкладувать пасічнику, щоб пчоли не перивелись, і бе-
ремной жонці, щоб не повредить дитяті, бо, кажут, те дитя 
вмре. Беремна жонка і не дивиться, як вкладуют.

Вложивши вмершого в труну, мужчіни берут і виносят з 
хати, а хто-небудь з домашніх посипає його житом. Є віра, що 
як жито посій в землю, то воно не вмирає, а оживає, так само 
колись і чоловік оживе — воскресне, то з приводу цеї думки і 
посипают житом вмершого.

Як виносят з хати, то на каждом порозі стукают три рази об 
порог, — це так вмерший прощається з домом.

При виносі вмершого з хати одчиняют всі двері, де є: і в ко-
морі, і в хлівах, і в току, щоб душа забігла подивиться і попро-
щаться з домовкою, а инші кажут, що одчиняют задля цього, 
щоб нічого не звилось в домовці, бо одчиняют і довж в вулях с 
пчолами, щоб не звились пчоли.

Хто дуже тужит за вмершим, то щоб скоріш його забути, 
в те времнє, як його виносят з хати, одчиняют пікалну діжку 
і заставляют подивиться в ії; або, кажут, сісти на те місце, де 
лежав вмершій, як його преберут; а инші кажут, треба поди-
виться в комін, як виносят з хати мертвеця.

Як винисут з хати мертвеця, кладут його на воза, застелен-
ного гарним килімом. Коней часом тоже вбирают килімами, як 
ховают дівчину че хлопця. Під мертвеця не можна запрагати 
кобили, бо не будут вестись лошата.

Тим, хто несе цех, чіпляют хустки або рушники до цеху, а 
потім їх забирают собі ті, що несли. Хустки і рушники чіпля-
ют не за каждим мертвецем, а тілько за дівчиною і за хлопцем, 
це, кажут, ті подарки, котрі вони давали би на вісіллі своїм 
родичам.

Після того, як вмершого поставят на возі, накривают його 
кришкою, а поверху застилают полотном і кладут бохон хліба с 
соллю, котрі після похорону отдают духовенсьтву.

Батюшка читає Євангелію, йде в хату, служить панихідку 
(літію) і благословляє коливо (сита з меду), а як приглашают 
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його на обід, то ця панахидка служиться тоді, як прийдут з 
могилок.

Потім помаленьку сопровождают вмершого до церкві і по до-
розі часто читают Євангелію, а на звониці звонят во всі звони.

В церкві служиться похорон (отпеваніе), а родичі, як пова-
жают вмершого, світят багацько світла.

Отслуживші похорона, вмершого проводят на могилки та-
ким же чином, як проводили до церкві.

На могилках служиться панахидка (литія), святиться мо-
гила, тим часом родичі ще раз прощаються з вмершим і опус-
кают його в могилу.

Після печатанія гробу, всі кидают потрошку землі в яму як 
свідоцство, що вони провожали його до самої могили.

Помолившись «Отче наш», всі йдут на обід, а копачі загрі-
буют яму і в головах закопуют деревянного хреста, на котрому 
вибивают або вирізуют надпісь, хто такий лежить в цьой моги-
лі і якого року, місяця і дня вмер.

Прийшовші з могилок, миют руки, сідают за стол, молять-
ся «Отче наш» і вкушают коливо.

Далі ставиться закуска: жаркое, ковбаса, варенники, дра-
глі, а як в пост, то жарена риба. Після закускі ставят борщ і пе-
ред борщем знов моляться «Отче наш»; далі, після борщу, ста-
вят кутю (кашу ячменную, перловую), молочну пшоняну кашу, 
а як в пост, то з маком і звар. Цим закінчується обід, після ко-
трого встают, моляться і дякуют за обід і знов пробуют коливо, 
а те, що зостанеться, наливают в чарку, застеляют на покуті 
чистий рушник і ставят на його чарку з коливом, трохи води 
в шкляньці і окрайчик хліба з соллю, бо, кажут, дванадцять 
день душа приходить, вмивається і закропляється коливом.

Після дванадцятого дня коливо і воду виливают на покуть, 
а окрайчік хліба виносят надвор і закопуют на покутном вуглі 
хати. Дванадцят день за великим вмершім нічого не роблят в 
хаті: не білят, не прадут, не шиют; а за дитятєм девіть день.

Панахіди отправляют по вмершіх в третій день, дівятий, 
сороковий і в годовщіну.

Деякі звичаї, прикмети і гаданя під час похорону

Кого болят зуби, то приходят на похорон, цілуют вмершого 
і стараються його непомітно трошки вкусить, то, кажут, зуби 
замрут, як вмершій.
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На могилках покулупают соломінкой зуби і кидают ії в яму 
мертвецю, теж, кажут, не будут зуби боліть.

В кого ведерут пчоли, то тей кидає довж з вулья в могилу, 
щоб злодії перевелись.

Після панахиди в хаті підходят прощаться, то кажут дочка 
мамі: «Надобран ч, моя м[а]мочко, надобраноч; ни ноч, а ці-
лий вік, — послідній деньочок я бачусь з вами. Простит мені, 
може, я чем вам досаждала». Так і всі підходят і що-небудь по-
дібне скажут.

В кого зуби болят, то робят ще й так: обводят мізінцем кр[у]-
гом рота вмершого і примовляют: «Як вмершого заніміло т ло, 
так нехай заніміют міні зуби».

Хто боїться мертвеця, то щоб не боятись його, як приходят 
в хату, не дивяться йому в очі, і перш як подивиться в очі, треба 
потиснути на нозі йому великого пальця.

Відьмару, як вмре, кидают в труну желізце і свяченний мак 
і кажут: «Тоді до нас прийдиш, як цей мак полічишь (посчіта-
єш) і це залізце перигрезеш».

Вмирать на землі не дают, бо не буде хліб родити.
Хто родився на землі, тей буде проситься і вмерати на 

землі.
Як виносят тіло з хати, одчиняют всюди двері для того, щоб 

нічого не звелось в домовці і щоб на том світі вмершому одчи-
нили рай.

Тею водою, що миют мертвеця, ворожат: дают пить, кого не 
любят че мают на кого яку злобу, щоб в н замер, як цей мерт-
вець. Переливают дорогу молодим, як йдут од вінчаня, щоб 
вони скоро померли.

Тей кий (палка), що мірают мертвеця, як робят труну, за-
стромляют в ячмінь, в просо і в пшиницю, щоб горобці не пили, 
і попереду, чем застромить, стукают об плот.

Як вмерший ходит і безпокоїт домашніх, то забивают на 
могілу осикового кола; осичена дерево погане: з його не можна 
робити ні віника, ні рожня, ні хреста.

Як пугач на хаті кричить, то хтось з теї хати вмре.
Як дятел на покуті довбе — буде в той хаті мертвець.
Як ховают мертвеця і напротів їде підвода, то хутко буде 

знову мертвець.
Як ховают мертвеця, то в те времнє не можно їсти, бо не 

буде хліб спорний.
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Не можна на похоронну процессію дивиться в вікно, бо на-
падут жовтниці.

Як копают яму і часом викопают кості мертвеця, то кидают 
в яму гроші, щоб викупить місце.

Як мертвець дивиться, то, кажут, хутко буде другий мерт-
вець в селі.

Як назустріч при похоронах їдут підводи, скоро в сели буде 
мертвець.

Як сниться, що випаде зуб з кровєю, то хтось вмре з родні.
До гражданських похорон відносяться одверто.

Зібрав од багатьох граждан села Бехів Коростенської округи.
1928 року 12 лютого.
с. Бехи.

ПРОГРАМА

[ПРО ПОШЕСТЬ, СМЕРТЬ І ПОХОРОН]1

 1. Від чого буває пошесть, і що кажуть і вживають проти цьо-
го. Чи не роблять чого всією громадою. Що робили раніше.

 2. Що кажуть, коли людина тяжко мучиться, вмираючи. Чи 
не поясняють тим, що це «наслано», «з очей» або що вмирає 
грішник, чарівник, відьма. Яких тоді заходів уживають — 
і чи можна завжди їх уживати, — щоб полекчити муки.

 3. Чи бувають присутні сторонні — сусіди й знайомі — під час 
умирання. Самі вони приходять, чи запрошують (хто). Що 
вони роблять, чи що годиться робити при тім і в перші хви-
лини по смерті.

 4. Чи не роблять чого сусіди в себе дома при наближенню чиєї-
небудь смерти, щоб нещастя не торкнулося їх. Чи не при-
пиняють сусі[ди] працювати, довідавшися про чию-небудь 
смерть. Що кажуть, коли в день чиєї-небудь смерти наро-
диться в селі дитина.

 5. Чому треба вмерти дома, і що кажуть, коли хто вмирає на 
чужині, чи не перевозять, і яку часть у цім бере громада.

 1 Ф. 1 дод., од. зб. 32.
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 6. Хто впоряджує тіло — свої чи чужі. Може, такі жінки, що 
скрізь то роблять, і як до їх ставиться людність. Хто робить 
труну і копає яму. Яку роботу взагалі виконують чужі.

 7. У що одягають (докладно описати) одружених і неодруже-
них, і чому треба так, а не инакше одягати (може є який звя-
зок із посмертним світом). Чим ріжниться похорон неодру-
жених від решти.

 8. Як довідуються сусіди про чию-небудь смерть, і хто перший 
мусить прийти. Може, так, що до вмерлої дівки перші при-
ходять дівки, до парубка — парубки і т. и. Що кажуть сто-
ронні, коли похорон упоряджується не так, як треба, пр[и-
мі ром], не додержують старих звичаїв, не плачуть і т. и. Чи 
приходять ті, що ворогували або за життя не зналися — як 
багатий бідного, або навпаки.

 9. Чи лишають мерця одного — вдень або вночі. Що роблять 
уночі під час «стереження душі» — може, читають, співа-
ють пісень (яких), оповідають казок, бавляться у ігор, і яку 
участь у цім бере сім’я мерця.

 10. Чи немає звичаю удаватися до мерця, щоб він устав, або сі-
пати, підкидати, термосити — взагалі чого-небудь робити з 
тілом, нащо то.

 11. Яких і нащо дарунків дають мерцеві свої і чужі. Чи не пере-
дають чого свої й чужі на той світ своїй рідні.

 12. Як ховають безрідних чи невідомих людності вмерлих на 
території громади. Чи не плаче хто — і то з власної охоти чи 
з примусу — і чи поминають.

 13. Чим ріжниться похорон, коли ховають самогубця, пото-
пельника, повісильника, вмерлу від родів. Який існує в на-
роді погляд на їх причину смерті і як дивляться на дитину, 
що лишила вмерла від народження її мати.

 14. Чи готують страви у хаті, де лежить мрець. Як ні — то чому 
ні, і де тоді готують. Чи немає в цей час і по похороні гро-
мадських обідів.

 15. Чи відбуваються в селі або близько весілля, вечорниці, 
коли є мрець. [Я]к ні — то чому. Коли можна їх справляти 
по похороні. Може, це залежить від того, хто вмер.

  Чого сусідам взагалі ще не можна робити і доки.
 16. Коли ховають і кому годиться бути при виносі труни з хати, 

і хто виносить парубка, дівку, дитину.
  Що годиться зробити перед виносом і в час виносу:

а) присісти,
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в) ходити навколо діжі,
с) стукнути труною об поріг і т. и.

  Чи немає, що передають труну не через двері, а через вікно, 
горище; а з двору — через тин. Нащо то.

  Коли прощаються і як — кожний окремо, чи гуртом.
  Що треба зробити, щоб покійник не повертався, або щоб ма-

єток і людей не забирав, не тяг за собою.
 17. Що треба робити сусідам у себе дома, коли виносять або не-

суть мерця, і чого не можна робити.
 18. Як іде похоронна процесія, і хто в ній іде, крім родичів і 

ближчих знайомих. Чи зупиняються коло дворів чи полів, 
повз яких вона проходить. Що роблять господарі кожного дво-
ру чи поля в час похорону, процесії і зараз по тому, як мине.

 19. Що всі мусять робити в час опускання труни до ями. Чи го-
ворять промови і хто.

 20. Куди йдуть ті, що були в процесії — дод[о]му чи в дім умер-
лого. Що кожний, прийшовши з похорону додому, мусить 
зробити.

 21. Чи не палять у селі (де) багаття після похорону або йдуть на 
річку, до криниці вмиватися.

 22. За скільки днів бувають поминання. Чим ріжняться вони 

від тих, що були зараз по похороні.

ПРО ПОШІСТЬ, СМЕРТЬ І ПОХОРОН1

 1. Пошість, кажуть, буває з вітру, з води, з очей і з переляку. 
А така пошість, як холера, або різачка, — це странствующа 
пошість. Ця пошість часом обертається в людину, в молоду 
дівчину або в яку-небудь скотину: корову, овечку, свиню і 
собаку, переходить з села в село і забирає (губить) людей. 
Инші люде цю пошість самі бачили, но більш ії бачать соба-
ки, і під час, коли люде в селі дужи слабіють, помічається, 
що по селі собаки як-то особисто скавулять, а то лають на 
когось невидимого, як ніби хто з ними дражниться. Це й 
кажуть, що собаки лають на пошість.

 1 Ф. 15, од. зб. 215, арк. 76–85.
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  Пошість буває на людей і на скотину. Коли вмирають люде, 
то пошість обертається в людину і собаку, а як дохне скоти-
на, то обертається в скотину.

  Мені один дядько, Кирилло Петрів Бех, россказав таке, 
який був з ім случай під час смерті його двох дітий.

  Один раз, росказував він, коли в селі було тихо, ніхто ще 
й не болів, і не вмирав, трапилось мені піздно, темним ве-
чером, йти з села додому. Не доходяче до свого двора, див-
люсь… аж з-под плота суниться ніби собака, тільки довга і 
висока, а сама чернішша темної ночі. Десь взявсь мій Рябко 
і давай на ії лаяти. А вона ніби його і не помічає, і суниться 
собі далі.

  Побачивши це, мені так стало страшно, що на голові волося 
стало дибом. Я став хреститься і молиться. І воно десь поді-
лось на моіх очах, ніби туман розсіявся. А Рябко невгамо-
ванно лає та лає, ніби хто з їм дражниться. Я скорій в хату, 
двері зачинив на засов да ліг спати. Аж сниться мені, що я 
вийшов з хати, глянув на горо́д і бачу — суниться до мене 
великий-привеликий вовк; я схопив друка, став за стіною 
і думаю: «Як тілько він прийде до перелазу, я звезу його 
оцим друком». Тільки я це подумав, аж зірк… на перела-
зі сіла жонка. Я ії питаю: «Звідкиль це ви йдети, тьотю?» 
«Оце я йду, — одвічає вона, — до твого брата, а після зайду 
і до тебе».

  Аж враньці приходить до мене брат і каже, що заболів в 
його хлопець на різачку, котрий через кілька день вмер. 
Піс ля цого заболіло моіх двое дітий і теж померли. «Ото 
та пошість крутилась коло нас, поки не вкрутила моіх ді-
тий», — закінчив своє оповідання дядько.

  Коли на чоловіка нападе яка-небудь пошість, то беруть «ко-
лючого діда» (це такий будяк), парят його, потім обмива-
ються тею водою і виносять ії до сход соньця туди, де схо-
дяться два плота, і там ії виливають.

  Хто злякається мертвеця, то беруть з його могили пісочку, 
парат його, обмиваються, а воду виливають до сход соньця 
на його могилу.

  Коли в селі буває велика пошість — холера, че різачка, то 
колись святили село і закопували на краю села фигури.

 2. Коли людина перед смерттю тяжко мучиться, то, кажуть, 
що це людина грішна і перед смерттю покутує свій гріх.
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  Як вмирає відьма че знахар, то теж тяжко мучиться і роз-
дзявляє перед смерттю крепко рота, щоб не вдавиться тим 
молоком, котре вона свій вік зажирала, бо, кажуть, що пе-
ред смерттю злий дає те молоко відьмі пити.

  Щоб чоловік довго не мучився, вживают таких заходів — 
кладуть під голову свяченне зілля «маре́ну» і «тою».

  Викидають з-під голови подушку, в котрій є куряче пірья.
  Моляться Богу, щоб Бог простив гріхи вмерающому, і да-

ють в руки свічку.
  Хто вмирає з чахотки, то домашніх виправляють з хати під 

час конання слабого, щоб на іх не перешла чахотка, бо ча-
хотка теж часом обертається в яку-небудь тварину і може 
причипиться до другої людини. Найбільш вона чіпляється 
тоді, як мусить одчіпиться од одного і ій треба тоді шукать 
другого.

 3. Під час смерті кого-небудь збираються родичі і сосіди вме-
рающого. Часом ім дають знать, що вмирає такий-то, а ча-
сом і самі довідуються, бо знають, що він слабий, а слабого 
треба одвідувать — годиться так.

 4. Як поважають вмершого, то роботу всяку припиняють як 
свої родичі, так і сосіди. Довідавшись про смерть кого-небудь, 
годиться проговорити «Отче наш» і помянути вмер шого. З 
цього приводу, щоб помянути вмершого, після смер ті за-
раз звонять, щоб всякий, хто почує звона, зміг про го во ри ти 
«Отче наша».

  Коли під час мерлин народиться дитя, то кажуть, що воно 
не житиме.

  Під час мерлин не можна садити огородини, бо виросте щу-
пленьки, маленьки, — замре — не буде йому рощі.

 5. Всякий бажає вмерти дома, бо дома доглянуть, поплачуть, 
гарно поховають. Є таке побажання: «Дай, Боже, добру 
смерть, щоб на своій лаві вмерти». А про того, хто вмре на 
чужині, кажуть: «Нещасний, куди заніс ти свою голову?!»

 6. Впораджають тіло вмершого бідні старі баби і діди і за це 
получають з мершого одежу, яку він носив за свого життя. 
Часом впораджають і близькі родичі, коли шкодують от-
дать одіж бідним.

  Труну роблять і яму копають чужі люде даром, бо не го-
диться за це гроші брати. Взагалі каждий рахує своїм обо-
вязком чим-небудь допомогти: хто дає досок на труну, як в 
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кого нема, хто робе труну, хто копає яму, хто під час похо-
рон несе цех (хоругві) і т. инш., бо, кажуть, як я не піду по-
магать, то як я вм[р]у, до мене ніхто не прийди.

 7. Загальна одежа вмершого — це сорочка біла спідня і верх-
ня, піджак че капота. Мужчині, крім обичной одежі, кла-
дуть коло боку козирок і на руку вішають білу хустку.

  Як вмре молодий хлопець, то хустку чіпляють шовкову 
цвітну, а на палець надівають каблучку (кольцо).

  Дівчину вбирають в вінок, як молоду, і труну оббивають 
шовковими хустками.

  Всіх вмерших одівають в легку одежу, себто не в теплу, не в 
важку, щоб на том світі, як буде горіть, меньш було на йом 
вогню. З приводу цеї думки не надівають на вмершого чобіт 
і черевик, а ховають його тільки в панчохах.

  Молодим — дівчині і хлопцеві, під ноги в труну стелят руш-
ника; дівці росплітують косу, — взагалі прибирають так, 
ніби до вінчання. Цим і ріжниться похорон молодих від ста-
рих. Правда, за молодими більш йде на похорон молодіжі, 
котра приймає участіє в похоронах.

 8. Довідавшись про чію-небудь смерть, попереду йдуть на 
похорон старі люде. До молодих попереду теж йдуть старі 
люде. А вже як починають ховати, тоді приходять всі — 
старі, і молоді, і діти.

  Прийшовші в хату, де лежить вмерший, попереду моляться 
«Отче наш», цілують вмершого в руку і тоді здороваються з 
присутними.

  Каждий рахує своїм обовязком що-небудь сказати про вмер-
шого пріятливого, наприклад: «Як вмерший змінився, по-
хорошів, ніби живий». – «Авжеж, — одвічає другий, — така 
хороша людина зробилась, так і здається, що зараз встане і 
щось заговоре». – «А як дочки його шкодують, так і пла-
чуть, так і вичитують». – «А що ж! Це ж був такий добрий 
батько для них, нехай йому на тім світі легко ікнеться, що 
такого другого в селі і не було». – «За те йому і Бог послав 
легку смерть». – «Авжеж, кумо, таке-таке…»

  За мертвецем треба непремінно плакати, бо, кажуть, йому 
лекше на том світі, коли його оплачуть. Ось і кажуть, коли 
хто вмре на чужині: «Не дай, Боже, вмерти на чужій сторо-
ні, нікому його там і оплакать».
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  На похорон годиться прийти всякому: бідному і богатому, 
навіть ворогові, щоб в останній раз випросив коло його тру-
ни прощенія.

 9. Мерця самого не кидають в хаті, а читають над ним Псал-
тир, а старенькі діди і бабусі збираються і цілу ніч що-
небудь росказують про вмерших, або співають набожних 
пісень (псальми).

Вчера з другом я сідел,
Нинє смерті зрю предел.
О горе, горе мне великое і т. д.

 10. Нема такого звичаю, щоб робити що-небудь з мерцем, щоб 
він встав, тільки в кого зуби болять, то як прийди в хату і 
помолиться «Отче наша», то старається тоді, як цілує вмер-
шого, вкусити його за носа або на нозі стиснути пальця, 
щоб зуб замер — занімів.

 11. Вмершім дітям в труну кладуть дарунки — груші, яблоки. 
Колись і старим людям, котрі любили горілку, клали бу-
тилку горілки.

  Дарунків на тей світ своїм родичам через вмершого не пере-
дають ніяких, но під час, коли в останній час прощаються з 
вмершим, переказують: «Накажи там мому таточку че ма-
мочці, як я тут мучусь, як я тут страждаю!!!»

 12. Коли трапляється кому чужому вмерти в селі, то сердоболь-
ні бабки плачуть і по йому, а деякі записують в свою грамот-
ку і поминають його.

 13. Самогубця ховають без церковноі процессіі, а колись то ще 
й ховали де-небудь на роздорожі, і теперь, хоча ховають і на 
кладовищі, но де-небудь в куточку, окремо од всіх. На тих, 
хто сам себе губить, кажуть, що їм овлодів нечистий, і після 
смерті нечистий може обертатися в того чоловіка і ходить 
лякати людей. Кажуть ще, що всі самогубці разом, влітку, 
якого-небудь дні, з злими духами справляють страховище 
живим людям: співають, кричать якимись дикими голоса-
ми, несуться віхром або як попадеться який проїзжаючій, 
то заблудить, і його вони заведуть в такі нетри, що сам і не 
вибириться. То вже практичні люде, почувші в полі че в 
лісі вой і пісні злих і самогубців, ховаються в темні кущі, а 
проізжаючі середь дороги стають і далше не їдуть.
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  Через те самогубців колись і не ховали на кладовіщі, бо ра-
хували іх як нечистими. Це, кажуть, вже не христіянська 
душа, коли вона сама себе придає смерті.

  Самогубців, знахарів, відьм дуже бояться, і як вони після 
смерті ходят і лякають, то іх беруть викопують і палят.

  Мені росказали, що колись в селі Васьковичах жив якись 
відьмар че знахор, по прозвищу Кавун, і ось він після своєї 
смерті часто ходив і лякав людей. Тоді люде порадились і 
рішили його спалити. Раз підстеригли, як він зібрав с со-
бою багацько вмерших і став разом з їмі лякати людей, то 
люде, зібравші з собою всі прилладя: заступи, мітли, соки-
ри, і пішли до його могили, і стали одкопувать. Але трохи 
одкопали, бачать, що він лижить не в домовині, а в землі і 
ниць. Тоді вони зачіпили його вер вками за ноги, витягли 
з ями, положили на костер і давай пал[и]ти, а самі стали 
кругом з мітлами, з друками стерегти, щоб не втік. Коли 
дивяться, скаче жаба з вогню, вони ії мітлою назад в огонь; 
а далі лізе ящирка, потім вуж; де не взявся заяць, потім 
вовк, но люде добре знають, що це все сам Кавун обертаєть-
ся в ріжні звірі, щоб втікти, але вони його мітлою або дру-
ком завертають назад в вогонь. Так і спалили Кавуна, і с тої 
пори більш не лякав він людей.

  На дитину, котра лишається [без] матері, дивляться з вели-
ким жалєм. Де є такий мертвець, себто вмирає жонка і ли-
шає дитину, то там все село плаче. Бувають і такі сердоболь-
ні, що ту дитину забирають і вигодовують «на спасення».

 14. Звичай тут такий, що готовать обіда треба в тій хаті, де ли-
жить мертвець. Но як часом готується багацько дечого, то 
тоді дещо готують в сосідів. Цей обід з’ідається тими, хто 
помагає на похороні.

 15. Під час похорону припиняють весілля, поки винесуть його 
з хати і з церкві, як весілля буває у сосіда, а як далі, то ні. 
Вечорниці теж само припиняться, як вони близько теї хати, 
де є мертвець, но як далі, то ні.

  Під час смерті сосіди роблят все, но домашні деякоі роботи 
не роблять девять день, наприклад: не прядуть, не білять, 
не шиють. Не позволяють цілий год збираться в тій хаті 
вечорницям, заводить музику, таньці. Навіть як трапля-
ється в тій хаті вісілля, то воно проводиться без музик. Це 
счо́туються «жалобні дні», і гріх в них весилиться, бо по-
мершой душі буде тяжко на том світі.
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 16. Під час, коли ховають мертвеця, то годиться бути при ви-
носі тіла всім в хаті. Труну виносять старі люде, родичі по-
мершого, но парубка виносять парубки, його товариші.

  Як виносят, сиплять на вмершого житом, щоб не зводився 
хліб в домовці, і одчиняють всі двері і ворота, щоб душа за-
глянула скрізь, де вона ходила.

  Прощаються з вмершим кожний окремо, а не гуртом.
  Щоб покійник не повертався, сиплять йому в домовину 

мак, а на могилі забивають осикового кола. Щоб після 
смерті кого-небудь в хазяйстві не було упадку, треба дарить 
нищих.

 17. Коли ховають мертвеця, не годиться дивиться через вікно, 
а треба вийти протів його на вулицю, то, кажуть, на том сві-
ті він вийди протів тебе зо свічкою.

 18. За похоронною процессієй йдуть родичі, сосіди і знайомі 
вмершого, а на воза садовять разом з домовиною дітий.

  Дорогою, коло родичів помершого, зупиняються і читають 
Євангелію, но коло полів не зупиняються.

  Ті, котрі випадково зустріли похоронну процессію, зупиня-
ються і моляться.

 19. Плачуть і сиплять землею в яму.
 20. Старішші ідуть на обід, а мо[ло]дші додому. Прийшовші з 

похорон — миють руки і трут об комін імі, щоб блохи по-
мер ли.

 21. Палят стружки од труни надворі, бо як запалить їмі в хаті 
в печі, то буде піч холодна, і цілу зиму в хаті холодно.

 22. Після похорон обід називається гарячий, на другий день —
холодний.

  Поминки справляють дівятого дня, сорокового і в р к.
  «А в добрих людей ніколи ні», — як сказав, осміхаючись, опо-

ві дач, себто в скупих людей помінок ніколи не справ ля ють.

20/Х 1928 р.
с. Бехи.
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ПРО ПОДІЛ ГОСПОДАРСТВА МІЖ

ЧОЛОВІКОМ І ЖІНКОЮ1

 1. Які роботи вважаються спеціяльно чоловічими і які жіно-
чими спеціяльно: оранка, копання грядок, садження роз-
сади, догляд за садами, пасікою, догляд за скотом, за куря-
ми і т. д.

 2. Який робочий струмент вважається за чоловічий, а якій за 
жіночий? Наприклад: чи слід жінці робіти сокирою, косою, 
ціпом, або чоловікові мотикою, веретеном, коцюбою?

 3. Чому не слід робити жінці чоловічого діла, а чоловікові 
жіночого?

 4. Що кажуть про се? Які є приповідки, оповідання, пісні про 
поділ роботи між чоловіком і жінкою?

 5. Чи було коли-небудь інакше, ніж тепер, так що жінки ора-
ли і молотили, а чоловіки ткали, варили тощо? Коли було, 
то чому і як змінилися старі порядки?

 6. До яких робіт і реместв уважають здатними жінок?
 7. Хто вважається здатнішим до знахорства, чи чоловік, чи 

жінка? Чи, може, знахарі більш до скоту, а знахарки до 
люд сь ких хвороб, приворотів і інших чарів? Або навпаки?

 8. Як учаться жінки своїх робіт — чи самі змалку, чи від това-
ришок, чи їх баби учать, чи, може, як инакше?

 9. Чи можно хлоп’ят учити дівочого діла — шити, прясти, мо-
тати? Коли не слід, то чому?

 10. Чи мають жінки до свого вжитку окреми слова, що їх не 
розуміють чоловіки — про хозяйство, дітей тощо?

 11. Чи їх розуміють тільки старі жінки чи й молоді, а навіть 
дівчата?

 12. В які дні можна, а в які не можна робити яку-небудь жіночу 
роботу і чому?

 13. Чи є такі дні, коли тільки жінки постять або святкують? 
Може, понеділок, п’ятниця, середа?

 14. Коли починають жінки свої праці — заготовку запасів на 
зиму, сушення, солення, хатній ремонт, прядіння, «сушать 
скриню», посаджують квочку, засаджують грядки, білять 
полотно?

 1  Ф. 15, од. зб. 105.
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 15. Який день вибирають, щоб почати таку роботу, і яку пору — 
чи звечера, чи зрання?

 16. Чи мають жінки звичай збіратися окремо від чоловіків на 
учти, свята? Напр., на третій день Великодня або ще ко-
лись? Де збираються жінки — під церквою, в корчмі, у ко-
гось в хаті, у кого саме?

 17. Чи ганяють шулику? Коли саме і як се робиться?
 18. На які ворожіння сходяться дівчата окремо від парубків і 

коли саме — на Андрія, Катерини, Маланки?

ПРО ПОДІЛ ГОСПОДАРСТВА МІЖ

ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ1

18 жовтня 1928 року
с. Бехи.

 1. Чоловічі роботи спеціяльно вважаються: косить, орать, сі-
ять, молотить, молоть муку, глядіть худобу, доставлять па-
ливо, майструвать, дивится за пасікою.

  А жоноча робота така: садить, робить градки, сіять овочі, 
полоть, копать картоплю, прасти, ткати, білити полотно, 
прати белізну, варити їсти, пекти хліб, білити хату, глядіть 
домашню птицю, шити сорочки на чоловіка і на дітий (жон-
ка повинна зодягати семью). Так що взагалі жоньці діла ба-
гоцько більш, ніж чоловіку.

 2. Чоловічий струмент — це сокира, ціп, плуг, борона, коса, міт-
ла, лопата, граблі, віялка; а жоночий — коцюба, вілки, горш-
ки, миски, гребінь, веретено, верстат, копаниця, ло па та.

 3. Чоловіча робота робиться, як то кажуть, чоловіком «зруч-
ній», а жоноча жінкою. Хто з чоловіків робить жоночу робо-
ту, хоча би з приводу шкодування жінки, з того сміються. 
Як часом матір заставляє хлопців (своїх синів) замести хату 
че яку иншу жоночу роботу зробити, то з їх також сміються 
і кажуть: «Ви не хлопці, а дівки». Помічається, що й дівча-
та до тих хлопців не горнуться, котрі кидаються до жоночої 
роботи. Навпаки, як дівчина че жонка робить чоловічу ро-

 1 Ф. 15, од. зб. 710, арк. 19–26.
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боту, то таку хвалят: «З цею, — кажуть, — чоловік не про-
паде, бо вона зробить і свое діло, і чоловіче».

 4. Про поділ роботи між чоловіком та жінкою на селі говорять 
таке: «Чоловіча робота тяжка, но спокійнішша, а жоноча — 
легка, но зато нема ні дня, ні ночі» (нет свободного времені). 
«Чоловіку одна робота, а жонці десять». «Чоловіча робота 
коротка й славна, а жоноча безконечна і неславна».

  Жінка при своій безконечной роботі часом нуждаеться в 
допомозі чоловіка і, як він прийди в хату отдохнуть після 
ціпа че після оранки, то жінка не дає йому спокою: «А чого 
сидишь, пішов би дров приніс, бач, в печі догарують, а тут 
хліб треба виробляти, ніколи мені принисти». Чоловіку ні-
чого робить, мусить йти, бо й сам бачить, що жі́ньці ні́коли. 
Но не встигне принисти дров, як жінка загадує друге діло: 
«Йди-но прениси ще відерце води, то зараз буду давать обі-
дать». Чоловік слухається, йде. А тут на біду дитина в ко-
лисці заплаче. Жінка знову до чоловіка: «Поколиши-но 
дитя, а то розриветься, тоді не вгамуєшь!» Почисавші по-
тилицю — мусить чоловік браться ще й до колиски. Жінка 
тим часом готує обідать, подає страву на стіл, але не забу-
ває, що в ії годованник ще не їв, готує й йому, а чоловіку 
загадує занести іжу в саж.

  Поки чоловік пообідає, то жоночих робот зробить з десять, 
а жінці трохе й легше. Через те, як який чоловік слухаєть-
ся, то жінка йому приспівує:

Чоловіченько,
Моя вишенько,
Як тебе дома нема —
Мені лишенько.
Як ти дома є,
То лучи́на і дро́ва —
Тебе дома нема, —
То я нездоро́ва.

  Но не всякий чоловік такий терплячий, щоб жінка їм по-
микала, то більш буває таких, що не сидять дома, а йдуть 
де-небудь в корчму і там малу-помалу привикають до пьян-
ства. Лиха житка тей жоньці, бо треба доглядіть і домовку, 
і чоловіка, щоб він чого не пропив, ще й треба боятись його, 
щоб і не набив, бо він
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Нічого не роби,
Толко пьє,
Як прийде до дому, —
Жонку бьє.

  Чоловік до жоночої роботи зовсім нездатний. Один раз жін-
ка пішла на ярмарок, а чоловік задумав прислужитися 
перед жінкою і почав варить вечеру, і між иншой стравой 
наробив варенників, поклав їх всіх в горщок, налив холод-
ною водою і поставив вариться. Поки вода закипіла, то ва-
ренники стулились всі в один комок так, що й з горшка не 
виймешь. Чоловік закинув тей горшок з варенниками за 
лавку, а сам став доварувать кашу та галушки.

  Прийшла жінка ввечери з міста, а чоловік їй на стіл кашу 
да галушки. Жінка радіє, ість, а далі і питає: «Може, ти ще 
й варенників наварив?» — «Ото наварив, там в коритці за 
лавою, такі чорти, як і ти», — одповів чоловік з сердцем, 
щоб жінка не лаяла; бо бач, як чоловік попереду розсер-
диться, то тоді жінка не так лаятимись.

 5. Ніколи так не було, щоб чоловіки робили жоночу роботу, 
а жонки чоловічу, крім за часів війни 1914-17 років, коли 
більша частина чоловіків була на війні, то жінки по неволі 
мусіли робить чоловічу роботу.

 6. Но як чоловіки повертались з війни, то знов стали робить 
каждий свою роботу, навіть і ті, котрих чоловіки не вер-
нулись, менш роблять чоловічу роботу, а більш наймают 
чоловіків. Жонки здатні прясти, ткати полотно і киліми, 
вишивати.

 7. До знахарства здатнішшими вважаються жонки як до ху-
доби, так і до людських хвороб.

 8. Діти жоночого полу більш бувають при матері і учаться 
од їх жоночому «ділу», а хлопчики все бігають за батьком, 
приучаються іздить на конях, поганять їх, а далі, часом зо-
всім діти, гляди, ходят вже за плугом або за боронами. Під-
літки, років 15-16, починають косить, і батьку вже велика 
допомога.

  Зимою деякі нелядачі діти учаться швецькому або столяр-
ному ділу як од своїх батьків, так і од других людей, памя-
туя, що «знаннє — не доведе до біди».

 9. Хлопцеві не забороняється вчитись дівочому ділу. Є в селі 
такі хлопці, що вміють нашивати сорочку лучше за дівчи-
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ну. Про такого хлопця кажуть: «Добрый хлопець, пораєть-
ся лучче, ніж дівка». Но дівчата на нього дивляться скепті-
ческі і кажуть: «Це баба, а не хлопець».

 10., 11.«Потайного нічого нема», а за для цього не вживаються 
ніякі окремі слова, щоб їх ніхто не розумів.

 12. Всяку роботу треба починать зранку. В жоночий день, себ-
то: в середу, пятницю і субботу, не можна сновати пряжі, бо 
багацько піде на основу пряжі. (Жінка ненаситна, ії нічим 
не наталишь, отсюда і пішло те, що й в жоночий день ба-
гацько піде пряжі на основу). Но садить картоплю і сіять 
всякі овочі добре в постний день: середу і пятницю, — буде 
ч[и]ста і велика.

  На подповні не можна мазать хати, бо буде павуков повно.
  Тоді ж не можна коміна ветирать, бо буде сажі повно.
  В четвер не можно нічого садить, бо буде все червиве.
  На молодику не можна мазать хати, бо буде їсти шашіль 

дерево.
  Прасти і шити не можна од Різдва до Василя, бо буде шко-

дить худобі.
  В перший понеділок Великого поста не можна теж прасти і 

шити, бо будут пальці рвать.
  Того ж самого не можна робить на Масляну, бо будут на ху-

добу черві нападать.
  Починаючі яку роботу, кажуть:

Боже поможи
І сп р покажи,
Хто вперед почав,
Щоб в ме́ни позичав.

 13. Постят і святкують особисті дні деякі жонки, котрі обрі ка-
лись.

  Найбільш чомусь поважають понеділок, пятницю і суб бо ту.
 14. Жінки роблять заготовку на зиму: в Петрівку — сир. В 

серпні — огурки, тільки негнілих днів, себто після підпов-
ні. Перед Покровою кладуть борщ, а на Покрову заливають. 
Капусту — сьомого дня молодику.

  Прясти починають тоді, як перший раз чоловік виїзжає засі-
вать.

  Скриню сушать в треттю середу після молодика, то, кажуть, 
не буде молі в одежі.
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  Квочку садовять на яйці на молодику враньці, не снідав-
ші, щоб ворона циплят не хапала і щоб рано на сідало сіда-
ли; також ще садовять в жоночі дні, щоб вилупились самі 
курочки́.

  Засаджують грядки тоді, коли молодик «оботретьця», себ-
то сьомого або восьмого дня.

  Огурки сіют третього дня молодика, щоб були зелені, моло-
ді і негорькі.

  Полотно білят тоді, як сади цвітут, то скоро вбілиться.
 15. Див пар. 12 и 14.
 16. Жінки окремо від чоловіків не збираються. Як буває жоно-

ча зборня, то непремінно там будут і чоловіки, бо з чолові-
ками якось буває веселліш.

 17. Такого звичаю, ганять шуліку, в нашому селі нема. Є тіль-
ки «розігри» в перший понеділок Петровки.

 18. Збираються тільки на Андрея и под1.

ПРО ГОЛЕ ТІЛО ЯК МАГІЧНИЙ ЗАСІБ2

Коли починають як[у] б то не було роботу, то призивають на 
поміч Бога в таких приблизно словах:

Боже поможе,
В моїй роботі
Сп р покажи;

Роди, Боже, на всякого долю,
На циганську, на панську
І на жид вську.

Щоб в хаті не заводилась нечистота: блохи, прусаки, бло-
щиці, жаби, — то треба хату мазать після молодика в треттю 
середу.

Коли перший раз ідуть орати, то, приіхавші з поля, не слід 
йти зараз в хату, а треба обтрусити з себе пісок і ноги помити 
коло колодезя, щоб не занести піску з поля, бо будут блохи 
заводиться.

 1 Далі текст В. Лук’янова відсутній і рукою В. Кравченка дописа-
но: «Новий рік, на Меланки; але цей день у с. Бехах більш зветь-
ся «Багата кутя». 25.ХІ.1928 р. — в селі Бехах, на Коростенщині 
зібрав В. Лук’янів».

 2 Ф. 15, од. зб. 710, арк. 15–16.
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В Чистий четвер до сход соньця метут хату і обмітуют її 
надворі, то, кажуть, теж не буде заводиться паскудство.

Під час сівби моркви беруться за голу литку і при мов ля ють:

Росте, моркво, гладка,
Як моя гола литка.

А як сіють редьку, то беруться за голу с-ку і кажуть:

Росте, редько, мняка,
Як моя с-ка.

Льон і капусту, щоб не їла мошка і гусинь, волочать брудною 
жіночою сорочкою з-під місячки і свяченним настолником.

Щоб поправити спорчену корову, цідять з ії молоко через 
подол, через серп і через н ж.

На Юрья в одежі качаються в житі на росі ж нки, а також 
і на обжінках, щоб росло жито колодою.

На обжінках співають таку пісьню:

Насядемо на нивочку
Да зробимо обжіночки.
Наш пан добрий

Привезе бочку медочку,
А другу горілочки,
Да зробимо обжіночки.

Зажинає і обжинає жінка, котра мала вже дітий.
Вагітній ж ньці не можна переступати через упряж, бо 

буде худобі тяжко і вредіть буде.
Колись в старі часи, під час посухи, жінки впрягались в со-

ху, но не голі, а в одежі, і орали в річці, щоб дощ пішов.
Пожежу чоловіки обходять тречі, щоб одвернути вогонь, з 

тройцею, котра на Благовіщення горіла за службою, но теж не 
голі, а в одежі.

Ще сохранилось таке повірьє, що в н ч під Івана Купайла, 
щоб достати цвіт папороті, треба до півночі голому сидить в ку-
щах папороті, тоді вона зацвіте і покажиться йому, но неголий 
бачить не може.

Хто дістане цвіт папороті, буде знати, що худоба говорить.
Гроші, коли горать де-небудь, то треба скоріш з себе ски-

нуть одежу і голому на том місьці копать, то вони будут зверху, 
а як неголому копать, то вони ховаються глубоко.

Є також повірьє, що відьма доїть коров теж гола.
с. Бехи.
25/І 1929 р.

В. Лук’янов.
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НАРОДНІЙ КАЛЕНДАР
с. Бехи, Ушомірського району, Коростеньської округи1

Січень

Місяць січень називают — январь. Старіє люде називали 
його — лютий. «Бо, — говорили в ни, — цей місяць викрипит 
хо́ ло дом».

Оберіжні люде, практичні в житєвом побуті, кажут: «Ї  -
мо зимою картоплю, а хліб оставляймо на Петр вку, бо Пет-
р в ка — голод вка».

1 січня — Новий р к, котрий починают святкуват звечора, 
«Багата кутя». На Багату кутю їздят один до другого в гості і 
на цей раз запрагают перший раз молодих коней, при цьому 
їх кропят святою водою і приказуют: «Господи Боже й Мати 
Божа, пострічайте всім добрим!»

На Багату кутю, після вече́рі, стріляют з застольного вугла́; 
це кажут: «Старо́го го́да проганяют, а нового зустрічают».

На Багату кутю, як починают їсти кутю, то кличут мороза:

Мороз, мороз! Ходи до нас куті їсти!
Не йди на жито, на пшеницю
І на всякую пашницю —
На новий р к! 

Після вечері, на Багату кутю, йдут дивитьця з р. Як з р-
но, то буде врожай гріб в.

На Багатий вечір, як печут млиньці, то першого откладуют 
і вечером з їм іду́т дивицця коров, куди в ни лежат головами; 
як на повдень, то корова отелиця вдень, як на сход, то — вранці, 
як на за́ход, то — ввечері, як на п вночь, то вночі́. При цьому 
отдают коровам того млиньця, як дарунок з багатого вечера.

На Багатий вечір розрізуют старого віника і рострушуют по 
дво́рі, щоб по йому худоба походила, то не буде ій в новому році 
нічого шкодит.

На Багатий вечір мажут білою глиною че́люсти в печі, щоб 
були телята рабі.

На Багатий вечір розвязуют вузли, які є в хаті, щоб коровам 
в новом році було лекше отилитися, че овечкам окотитися.

 1 Ф. 15, од. зб. 214, арк. 1–68. У цьому тексті цифри, набрані жир-
ним шрифтом, — дата, на яку випадає свято (за старим стилем).
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Як п д Новий р к присниця хорошій сон (бесе́да че весіл-
ля), то буде цілий р к ве́село. А як присниця, що щось возят че 
вяжут, то це недобре, бо прейдеця в тому році когось хова́ти.

Проти Нового року стараюця що-небудь вкрасти, щоб ніхто 
не бачив, то буде цілий р к везти́.

На Багатий вечір діти ходят щедровати. Співают такі щед-
рів ки:1

Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям
На весь вечір.
А я знаю,
Що пан дома,
Сидит собі
В кінці стола,
На йом шуба

Шубальова1;
А в той шубі —
Калиточка;
В калиточці
Сто черв нців.
Сьому, тому по грошечку,
А нам, діткам, по пірожечку.
Добривечір!

2.
Щедрік-бедрік,
Дай варенник!
Грудку сиру
Оґ Василю,

Грудку масла,
Щоб нам, діткам,
Була голова красна.
Добривечір!  

3.
Щедрий вечір, пані господару!
Дай тобі, Боже, багато товару
Й ове́чок кошару.
Хорошу ж нку маєшь,
Хо́роше ії називаєшь.
А пч лочкі і в меду.

І барвінок і в саду.
Цілуйте, дітки, Хреста

 в н жкі, —
Будут вам пір жкі.
Добривечір!

Хлопці, як замітят, що який хлопець любит дівчину, че дів-
чина хлопця, то крадут в їх сани або ворота і заносят п д хату 
того, кого в ни любят.

Хазяйка вибиває копи под Новий рок. Бере кия, іде туди, де 
ночуют кури, і києм бьє по сідалі. Скільки раз ви́тни (вдарит), 
ст лко кури коп яєць нанесут.

На Бага́тий вечір після вече́рі бортники стріляют. Хто пер-
ший вистріли, — в того перший р й сяде.

Після вечері бортник йде до ульов слухати пчол, як гудут, 
то будут рої в новом році, а як ні, то не будут.

 1 Після цього слова в дужках пояснення записувача: «Собольова».
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Перевеслами перевязуют груші і яблуні, щоб вязались і ро-
ди ли.

Хазяйка виходит з решетом до курей п д сідало і стукає, 
щоб по решету к жна знесла яєць.

В цей вечір дівки гадают.
Считают часток л. Одноєю рукою беручись за одного паля, 

говоре — «молодець», за другого другою рукою — «вдовець», і 
який прейдеця останій — за такого вийде замуж, че за вдовця, 
че за молодця.

Берут охапку дров в хату і считают, як вийди до пари, то в 
том році вийде замуж.

Кидают чобота через вор та і як в н стане носком од ворот, 
то вийде в том році замуж, а як до ворот, то ще буде дівовати.

З костра витягуют поліно, як буде гладке, то чоловік буде 
добрий, а як суковате, то чоловік недобрий, буде розбиваця.

Дівчата йдут слухати ульї з пчолами. Як пчоли гудут, то вий-
де замуж в неспок йну семью, а як тихо, то в спо к й ну —
тиху.

На Багату кутю ввечері дівчата замітают хату і, як виносят 
сміт тя, то говорат: «Обізвися пес, в которому боці милий єст». Ї в 
котрой стороні забре́ше собака, с той сторони треба ждати жениха́.

А то ще слухают собак, в якой стороні забреше собака — в 
ту сторону вийди замуж. Слухают ще, яким голосом бреше со-
бака, як товстим, то жених буде старий, і навпаки, як тонень-
ким — буде молодий.

Идут ще до свині годованної і питают ії:

Свиня, свиня!
Скажи мені:
Че тиха буде
В мене сімья?

Як свиня зарохкає, то сімья буде сердита, а як мовчит, то 
бу де тиха.

Хто-небудь накриває тарілкою ріжні речі, що стосуються до 
життя: гроші, шило, муку, люльку з тютюном, чарку з горіл-
кою і т. инш. Тоді приходят дівчата і одкривают, що одкриє — 
такий буде в ії чоловік: че богатий, че швець, че господар, че 
курець, че пьяниця і т. д.

Ще дівчата ходят п д в кна слухати. Як хазяін хати ска-
же на кого-небудь з семьї слово «йди», то дівка вийди замуж. А 
як скаже «сядь», то не вийде.
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Ловят горобця і випалюют йому очі, щоб посліпли горобці і 
не бачили ячменю і проса пит.

Ж нкі йдут ворошит ж ночу пашню (льон, мак, коноплі, 
фасолю і т. д.), щоб весною добре сходило.

На Багату кутю бортники стараюця раніш всіх набрати в 
криниці води, то раніш в його р й вийде.

На Багату кутю печут хліб і, як баба виробляє його, то каже: 
«Це на жито», виробивши другого — «це на гречку», третьо-
го — «це на овес» і т. д. Котрий хліб виросте в печі найбілший, 
то на те, на що в н був загаданний, буде найбілший врожай.

В який день було Р здво1 и Новий р к, в такий день добре 
починать нове діло (сіят, орат, закладат хату).

Як знимают з куті покришку і в на мокра, то буде мокре 
літо і медовий р к. Як суха, то сухе і меду не буде.

Як кутя виросте, то буде врожай ячменю.

Першого січня. Новий р к. Василя

В цей день діти ходят посівати, посіваючі, кажут:

Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим годом поздравляєм.
Роди, Боже, жито й пшеницю
І всіляку пашницю
Н[а] новий р к.

2.23

Сію, сію, посіваю,
З Новим годом поздравляю.
Роди, Боже, жито-пшеницю,
Всіляку пашницю,
А в запічку дітий копицю.

Сколько столниць2,
Столко телиць;
Сколко вушаков3,
Столко лошаков.

 1 У листі до В. Кравченка (від 30.12.1927) В. Лук’янов пояснює, що 
різдвяний день — це той день тижня, на який випало Різдво пев-
ного року, якщо, наприклад, Різдво було в суботу, то кожна субо-
та року — різдвяний день (Ф. 15, од. зб. 361, арк. 83).

 2 Після цього слова в дужках пояснення В. Лук’янова: «Доскі на 
по тол ке».

 3 Після цього слова в дужках пояснення В. Кравченка: «Лутки = 
варцаби».
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Як старіє приходят один до одного в гості, то так говорат: 
«Поздоровляю вас з Новим годом, з новим щастєм. Дай, Боже, 
дужім да здоровім дождати на другий год».

На Новий год як перший прийде добрий чоловік до хати, то 
буде весь год добрий.

Як на Новий год че в який день по Новом годі буде перший 
иней, в такий день треба засіват пашню, то буде ядрена. Як піс-
ля Нового году буває багацько инею, то в тому році буде ядрена 
пашня.

В цей день дівчата гадают. Кладут вечером на колодезь, як 
лягают спати, кладку і вірат, що в той вечір присниця, с кем
в на буде переходит ту кладку, то с тим і повінчаєця.

Пятого січня — П стна кутя, Голодна кутя і «терпячка»

На Постну кутю кроплят святою водою всю осе́лю, хліви, 
худобу і колодезя, щоб все зле не прикасалось до хазяйства, і на 
всіх дверах і воротях пишут крейдою хрестика.

На Посну кутю треба постит хоч одной душі, то не будут на 
пашню горобьї нападати.

Хто спостит Посну кутю, то протів Крещения присниця той, 
хто не пріяє добра.

Хазяїн прикмичає, в який день П сна кутя, то в такий день 
довжен привезти с поля першого воза снопів і скидат в сторону, 
то не будут миші їсти пашні зимою.

Після вечері на П сну кутю дают курам істи вершок з куті 
і обводят те місце, де посиплят цю кутю курам, крайкою, щоб 
кури яєць не губили.

Писля вечері йдут дивитись че з рно, як з рно, то буде 
врожай п здніх грибов.

Після вечері йдут слухати горобьов. Як мовчат, то добрий р к 
буде, а як цвірінькают, то — голодний.

Після вечері з-п д настолника тянут сіно; як витяниця д[о]в-
га сінина, то буде довгий льон, а як коротка, то низький.

На стол кладут сіно для того, щоб Бог вродив на цей р к.

Шостого січня-января — Водохреща

Як святят воду, то стрільці стріляют, кажут: «Коляду за-
стрілюют», а инші кажут: «Злого бьют».

Стрільці кажут, що та рушниця, котрою стріляют на Орда-
ні, буде бити добре звіра.
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На Крещение, як дуже великий мороз, то кажут: «Трещи не 
трещи, вже минулись Водохрещи».

На Крещеніє поят святою водою коней, щоб дужі були.
Як снігу на Крещеніє нема, то й хліба нема. Як снігу багато, 

то й хліба багато.
Як на Крещеніє мороз — здорове літо буде. Пасмурно — 

літо гниле.
Як крещенську неділю мороз пече́, і нема снігу, то на Пе́тра 

буде погода, а як метелиця, то буде дощ.
8. Різдвяний день. Називают його так, що в тей день було й 

Різдво.
Після роздвяного дня кажут ж нки:

Ох, вже тьок і притьок,
І починок приволок.

(Це значит, що вже треба братися за пряжу, бо в святі вече-
ра не прадут).

Тиждинь після Ордані не можна прати білізни.
30. На Трох святих ворона приносит три ломаки на кубло.

Лютий

Цей місяць в нас зветьця февраль, а колись, як люде були 
неграмотні і названія місяців не знали, то давали йому таку 
назву: «Це той місяць, що дорогу псує».

Колись март (марець) вихвалявся перед февралєм (лютим): 
«Хоч ти лютий, но ти глупий! От як я марець, то не один змерз-
не старець».

2. На Сріченя кажут: «Зима зустрічаєця з літом».
На це свято святят свічку, вона, кажут, помішна одо всякої 

хвороби.
Як на Сріченя в церкві свічки тріщат, то буде громове літо.
Пятницю перед Сріченєм треба спостити, то не будешь 

хворіти.
На Сріченя як півень п д порогом води напьєця, то лі-

том — в л в борозні.
На Сріченя як довгі сопляки вісят в стрісі, то буде великий 

льон.
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На Сріченя збирают зо стріх сопляки до сходу соньця, ставят 
їх в миску, щоб ростали, і воду цю зливают в бутилку. Ця вода 
помішна од престріту.

Як на Сріченя тепло — буде мокра весна, а як мороз, то суха.
Громничну свічку приліплюют на воротях, то, кажут, відь-

ма молока не забере.
Як ворони днем сідают на хреста церкві, то будут в том році 

люде вмирать.
В це свято годуют гусаків і півнів перцем, щоб були сердиті 

і не пускали до гусят і курченят ворон і коршаків.
Як на Сріченя тепло, то кажут: «Літо зиму побороло». А як 

мороз, то кажут: «Зима літо поборола».

Березень

Цей місяць називают і март, і марець. Про цей місяць ка-
жут: «Настане марець, то ще змерзне не один старець».

1. На Явдокі гріх робити.
Як прийшли Явдокі, — зимі лежат доки1.
На Явдокі, зимі доки.
На Явдокі, — води по волоки.
Як Явдока пого́жа, — то все літо пригоже.
Хто не напраде до Явдокі, то будут голиє боки.
Як на Явдокі зо стріх капає — буде добра весна.
Як вісят соплякі на стрісі, буде врожай льону.
9. Як на Сорок мучеників тепло, то буде після цього ще со-

рок морозів.
На Сорок мучеників ворона принесе сорок ломак на кубло.
На це свято рибаки куют «вуткі», бо кажут: «Хто на це свя-

то скує вутку, то буде в день ловити по сорок щуків».

17. Теплого Олексия

Як на Олексия буває холодно че мороз, то кажут: «Олек-
сий — брехун».

Як на Олексия тепло, то буде весна гарна.
На це свято засівают овес, і натворюют пасічнники ульї, ка-

жут, що Олексий наведе раніх пчол (раних ройов).
На Олексия: корова — на верес, риба — на нерест, а борт-

ник — на дуба.

 1 Після цього слова в дужках пояснення В. Лук’янова: «Конец».
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25. Благовіщення

Благовіщення велике свято: в цей день і птиця гнізда не 
вьє; в цей день не можна товкти маку, бо хто товче, той може 
окаменіти; в цей день с кубла не берут яєц, бо цыпля буде с дво-
ма головами.

Як на Благовіщення курка че гуска знесе яйце, то не можна 
його п дкладати п д курку че гуску, бо буде каліка.

До Благовіщеня догодуй свиню, висип чвертку жита, та не-
хай иде на пашу.

Як на Благовіщення сніг за плотом — не буде половини 
хліба.

Як на Благовіщення, так і на Вел[и]ґдень (погода).
Як тепло на Благовіщення, то буде тепла й весна.
Як гром загремит на голе дерево, буде голодний р к.
На Благовіщення всяке коріння оживає.
До Благовіщення (25/ІІІ с.с.) не можна виносить «основу» 

сушити надвір, бо неможливо буде поткать — щось зробиться, 
нпр.: корова або теля, чи то курка в основу заплутається й т. і.1

26. Благовістника

Благовістник більш карає, чем Благовіщення.

Квітень

Цей місяць називают в нашой місцевості апрель, а колись 
старіє люде говорили на його «с чень», бо в цьому місяці пус-
кали с к з берези.

Бідні люде називают його «шкуролуп», бо в них в цьому 
місяці здихали коні й корови від голод вки, то жиди те й ро-
блят, що шкури лупят з здохлої худоби.

В апрілі земля пріє: можна вже все сіят.
Сади висадки, покуль жаби не кумают, то будут ядрени́є.

23. Юрья — захистителя коней

Юрий пастир над худобою.
На Юрья до сход соньця хазяйка йде в хлів до кор в з свя-

ченним настолником, з хлібом і с лью і поздоровляє їх з вес-
ною і новою пашою; потім бере врізу[є] кусочок хвоста в дойної 

 1 Цей абзац взято з додатків В. Кравченка до дослідження Гера-
симчука «Ткацтво в с. Солотвині». Записувач невідомий, вказано 
лише, що матеріал з с. Бехи (Ф. 15, од зб. 152 в, арк. 68).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

354

корови, заліплює його в хліб і дає ззісти корові, і обсипає ії свя-
ченним маком, щоб до іі відьма не преступила.

Протів Юрья коней не вигонют на пашу, бо вовки ззідят.
Раз чолов’єк виїхав на поле з кіньми протів Юрья на ночліг. 

Аж дивиця — йде чолов’єк, а за ним біжит три вовки. Чолов’єк 
той злякався, склав руки і давай молиця до Юрья, щоб охоро-
нив його і його худобу. Тоді п дойшов до його подор жній 
чолов’єк (то був сам Юрій) да й каже:

«Я є сам Юрій.
Ось я тобі приказую,
щоб ти всім заказав:
щоби моє свято шанували
і з кіньми на ночлів не

 виізжали.

Бо хто не послуха й буде
 виганяти,

На тих коней буду вовків
 натравляти.

Нехай це люде знают
І моє свято поважают!»

Як в коня буває більмо, то одмовляют його так:

Їхав Св. Юрій п д над
 облаками,

А за їм бігло три хорти —
Єдин сірий,
Другий карий,

Третий чорний.
Сірий сльозу зогнав,
Карий в ко вставив,
А чорний більмо зогнав.

На Юрья виганяют худобу на росу, «бо Юрьева роса — луч-
ше овса».

На Юрья вмиваюця росой — в на помічна від болісті очей.
На Юрья треба горох посіяти — не буде червивий.
На Юрья качаюця в житі, щоб бут здоровими.
На Юрья на полі закопуют свяченні к сточкі, щоб був зро-

жай.
На Юрья відьма гола збирає росу для коров в свою пользу.
На Юрья, як ворона сховаєця в житі, буде врожай.
Як на Юрья протів соньця роса блищит, то ще серпом бу-

дешь жито жат.
До Юрья треба, щоб сіно було й в дурня.
Як на Юрья березовий лист в подушку, — на Пречісту кла-

ди мед в кадушку.
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На Юрья врізуют хвости коням і коровам і моляця так:

Юрій-Григорій,
Спаси нашу худобу
На ранніх росах

І на п здніх зорах;
На ночь і на повдень
І на всякій случай.

Травень

В нас з давних даве́н цей місяць звут «май».
Як настане май, — кужен собі дбай.

Як настане май, —
Понад річкою гуляй:
Зловишь рибу
І к об’єду;
Вбьєшь качку і тетеру
На вечеру;
І як-небудь прожевешь
І хліба нового дождешь.

Як май холодний, то год хлібородний.
Як холодний май, то буде каша й коровай.
В маю три рази дощь — буде врожай хліба.
Колись був царь, що зробив золотого плуга і хотів, щоб його 

міністри оцінили, сколко в н варт. Ніхто з міністрів не міг 
оцінити, тоді прийшов мужик, подивившись на його, сказав: 
«Як в маю місяці не буде три дощі, то цей плуг, хоч і золотий, 
нічого не варт».

В маю місяцю збирают лікарственні зілля под подп вню.
На том місці, де викопают зілля, то закопуют в землю 

окрайчік хліба і дробочок солі або замісць цього копійку, або 
яйце, як плату за подарунок землі.

8. Миколін Иван, або Довгий Иван

Сіют огурки, щоб були довгі.
Пчола каже: «Годуй мене до Ивана, то я тебе поставлю за 

пана».

9. Веснянного Миколи

Як дождем Миколи — буде жито в колос.
До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки.
До Миколи не кидай рукавець николи.
На Миколу дощ, буде врожай хліба.
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До Юрья,
Щоб було сіно й в дурня,
А на Миколу подавай
І вили заховай.

21. На Костянтина и Олену сіют льон.

Червень

Місяць цей називают «юнь», а старіє люде називали «пет-
 р в ка-голод вка».

Петр вки-голод вки ззіси два бохони хліба й штире мис-
ки товкуна.

12. Онопрія сонцеворота

Онопрій має таку велику силу, що поверне літо на зиму.

24. Івана Купайла

В цей день сонце враньці купаєтьця.
На Івана Купайла не залучуют телят, щоб відьма молока не 

забрала.
Проти Івана Купайла оберегаюця од відьм. Берут тей 

мак, що святят на Макові[й], в жменю, сідают на голу косу і 
об’їзжают хліва, де стоят корови, і висипают на землю потроху 
мак поз пазаху на землю, примовляючі: «Як цей мак перелі-
чишь, тоді мої корови спокусиш».

Проти Івана Купайла вночі папороть цвіте. Хто цей цвіток 
достане, буде знат, що говорит між собою худоба.

Один раз чоловік ходив шукат в ліс коней і, ходяче між па-
пороттю, йому на пост л впав цвіток з папороті і, прийшовши 
до коней, почув, як в ни між собою балакают.

Відьма на Ївана Купайла садит в горшку горошину, і в на 
росте до Паски, а на Паску п дперезуєця єю і йде до церкві і, 
як перший раз заспівают «Христос воскресе», то в на каже: 
«Я молока хочу». Потім приходит додому і ту горошину оддає 
корові ззісти.

Дівчата і хлопці справляют Купайла звечора — 23 червня.
На вулиці, а більш всього в якой-небудь хаті вбирают «ку-

пайла». Себто: вбирают гарну кучераву березку квітками і 
вінками; приліплют три свічки воскових, засвічуют і виносят 
край села на дорогу, де роскладают і огонь.
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Дівчата при цьому співают:
1.

На Купайлі огонь горит,
А в нашої відьми жів т болит.
Нехай болит, нехай знає
І коров чужих не чіпає.

2.

Хто не прийде Купайла класти,
То п йде свиней пасти.
А хто прийде Купайла класти,
То не п йде свиней пасти.

3.

На Купайлі огонь горит, —
Мене мати не пускає
Да в комору зачиняє.
А в коморі оконичко,
Міні видно купайличко.

4.

Сьогодня Купайличко,
Мене мати не пускає,
Мене мати не пускає

Да в ком рку запирає.
А в коморці є дирочки,
Міні видно всі дівочки.

5.1

Ходив коник над річкою
З золотою нуздечкою.
Пост й, коню, зануздаю
Да поїдим до Дунаю;

Да поїдим до Дунаю
Бардовських1 дівок одвідаю.
Бардовські дівки убогіє
На їх сорочки станк виє.

6.2

Сьог дня, моя мати, Петров
 день, —

Пусти мене погуляти на весь
 день!

Неволя, моя доню, неволя, —

Наїхали свати з Виго́ва2.
Всі наші сватове
В чорной одежі,
Толко один в зеленой пріїзжав,
Бо він тебе, моя доню, сподобав.

 1 Барди — деревня в трех верстах од Бехів (приміт. В. Лук’янова).

 2 Вигов — село в 18 верстах од Бехів (приміт. В. Лук’янова).
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7.

Сьогоудня Петр вка, Петров
 день,

Пусти, мати, погуляти на весь
 день!

Неволя, доничку, неволя, —
Наїхали паничі с Под ля
Не всі тії паничі в червоном,

Толко один панич в зеленом.
Ніхто панича того не п знав,
Ніхто йому рученьки не подав;
Толко одна дівчина позна́ла,
В на рученьку йому пода́ла,
В на його й серденьком

 назва́ла.

8.

Петро, Петро, Петр вочка,
Купалася там ласт вочка,
При бережку сушилася;
Там дівчина журилася:

«Ще рушничк в я не напрала,
А вже хлопця сподоба́ла;
Ще хусточок не пошила,
А вже хлопця полюбила».

9.

Ой в горо́ді вербиця, вербиця,
Пора тобі, вербиця, розвиця;
Пора тобі, хлопчина, жениця.
Ще мені жениця не пора,
Бо ще моя дівчин нька

 молода,
Бо ще в на молода, молода
В на ще п д віночком не була,
В на ще п д віночком не була,

В на ще горілочки не пила;
В на ще горілочки не пила,
Коси й роси не плила,
Коси й роси не плила,
В на ще й любові не знала́.
Пождіте, братки, до весни,
Дайте моїй дівчині підрости,
Як моя дівчина п дросте,
Тоді ви їй радоньки не дасте.

10.

До бору стежечка, до бору.
Просилася дівчина додому:
«Заведи мене, мій любий, де ти взяв,
Щоб м й він чок не зов’яв».
— Не журися, дівчин нько, не зовяне,
Є в мене сестриця — в на догляне,
Є в мене сестриця і два брати
Будут твого він чка доглядати,
Будут твою косу-росу чесати.

11.

Куй, зозуленько, куй
Не далеко Петро тв й.
Хоч будеш ти й літати,
Но не будешь вже кувати.
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12.
Той дівці, котра лінувалась прийти на Купайла, співают:

Мала н чка Петровочка,
Не виспалась Степанова дочка.
Щоб в на лягла колодою,

Щоб в на встала з хворобою,
Щоб в на лягла да не встала,
Святого й Петра не д ждала.

13.
Як хлопці чого-небудь розсердятьця на дівчат, то, дражня-

чись, співают ім:

Летіли гусі бедратиє.
А в Бехах дівки череватиє.
Летіли гусі з гусаками —
Всі дівчата з байструками.

Дівчата стараюця зорвати верхнього вінка с купайла і, с 
тим вінком ідучі додому, ні с кем не говоре, а дома той вінок 
кладе під голову, як лягає спати, то ій, кажут, присниця той, 
хто має ії взяти.

З костра, котрий горит на Купайлі, берут потухшій попіл і 
посипают ім коло своїх хлєв в, щоб в відьми сир погнив.

Щоб побачить відьму, треба п д Купайла сісти за борону 
в хліві.

29. Петра й Павла

Петро й Павло — божі ковалі, вже час дня вковали.
Як Петра буде в середу або в пятницю, то кажут: «Петро-

брехун».
На Петра печут мандріки з сиру і розговляюця їмі.
На Петра заваруют качана, щоб вусинь не їла капусти.
До Петра зозуля кує, а після Петра мовчит. (Див. 11 пісню 

на Купайла).

30. Полупетра

Полупетра ж нки видумали. Полупетро — потому, що в 
цей день святкуют толко Петра, а Павла нема. Полупетро — 
половина свя́та Петра.

Полупетро зажинає, а Илля обжинає.
На Полупетра збирают толоку́ жат жито.
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Ліпень

Цей місяць називают «юль». Це тей місяць, що тяжко робе, 
а лехко зимує. В н каже: «Сіно коси да вози, бо корова зимою 
скаже: я єла б і не́жель1, коли б хазяїн не лежень».

20. Иллі — завідувача громом

На Иллю не можна робити, бо громом спалит будинки.
Як прийшов Илля, то чоловік наївся, як свиня. (Чоловік 

тоді вже багатий — в його все є).
Илля, кажут, був глухий. Як його люде просят дощу, то Бог 

йому каже: «Дай туди дощу, де просят!» То він, не дочувши, дає 
туди, де косят. Бог йому каже: «Дай дощу, де ждут!» То він дає, 
де гребут.

Илля жнива кончає — обжинає.

На дожінках співают:

Вчора були зажіночки,
А сьогодня обжіночки
Дай же нам, пан господар, горілочки!
Ой до межі, жінчики, до межі —
Варенники у діжі.
І не штире, і не пять, не багато жита жать.

Як кінчают жат — кажут: Дяковать Богу за помогу.

2.
В нашого пана
Во дворі береза.
Сам наївся і напився,
А толока́ вся твереза.

Наш пан кучеравий,
Кучерами затрасе,
Нам горілки принесе.

До Иллі не ідят моркви, а на Иллю перший раз ії варат (така 
мода).

25. Спенної Ганни

Спенної Ганни, вона спеняє жнива.
Дощ на Иллю і на Ганни́ — буде картопля гнисти.

Серпень

Цей місяц називают «август», а старіє люде — «конячий 
ґидз» і «самий багатий місяць».

 1 Нежель — сорная трава, растущая на болоте (приміт. В. Лук’я но ва).
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1. Макове — це чудо

Був колись на світі Маковець, такий чоловік, що лежав ка-
лікою шеснайцять годов, і його мати годовала. Раз прийшов до 
його старець (то був сам Господь) да й каже:

«Встань, Маковець, да
 повернись,

Да йди до церкви Богу
 помолись,

Про це чудо розскажи
І шанувати його всім закажи!»

Встав Маковець, пош в до
 церкві

Богу помолиця.
Про це чудо росказав
Й шанувати заказав.
Дивітця, люде, дивітця!

На це свято святят мак і огородину: моркву, подсолнухи, 
укроп і дрг.

Мак святят, щоб не був червивий. Цим маком обсипают пер-
ший раз корову, як отелитьця, говоряче: «Як не можна цього 
маку позбират, так щоб не мог ніхто твого доброго1 одобрат».

Свяченним маком обсипают хату, щоб мертвець не ходив.

6. Спаса

До Спаса не їдят фрукти, в кого діти вмерали, бо на том світі 
їм не дадут яблук і груш.

Настане Спас, — бери рукавиці про запас.
Раз Спас йшов полем, а назустріч йому оводи. В н їх пи тає:

— Хто ви таки?
— Ми музики.
— Кому ви грали?
— Петру й Павлу, і Иллі.
— То заграйти ще й мені!

— А ти хто такий?
— Я Спас.
— Як ти Спас,
      То не буде вже і нас.

29. Головосіка і Головостеніє

На це свято не можна істи нічого, що має кров, даже і риби.
Не можна також нічого різати і істи, що напоминає голову, 

наприклад: головка капусти, головка цибулі, головка часноку, 
головка маку, то їх не можна різати і їсти.

До жнив

Як дожнут жито, оставляют трошки колосків на полі, звя-
зуют їх червоною застіжкою і кладут в середину окрайчік хлі-

 1 Себто молока (приміт. В. Лук’янова).
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ба й солі, моляця Богу і кажут: «Свята земля, мати наша, кла-
демо хліб і с ль тобі за плату, що кормила нас».

Вересень

Місяць цей називают сентябрь, а старіє люди називали 
«житосій».

Як прийшов житосій,
То не зважай
На зрожай,
А жито сій.

Називают також і «бабіне літо».

1. Семена-житосія

Семен добрий чоловік: в н заводи1 всі пускає і жито засі ває.
Од Семена до Богослова треба посіят жито, бо «хто не посіє 

до Богослова, не варт буде доброго слова».
Перший раз, як їди хазяїн засіват, то хазяйка кропит його, 

коней і кругом воза свяченною водою, промовляючі: «Будьте 
здорові і дужі, як орданська вода».

Хазяїн, як починає сіят, молитьця Богу і говорит: «Господи 
Боже, благослови! Роди, Боже, на всякого долю, пошли добру 
пору й час і не вменшай врожаю повсякчас!»

«Прийшло бабіне літо — буде ще тепло», — говорат про цей 
місяць, но називают бабіним літом і те павутиня, що осенью 
літає.

8. Друга Пречиста і опошня, що значит «позаду». В на 
святкуєтьця позаду першої Пречістої.

14. Вздвіженє

В цей день всякі гади погріютьця і ховаюця на зиму в нори.
Є повірьє, що в цей день між гадюками буває суд, і в ни 

збираюця на суд разом. Між їмі є великий царь, котрий збирає 
їх всіх до себе на суд, і в н кожного розсилає по норам. Котро-
му не хватить місьця в норі, той буде блукати і після Вздвіженя 
по землі, і його називают грішним. Хто гадюку че вужа поба-
чить після Вздвіження — треба вбити, бо хто не вбьє, на того 
дванайцять день не буде сонце дивиця.

 1 Цукроварні (приміт. В. Лук’янова).
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Черепаха

Колись гадюка казала, що я буду літат і людей кусат. Кого 
вкушу, той вмре. То Господь наслав на ії такого черепа, щоб в на
людей не бачила і їх не кусала. Тоді з гадюки зробилась че ре-
паха.

Як який стрілец побачит гадюку після Вздвіження і вбьє ії 
з рушниці, то та рушниця буде без промаху бити звіра.

Бусел з чоловіка

Колись Господь зобрав всіх гадів в мішок, завязав і дав чо-
ловіку, щоб в н заньос в море і кинув і щоб не дивився, що в н
несе́. Чоловік не послухався, розвязав мішка, а гади і розпо-
взлись. За це Господь дав кару чоловіку: зробив його буслом і 
приказав, щоб в н ті гади позбирав. Як позбирає всіх гадів, 
тоді знов стане чоловіком.

Свиня з жид вки

Колись, як Господь ходив по землі, то жиди Його не любили 
і, щоб над Їм насміятьця, накрили черевату жид вку коритом 
і стали Його питати: «Скаже нам, що під цим коритом, то ми в 
Тебе ввіруєм?» В н ім одповів: «Свиня з поросятами». Жиди 
зариготали. Аж одкривают корито, а звідтиль вилазить свиня і 
з єю дванайцят поросят. С тих пор жиди не їдят сала.

Жовтень

Теперь цей місяць називают «октябр», а колись теж назива-
ли «жовтень», бо в цьом місяці листя жовкне, инші називают и 
«листопадом», бо воно, листя, в цьому місяці і опадає.

Що торкаєтьця до особистих признаків, то кажут, що цей 
місяць недобрий: нехай р зка моцно витне по морді худобину, 
то в на зверне.

В цьому місяці не можна одлучати од цицкі дитяті, бо буде 
худе.

1. Покрова

Дівчата молятьця: «Свята Покровонька, покрий мені го ло-
воньку».

Покрова, як не покриє листом, то покриє снігом.
На Покрову с которого боку віє вітер, с того буде віят цілу 

зиму.
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На Покрову до сход соньця витопят в печі і заткнут комєна, 
буде, кажут, цілу зиму тепло і не чадно.

На Покрову загодовуют худобу соломою, або чистим кулєм, 
щоб зимою не виглядала на сіно і була гладка.

На Покрову поддимуют висадки, щоб не йшли в пук і було 
на їх добре насіннє, а також закопуют в яму, щоб були ядрені.

На Покрову закопуют качани в яму, то, кажут, за зиму на 
їх наросте разсада.

Як на Покрову тепло, то буде зима тепла; як Покрова в ста-
ром місяці, буде зима холодна.

26. Дми́тра

До Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі комєн витри.

28. Параски-пятенки

Хто випостит пятницю перед Параски, в того не буде в тому 
році ніяких ран.

В цей день баби не прадут.

Листопад

Місяць цей називают «ноябрь», а старіє люди на його кажут 
«гнилий місяць».

В цьому місяці не личают поросят, щоб не подохли.
Як хто врубаєця че обріжеця, то буде та рана довго гнисте, 

поки заживе.

1. Кузьми й Дамьяна захиститилі птиць

На Кузьму й Дамьяна треба ззісти півня че курку, то вес-
ною коршак не буде курей і циплят хапати.

8. Міхайла

Робит не можна, бо як не покарає Міхайло, то покарає Мі-
хайлове чудо (6 сент.)

Сніг перед Міхайлом че на Міхайла, то кажут: «Міхайло 
приїхав на білом коні».

14. Пилипа

Люде кажут: «Сьогодня Пилипа заїдают1».

 1 Заговляют (приміт. В. Лук’янова).
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Пилип діти задіває:12

Як не напрадешь п д димком1,
То не напрадешь п д тинком2.
Бо пташечки весною прилитят
І будут ж нок питати:
Че попрали?

Че поткали?
Че пошили?
Че побілили?
Ту-ли!!!

Є таки прислівьє: «День Пилипа заїдают». Це значит, що 
Роз дво буде днем раньше.

Колись, як визначали пости, то Пилип казав: «Я випощу 
шість неділь». А як стали на последнім тижні колоть кабани, 
то Пилип крутився, крутився, а далі каже: «Звяжіт, а то не ви-
держу». Да взяв і наївся раніш, не дождавші кінця шостої не-
делі. Ось потому теперь і Роздво буває днем раньше Пилипа, 
себто: як Пилипа в неділю, то Роздво в субботу.

21. Вводенє

Сколко на Вводенє снігу, столко на весні паші.

24. Катерини

На Катерину дівчата сажают вішневу гілячку в черепок и, 
як на Роздво в на зацвіте, то дівка замуж вийди.

30. Андрія

Дівоче і парубоче свято.
На Андрія звечора дівчата і парубки збираютьця в яку-

небудь хату. Дівчата зпечут коржа і чіпляют на мотузку до сво-
лока. Який-небудь хлопец сідає на коцюбу і їди достават того 
коржа не рукою, а ротом і при цьому не довжен сміятьця, а як 
засмієця, то тут стоїт другий хлопец або дівчина с квачем, на-
мазанним в сажу, і маже їм морду. Другі хлопці і дівчата стара-
юця розсмішити, щоб не достався йому корж.

Як хлопец п д’їзжає на коцюбі до коржа, до каже: «Здрав-
ствуй, пан Маламаїнський». А дівчина че хлопец, котрий стоїт 
с квачем, одвічає: «Здравствуй, пан Коцюбінський».

Хлоп.: — Позволте мені малая3 кусат!
Дівч.: — Як будешь кусати, то я буду квачем по зубах кре са ти.
І хлопец стараєця достат ротом коржа, не засміявшись.

 1 При свете лучины (приміт. В. Лук’янова).

 2 Весною на солнце под забором (приміт. В. Лук’янова).

 3  Коржа (приміт. В. Лук’янова).
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А то ще дівчата печут маленькі палянички, ставлят їх на 
ослончику середь хати і пускают в хату собаку. Чію паляничку 
попереду собака ззість, та дівчина попереду вийди замуж.

Чію паляничку візьми і занесе п д лавку на по́куть і там ії 
покини і не ззість, то та — вмре.

Хлопец че дівчина, як гадают, хто їх буде суженний, то бе-
рут на Андрія до сход соньця за пазуху сімя з коноплі в вузелок 
і носят його до вечера і, як мают лягати спат — ідут на смітник 
і сіют там коноплі, примовляючі:

Андрію, Андрію,
Я на тебе коноплі сію.
Вдайся мені во сні,
За кого вийду замуж навесні.
На ком женюся навесні.

Посіявши коноплі, скидає з сорочки рукава і їм волочит на 
том місці. Вертаючись додому, лягає спати і ні с кем не говорит. 
Ночью йому присниця суженний.

Грудень

Цей місяць називают «декабрь», а старі люде говорили: «Це 
тей місяць, що вовки бігают (тічки)».

4. Варвари

Варвара берегу́ха: береже носа й вуха.
Варвара ночі урвала, а дня приточила.
На Варвари хлопці і дівчата збираюця — хлопці носят го-

рілку, а дівчата варат варенники, смажат рибу і друг друга 
вгощают.

5. Савви

Савва мости мостит, а Микола гвоздит.1

6. Микола

Микола зиму й літо починає.
Як на зимного Миколи сніг і мороз, то на веснянного тепло 

й паша.

З чого повелися рабії коні

Колись Миколай з Петром іхали в місто і по дорозї заїхали 
на постоялий дв р. В їх один к нь був карий, а другий білий. 

 1 Холод, мороз (приміт. В. Лук’янова).

Або:
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Ось як в ни зайшли в хату, то кацапи, котрі були надворі, по-
радились порубати їх коні на куски, кажучі: «Як в ни святі, 
то нехай зробят так, щоб ці коні ожили». Да взяли порубали, а 
самі поїхали.

Петро вийшов подивиця до коней, аж бачат — в ни пору-
бані. Тоді скорій в хату да й каже: «Так і так, отче Миколаю, 
наші коні хтось порубав, чем ми теперь поїдемо?» А Миколай 
каже: «Йди лишень до стайні да зложи ті куски докупи». Пе-
тро пішов да давай складуват, не придивляючись: одного куска 
візь ме з білої коняки, а другого з карої і як приложит кусок до 
куска, то в ни зростаюця, і коні ожили, но стали рабі.

9. Ганни зачатє

На Ганни починают пчоли черет.
На Ганни зачатє вовки бігат зачинают.
До Ганни вовки нікого не чіпают, а після Ганни їм розреше-

но чіпат і скотину, і чоловіка.
Од Ганни стрільці починают охотитись на звіра, а рибаки 

на рибу.
У стрільця дим густий,
Але обід пустий;
А в рибака
Голії бока,
Але обід панський.

Як хто стрільцю че рибаку перейде з порожнім відром до-
рогу, то не буде йому вдачі.

24. Перша кутя. Святий вечір

Враньці берут воду з непочатого відра, наливают єю кутю 
з ячменю че пшениці в новому горщечку; куті в горщек наси-
пают однакову міру для першої, другої — богатої і третьої — 
постної куті і варат. Як кутя зваритьця, хозяїн приносит оха-
почку сіна і кладе на покуть, а потім надіває рукавиці, бере 
горщека з кутею, несе на покуть і кладе на сіні, несучі горшка, 
веде таку розмову:

— Хто йде?
— Сам Господь.
— Що несе?
— Кутицю, медицю
І всяку пашницю.
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Поставивши горшка на сіні, накривают його покришкою і 
зверху кладут маленькій хлібец і с ль.

Перед тим, як мают сідати вечерат, моляця Богу, моляця і 
за вмерших і сідают за стол. Хозяйка несе борщ, рибу, часом го-
рохову юшку, кажут, що це Божой Матері сльози, і кутю. Кутю 
їдят з медом, котрий на́рочно вариця для цеї мети. Попереду 
починає їсти кутю старший в хаті — батько че дід, як є, і перед 
їжою кличут мороза куті істи так:

Мороз, мороз!
Іди куті їсти.
На весну не бувай
Да паше́ньки не терай,

Не зморозь гречки,
Не заморозь й овечки;
Не заморозь ягнят,
Щоб не ходила баба гулят.

Повечеравші, кажут: «Позволь, Господи, нам прожити, а 
вмершім царство небесне!»

Після вечері, те, що їли, зо стола не приймают, а оставляют 
на столі на всю н ч, кладут і ст лко л жок, сколко в хаті 
вмерло, бо, кажут, вмерші приходят н чью їсти.

Скінчивші вечеру і помолившись Богу, йдут дивитись з р. 
Як з рно, то буде врожай грибів.

Потім йдут дивиця худоби; берут с собою хліб і, входяче в 
хлів, говорят: «Добрий вечір, худобонько! Будь жива і здорова 
і других свят дождат!» При цьому дивляця: як худоба стоїт, то 
буде мокре літо, а як лижит, то сухе.

Ще є такі прикмети на цей Святий вечір:
Як хто чхне за кутю, то буде щастливий, а вдавиця че по-

перхнеця, то вмре.
Сіно, котре стоїт під кутею, дают телятам їсти, щоб худко 

бралось до їжі і росло. Кладут в гніздо квочці і гусьці, щоб ба-
гацько виводилось курченят і гусинят. В кого болит голова, то 
парят це сіно і пьют або мочат голову.

Воду, котрой змивают кутю, хранят в бутельці, кажут, по-
мічна од лишайов, струпів і прищів. Цею водою поят і худобу, 
щоб худоба не звилася, як кутя в хаті.

Сміттє з хати гріх викидати до Багатої куті, а на Багату 
кутю виносят це сміттє під деревья в садок, щоб родили.

25. Роздво. Коляди.

Дньом діти колядуют, а ввечері старіє.
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Дитячі колядки

1.

Коляд, коляд, колядничка;
Смачна з медом паляничка, —
А ще з маслом не така

Дайте, дядьку, шостака!
Дайте, дядьку, ковбасу.
Бо я хату рознесу!

2.

Хлопчик-молодчик,
Виліз на стовпчик,
В гармоничку грає,

Христа забавляє.
А ви, люде, знайти
Та ковбасу дайти!

3.

В нашого дядька
Дядина гладка,
Бог йому так дав,
Посадив на припічку,
Щоб ніхто не вкрав.

Діжку місит,
Сопиль вісит
Да в діжку впав.
Таку мо́му дядьку
Дядину Бог дав.

4.

Дядьку, дядьку,
Я тобі заколядую колядку.
Якую?

Такую,
Що твою шею
К с... пришею.

5.1

Нова рада стала,
Баба з печі впала;
Як летіла, то кричала,

А як впала, то не встала.
Над вертепом, баба з клеком1

Капустиці прохала.

6.

Колядую-дую,
Ковбасу чую.
Дайти ковбасу і кішку,
А я ззім в затишку.

7.

Видит Бог, видит Творец,
Що вкрав мужик жита корец.
На пшеницю поглядає,
Да мішочечка не має.
Пошов мужик аж до ж нкі,
Взяв мішочка в штире п лкі;

 1 Горшок (приміт. В. Лук’янова).
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Ж нка тому веселиця,
Що буде жито і пшениця.
Цьому роду звеселимся
Да Рождеству поклонімся.

8.1

Ой рано, рано кури запіли,
А ще ранніше Степанко1 встав,
Степанко встав,
Чубка зачесав.
Чубка зачесав,
Зв нком забращав.
Звонком забращав,

Братів побужав.
Вставайти, братки,
Коників сідлайти
Да поїдим на польуванє,
Да вб’ємо куну в де́реві,
А панну в те́ремі.

9.

Рано, рано кури запіли,
А ще раннше Ганна встала,
Коску счесала.
Коску счесала,
Сорочку склала,
До церкві пошла.
До церкві шла
Ясною зорою,
А з церкві шла

Красною панною.
Там пани стояли,
Ії питали:
Че ти цар вна,
Че ти крульовна?
Я ж не цар вна,
Я ж не крульовна,
А Гнатова дочка,
Красна панночка.

10.

Пасті́рже пасли воли,
При зеленной дуброві.
Пасучі — погубили,
Шукали — поблудили;
Приблудили до шопи,
Аж лежит пан в жлобі,
Ніц не має на со́бі,

Толко вязочка сіна
Под головку і коліна.
Одну пісьню заграймо,
А другу заспіваймо.
Оце пану нашому,
Єдину рожденному, 
Другу безсмертному.

Як на Роздво мороз, то на Петра спека; як сніг — то дощ.
В який день Роздво2, в такий день треба засівати, зажинати 

і худобу виганяти в поле.

 1 Можна і друге ім’я (приміт. В. Лук’янова).

 2 Див. вище (розділ «Січень») примітку про різдвяний день.
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Передвіжні свята

Всеїдна. В нас називают «Все́редна».
«Всередна в гості приїхала», — кажут люде, як бувают ве-

ликі морози че метелиця.
Помінална. «Помінална за себе опомянеця» (значит, ще буде 

холодно).
Масляна. «Масляна поїхала, як по маслі», — кажут про та-

яніє снігу.
П ст. В перший понеділок п сту печут коржі по числу 

душ в семьї і на кожному коржу кладут з соломінок хреста. 
Чей хрест згорит, той в тому році вмре.

Перша суббота в п ст називаєця «Зб рна». В цю субботу 
шиют торбу на гроші, щоб збирались гроші.

Середопістя. В нас називают «Хресті». Печут хресті з ма-
ком, себто пироги, положені навхрест. Ці пироги їдят сами і 
дают худобі і пчолам.

На Хресті сіют мак, а часом і росаду.
Вербна. Святою вербою бьюця і при цьому приказуют:

Верба бьє,
Не я бью,
За тиждинь —

Велиґдень.
Будь здоров, як вода,
І богатий, як земля.

Святою вербою виганяют скотину в поле перший раз.
Чистий четвер. В Чистий четвер робят нового віника і за-

мітают хату єю і обмітуют всю будовлю, потім ховают його, бо, 
кажут, в н помішний одо всякої хвороби.

В Чистий четвер діжку сповідают (миют). Діжку миют, ви-
но сят надвор, застиляют чистим настолником, на діжку кла дут 
хліб і ставят протів соньця сушиця. Це робиця задля то го, щоб 
не заводилась нечистота: блохи, блощиці, прусаки і т. инш.

Один раз ж нка стала журиця чолов’єку, що колись в ії 
діжці виходило 12 хлібів, а теперь толко шість. Чоловік каже: 
«Треба ії висповідат». Ї загадав, щоб ж нка вичистила і ви-
мила діжку. Як ж нка вимила, то чолов’єк звелів рощинити 
і напекти разом і хліба, щоб занести за сповідь. Ж нка рощи-
нила, і в іі вийшло знов дванайцят хлібів. Тоді чолов’єк каже 
«Тепер не треба і діжки сповідат, коли в на знов стала дават 
дванайцят хлібів».

В Чистий четвер, як приходят зо свічкою с страсті, то лізут 
з єю на чердак дивиця, які коні будут вестись в хазяйстві, ка-
жут, що на горіще показуєця, то такі треба і заводит.
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Паска. На Паску вдень на цвентарі старі й молоді грают в 
биткі і в коткі, себто: качают яйця по землі так, щоб одне в дру-
ге попало. Чіє яйце попаде, тей забирає обидва.

Дівчата грают кривого таньця: садовят три дівчині треу-
голником, а самі беруця за рукі, обходят іх так, що дві дівчині 
в колі, а третя за колом. І співают:

В Кривого таньця —
Не вивидим коньця,
Єдна паненка вела
Да два вінчики звела,
Повісила на колочку
На шовковому шнурочку;

А матьонка взяла
Да нелюбому дала.
Коли б була знала,
Була б перервала,
Була б перервала
Да в грязь втопкала.

Гра в шума. Дівчата беруця за руки і, ходяче попод руками, 
заплітуюця так, що зробиця два радки, а потім р[о]зплітуюця і 
при цьому співают пісню.

Ну-на, ну-на, ну-на,
Шума заплітати!
А в нашого шума
Зеленая шуба.
Я (А) шум ходит,
По воді бродит;
А шумиха рибу ловит;
Що зловила,
То пропила,
Дочці шуби
Не справи́ла.

— Пожди, доню,
До субботи,
Справлю шубу
Ще й чоботи;
Пожди, доню,
До неделі,
Справлю шубу
Й фартух білий.
Ждала доня до субботи,
Нема шуби ще й чоботів.

Гра в горобчика. Дівчата становяця в два хора друг проти 
друга і співают:

1.

Пусти нас, пусти нас,
Во двор воюват, во двор воюват.

2.

Не пустимо, не пустимо
Мости поломят, мости поломят.

1.

А ми мости поломимо,
А біліньця положимо.
Проч поїдемо, проч поїдемо.
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2.

Їдьти, не ст йти,
Одчиняйти ворота́
Нехай їди сирота,
Нехай їди сирота.

Дівчата другого хору втікают, а першого їх ловят.
Навський велиґдень. Четвер на пасхальном тижні.
Колись давно, як за князя Володимира прийняли хрістіян-

ську віру, то далеко од нас жили люде нави; в ни теж приняли 
хрістіянську віру, но так як календаря в їх не було і пісьмен-
них людей тоже, то в ни не знали, коли їм справлят Паску. То 
князь Володимир сказав: «Тоді будети святкуват, як до вас по 
річці припливут скорлупки з крашанок». А кієвляни на пер-
ший день Паски повинні були ці скорлупки пускати на річку, і 
як раз ці скорлупки до навів припливали четвертого дня, і в -
ни з того дня починали святкуват св й велиґдень.

На Навський велиґдень не можна робити, бо навська к ст-
ка виросте.

Преполовеніє. Переплавна середа; кажут, колись Божа Ма-
терь перепливала річку, і після того вода в їй стала тепла, так 
що можна вже купаця.

Не купайся до Переплавной середи, бо вирости верба в с…ці.
Вшестя. На Вшестє, кажут, Господь п йде на небо і пошле 

теп ло.
Тройця. Зелені свята.

До Святого Духа, не кидай рукавиць й кожуха.

Прикмети на погоду і другі звичаї

щодо господарства

Як на Роздво сніг — на Петра дощ.
Яка погода в сентябрі, така буде в марті; яка в октябрі, така 

в апрелі; яка в ноябрі, така в маю; яка в декабрі, така в юні і т. д.
Як ворони літают стадом і хутко опускаются до землі, то 

буде сніг або дощ.
Як гусі в великий мороз купаюця — буде од ли га — потепліє.
Як до Роздва нема снігу і їздят возами — не буде врожаю.
Як в мороз горобьї посядут на дерево і щебечут, буде одли-

га, а літом негода.
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Літом, як кури позлітают с сідала і тріпают хвостами — 
буде дощ.

Як корова закидає хв ста на спину і так ходит — буде дощ.
Як бусел несе солому на гніздо — буде дощ, а як ло ма ку — по-

года.
Як кури звечора співают, буде переміна погоди.
Як гуска стоїт на одной нозі і ховає дзюба — буде великий 

мороз.
Кури шукают воші — на дощ.
Перед дощом кури гребут і довго не сідают на сідало.
Як бусли кликочут — буде дощ.
Як бусли в дощ стоят, поспускавши голови, довго буде 

негода.
Як бусел викидає з гнізда яйце, буде год урожайний, а як 

буслиня, то голодний.
Ворони крачут на дощ або на сніг. «Вже ворони крачут, чо-

гось накрачут».
Як починают літат в садку снігірі — буде сніг.
Як сонце сходит дуже червоно, буде негода.
Як коло соньця стоят стовпи, буде великий мороз зимою, а 

літом — спека.
Як місяць че соньце огородиця (гало) — буде негода.
Як соньце заходит за хмару, буде дощ.
Як соньце заходит ясно, буде погода.
Як довго роса не спадає, буде негода.
Як нема роси вночі, буде дощ.
Як велика роса і хутко спадає, буде погода.
Великий вітер, но мнякий, буде дощ. «Ось вже дуне і рве, 

чогось нарве».
Як по Пе́трі кує зізуля — довго зими не буде, і суха осінь буде.
Кури хвостом метут — буде метелиця.
Корова догори нюхає — буде дощ.
Собака качаєця — буде метилиця.
Як кот драпає лапами — на вітер.
Кот лягає на землі, буде тепло, а як лізе в піч — холодно.
Кот вмиваєця — будут гості с той сторони, скуль лапою по-

ка зує.
Як корови ідут с паші і в роті несут пашу, буде негода.
Як бусел до сход соньця що-небудь в дзюбі несе, буде дощ.
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Пчоли як летят с поля прі ясной погоді, а в поле ні, буди 
гроза або великий дощ.

Як пчоли в дощ вилітают на взяток, буде хутко погода.
Горобьї літают стадами, понадовувшісь, на сніг і на дощ.
Як кури в дощ ходят і не ховаюця, буде негода довго.
Як свиня носит солому, буде мороз і великий холод.
Як коней кусают дротики1 в поздній вечер, буде дощ.
Як собака в мороз черевом лягає на снігу, буде одлига, а як 

літом пасеця — дощ.

Коли добре садит і сіят

На жидовську Тройцю добре сіят огурки.
Огурки сіют і на Ивана довгого, щоб були довгі.
Добри сіят на молодику, будут зелені і моложаві.
Картоплю добре садит на білом (пасхальном) тижні, а та-

кож і иншу огородину.
На вербном тижні садит картоплі не годиця, бо буде пусте.
Картопля каже:

Печут мене і варат,
Їдят мене і хвалят;
Дождусь я теї ласки,
Що попаду і в паски.

Моркву садит треба в яку-небудь субботу, буде солодка, і не 
нападає ржа.

Цибулю садят в постний день, середу че пятницю, щоб чер-
ві не нападали, і на молодику.

Гарбузи садят в велику субботу, будут рости великі і жов ті.
Ярину можна сіят во всякий день, крим того, в який було 

Сріченя.
Озимину засівают на Семена або в тей день, в який було Се-

ме на.

Прі сівбі є такі гаданя і звичаі

Як зажинают, зрізуют три кол[о]ски і закопуют їх в землю. 
Через кілька день одкопуют і дивляця, котрий колосок лучше 
зійшов і зазелинів, че той, що поперіду зрізанний, че той, що за 

 1 Насекомое, похожее на осу, которое летом кусает сильно лошадей 
(приміт. В. Лук’янова).
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першім, че той, що зрізанний втретє, то так треба і сіят ранє че 
середне, че п зднє.

Як мают засіват гречку, то дивляця на чорних подорожних 
жучків, в їх на лапах є гніди, як на передніх, то буде раня греч-
ка, на середніх — середня, на задніх — п здня.

Як врожай вішень, буде врожай гречкі. І навпаки.
В тей день, коли чоловік їди засіват жито, тоді добре жонці 

запрадати. «Столко напрадешь, сколко чоловік засіє».
Як садят редьку, то кажут: «Рости, редько, чепурненько», і 

бьют себе по задниці, щоб була редька мняка.
Як посадят капусту, приносят горшка і камінь — пригово-

руют: «Рости велика, як горшок, і тверда, як камінь». Горшка 
і каміня кладут в кінці градки.

Як сіют льон до Юрья, хозяйка виходит на полє, набере в 
жменю льону і, сипляче звисока, говоре: «Порости такий дов-
гий, як Юрий».

Огурки солит добре на старом місяці, будут тверді.
Як на Покрову загодовуют худобу соломою, то при мов-

ляют:

Їж, корова, солому
На святу Покрову,
Щоб ти не боялась ні холоду,
Ні голоду,
Ні буйних вітров,
Ні лютих морозов.

Як поят коней, то приказуют:

Пей, к нь, цюю добрую воду
Іорданськую.
Пей, не упивайсь,
А ти, вода, не очувайсь.

Переказать тречі, то не буде коню вредіт.
Як огонь в печі гуде, буде вітер, а инші кажут: «Вороги су-

дят».
Як жар летит на хату з печі, кажут, гость буде.
Як свербит права рука, ладонь, с кем-небудь будешь здоро-

ваця, а ліва — гроші лічит.
Як попереду прийдут колядоват дівчата, будут родиця ти-

личкі, а як хлопці — бичкі.
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Як несут дрова, і поліно впаде по дорозі — буде гость.
Щоб горобьї не пили пашні, треба сіят рано, покуль вони 

ще не щебечут.
Як садят картоплю, то на полі закопуют яйце, щоб карто-

пля була чиста, як яйце.
В тей день, як засівают, никому нічого з дому не дают і нічо-

го не позичают, щоб хліб не перейшов в другі руки.
Як корова отелиця, робят теж саме, щоб не перевелась ху-

доба, і не перейшло молоко в другі руки.
Як виганяют перший раз корову в поле — кладут в воротях 

старий н ж, бердо, косу, нит і що-небудь з старого воза, щоб в -
на тречі перешла, то, кажут, відьма ії не спокусит.

Як кр т риє землю, то взят теї землі і єю добре загодовуват 
свиней, будут тлусті, як кр т.

Коні, щоб були гладкі, треба загодовуват сікачем (землян-
ний коник).

Щоб мошка не їла росади, треба полит тею водою, що вми-
вают руки після місяння паски.

Як зимою ловиця риба, літом не буде врожаю хліба.
Як першого че другого дня Тройці сонце сходит дуже че́рвоно, 

літом будут великі пожари. Як хмарно, рок спокойний.
Як перший раз виганяют з хати курченят, то кажут: «Св. Кузь-

ма і Дамьян, паси моїх курченят, щоб ворона не хватила, і ні-
чого не ззіло».

Як перший раз загремит, то подперают плечима дубового 
пня, щоб були дужі, як дуб.

Як приходят от страсті — застромляют свічку, котру с со-
бою приносят, в льон, і в на горит, покуль не помо[л]яця Богу; 
кажут, тей льон весною посіят, то буде чистий.

Як парат квашу, то приказуют:

Летіла пчолка
Через Божій домок,
Попала в мою квашу,
Щоб була солодка,
Як медок.

Як гречньового снопа звяжешь, то можна вже колядовати.
Льон сіют с фартушка, а не з коробки, як всяку пашню, то 

буде лучче рости, а щоб не було зілля, то кладут в льон страсну 
свічку.
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Весною дівчата співают по вечера́х 

на вулиці веснянки

1.

Пришла весна-красна,
Що ты нам принесла?
— Хлопцям по кійочку,
А дівчатам по віночку.

2.

Через пень, через колоду
Тяне хлопец дівчині воду.
Не тяни, бо душу згубишь,
Скаже по правді, кого ти любишь?
Люблю медочок, бо солоденький,
Люблю дівчину, бо молоденька.

3.

Бором, бором, березеною,
Хтось до нас їди вечериною.
Ой їди, їди хлопчина пьяний,
Одчини, дівчино, я тв й

 коханий.
Не одчинюся, бо батька боюся.

Я твому батьку в н жкі
 вклонюся,

А перед тобою лист[о]м
 встилюся.

Листом, листом ще й тоненьким
Перед хлопцем молоденьким.

4.

Сірії гусі гречку поїли,
В синє море пит политіли.
Ой ти, дівчино, переймай гусі,
Цілуй хлопця в рудиє вуси.
Хоч поцілую, що вам до того, —

Престало серце моє до його,
Його носочок, як огурочок,
Його бровонька, як той

 шнурочок.

5.

Хто ходит?
Хто нудит?
Казав хлопец
Дівчину любит;
Обіцявся ій
Каблучку купит.
Купив каблучку
Да за онучку, 
Наклав дівчині

На праву ручку.
Каблучка зяє;
Сонце сіяє,
А хлопец коня
Да осідлає.
Осідлав коня,
Повів на росу, 
А ти, дівчино,
Росплітай косу.
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Ще коничок
Да не напасся,
А вже дівчина
Да росплилася.
Ще коничок
Не покачався,

А хлопец —
Да повінчався.
Ще коничок
Да не напився,
А хлопец
Все ожинився.

Ще деякі прикмети, звичаі і поговорки

Як весною журавлі летят по два або по три, буде зрожайний 
год, а як стадами — голодний.

Як журавлі сідают на полі, то будут крепко люди журиця1.
Як топиця в печі, і дим з труби йде прамо, буде хороша по-

года, а як стелиця по землі — дощ і негода.
Як враньці зійди сонце і хутко под йди под хмару, то того 

дня буде дощ.
Як сонце зійде і поволі йде догори — погода.
Ввечері, як сонце заходит в сиву хмару, буде дощ, а як в 

чорну — погода.
Як на повноч ввечері зробиця світло — на погоду.
На сход ввечері світає — негода.

Чого к нь в Спасовку че в Петровку махає головою

Колись к нь ходив до лисиці в свати. А лисиця каже: «Як я 
за тебе п йду, що ти такий худий? Як будешь ситий, тоді п й-
ду». Тоді к нь пошов до дротика2 позичат лою. Дротик питає: 
«А коли отдаси?» — «Як прийде Петровка», — каже к нь.

Як прийшла Петровка, то к нь не отдає лою. Тоді дротик 
прилітає до к ня і каже: «До вас, пане! Одай л й!» К нь од-
вічає, махая головою: «Згодом, пане! Отдам, пане!»

То дротик його кусь за губу, а к нь хутко одвічає: «Отдам, 
пан! Згодом, пане!»

Так і досі к нь дротику лою не отдав, а дротик, як прийде 
Петровка, начинає в його правит і правит аж до Спаса.

 1 Плохой год будет (приміт. В. Лук’янова).

 2 Дротик — насекомое, которое кусает летом лошадей, а лошади от 
него машут головою (приміт. В. Лук’янова).
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Бесе́да

В свята, найбілш в Роздво, збираюця на беседи. Бесе́да про-
водиця найбилш за чаркою, до котрої народ склав багацько 
приказок і ветребеньок.

Як гості посідают за ст л, а на столі багацько понаклада-
ют і варенного, і печенного, то хазяїн бере чарку, наливає і пьє 
попереду до хазяйки, бо, кажут, як попереду напьєця до ха-
зяйки, — не буде худоба в хліві битця. Потім та чарка обходит 
кругом стола всіх. Но якось зразу йде беседа мляво, пьют, ніби 
соромлячись. Тоді хозяйка починає просит кажного і приспі-
вує до чарки такі пісні:

Якби не ми да не ви,
То ми тут би не були,
І горілки не пили.
А теперь, як ви в нас,

То напьємося у нас;
Як прийдемо ми до вас,
То напьємося у вас.

***
Чарочка моя,
Похетушечка,
С кем я випью,
Моя душечка.

***
Ой пила б я, пила,
Да чарочка мала:
Хилю, хилю, не тече —
Коло серця пече.

***
Чарочка-похитуха,
Чого в тебе денце сухе?
Це тії люди пили,
Що горілки не любили.

***
Ой пила ж я, пила,
По запасці лила;
Ще й по чорной полі.
На здоровлє мені!
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***
Хто горілки не пьє,
То той завтра вмре.

***
Ой хто пьє, тому наливайти,
Хто не пьє, тому не давайти;
А ми будем пити, пити,

Як маліє дити, діти;
Завернемось у куток —
По три чарочки в роток.

***
Пила, пила, похилила,
Сама себе похвалила,
Що я доброго роду,
Пью горілку, як воду.

***
Випьїт, свашко,
Випьїт, пташко,
Ця горілка добра:
Яка в на зверху,
Така в на до дна.

***
Ой, свашко моя,
Ой ты, пташко моя,
Ти в мене до ладу́,
Як соловей у саду.

***1

Ой, свашко, свашко,
Ручкі твої
Медом пахнут,
А н женькі петрушкою —
Люблю сваху з душкою1.

***
Куди йду, туди й охотую,
Туди мою душу рве,
Де горілку чую.
Ото рве да ще й розриває;
Кого вірно я люблю,

То того немає.
Ото йду, ото йду,
Ступаю дрібненько,
Там любо, там-то мило
Й дивиця гарненько.

 1 С душою (приміт. В. Лук’янова)
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***

Ой, здаеця, не пьєця,
Здаєця, не льєця,
Здаєця, нема диркі —
Нема в чарці горілкі.

***1

Не дивуйти, свашки голубки,
Що маленькі кубкі —
Побігали по полиці мишкі
Да побили килюшкі1.
Коли б ти, свахо, добра,
То б ти кота держала,
Ти б його годовала;

В н би половив мишкі
Да були б цілі килюшкі.
А я кота держала.
Да я ж його годовала,
Де взявся жид-невіра
Да вбив кота-звіра.

***

Випьєм тут, випьєм тут,
На том світі не дадут.
Че дадут, не дадут,
Випьєм, свати, випьєм тут.

***

Пит буду, гулят буду,
Як смерть прийди —
Помират буду.
А смерть пришла,

Не застала дома,
Да застала в лісі
Коло самогона.

***

Ой пит буду, гулят буду,
Як смерть прийде,
Помират буду.
Прийшла смерть по мене —
Не застала дома

Да застала в кабаці
Коло самогона;
Застала в кабаці —
Держу чарочку в руці.

Як багацько є гостей, то хитра ж нка каждому прись піває:

Демьяну.

Через Демьяна
Я лежала пьяна.

 1 Рюмкі (приміт. В. Лук’янова).
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Юзю.

Через того Юзя
Лежала недужа.

Ясю.

Через тебе, Ясю,
Припалила кашу.

Якубу.

Через Якуба —
Вулиця нелюба.

Грицю.

Через тебе, Грицю,
Не йду на в[у]л[и]цю.

Петру.

Через того Пе́тра
Ледве з хати вте́кла.

Данилу.
Через Данила
Мене мати била,
Била мене мати,

Била катовала,
Щоб я хлопців не любила,
Правди не казала.

Якубу.

Ти мовче, Якубе,
Якось в но буде.

Ральону.

А ти ше, Ральону,
Не каже нікому.

Гнату.

А ти ще, Гнате,
Знаю твою хату,
Як засне мати —
Мушу притріпати.

Якову.
Якове, Якове,
Личко твоє лакове,
Як би матір не била,
Я б Якова любила.

До мене Яків приходив,
Коробочку раків приносив.
Я тії раки забрала,
А Якова з хати прогнала:
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Вийди, вийди, Якове, з хати,
Бо на печі батько й мати,

А в запічку батькові діти
Ніде тебе, Якове, діти.

Федору.
Ой, Федоре, Федоре,
В тебе личко медове,
Коли б мати не знала,

Я б Федора кохала,
Коли б мати не била,
То я б Федора любила.

Ївану.

Ой, Іване, Іване,
Твоя ж нка гуляє.
— Нехай в на гуляє,
Бо мене вдома немає.

Роману.

А Роман на току,
А я хату мету.
А в Романа чорні брові —
Я Романа люблю.

Василю.
А Василь на току,
А рушник на колочку.
А хто мене поцілує,
Пошию сорочку.
І тонесеньку, і білесеньку,
Хто ж мене поцілує

 молодесеньку?
Хліб пекти,
По телята йти,
Коли б мені, Господи,
Василя знайти.

Хліб у печі запікаєця,
А Василь п д окном

 осміхаєця.
Василя знайшла,
Сорома дойшла,
Сякий-такий поговор,
Проте буде Василь мой.
Ой василькі мої,
І Василь при мені;
Чорт твого батька знає —
Як ти сподобався мені.

Антону.

Ой, Антоне, Антоне,
Курка в маслі потоне.
Че потоне, не потоне,
Прийди серце, Антоне!

Лукашу. 

Ой пойду я до млина,
А в млині новина:
Лукашиха з Лукашем
Цілуєця за кошем.
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Чоловіку.
Ой ти, діду мой,
А я твоя ж нка,
Не бей мене,
Не лай мене,
То я буду гладка.

Як ти будешь сваритися,
То я буду журитися,
Та старенька буду́
І худенька вмру.

Собі.
Мой милий на току, на току,
А я йому пирогов напеку.
Мой милий на порог, на порог,
То я йому на тарілочку пірог.
В н мене через плечі батожком,
А я йому меже очі пірожком.
Це мені не перший разок
Получати через плечі батожок.

Чоловіку.

Чоловіче ти м й,
Ти затула моя.
Я за тебе затулюся
Да нікого не боюся.

И так весело, любо, добре понарізувавшісь горілки, йдут до 
другої хати, і там починаєця така же беседа.

Буває беседа і жоноча, то там співают більш пісні такі, де 
виражают горку долю жоночу або їх превосходство над чолові-
ком. Деякі з таких пісен привожу тут.

1.
Ой, Боже мой, Боже!
Що м й милий робе:
Що вечер в вечер
На веч ркі ходит,
Да по повной кварті
Горілочки носит;
Перед білим деньком
Додому приходит;
В н лягає спати
На новой кроваті,
До стіни очима,
На хату пличима.
А я молоденька

Да й заголосила:
— Ой дай же, м й милий,
Да тебе роздєну,
Ще й тебе й роззую,
В білиє личенько
Сім раз поцілую.
— Не хочу, мила,
Щоб ти цілувала,
Є краща на світі,
Що мене кохала.
— Нехай буде, милий,
Двайцят і ще штире,
Проте я найстарша
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Наду всіма́ їмі.
— Де ти, моя мила,
Старшини набралась?
— В чистом полі
Там церква стояла;
Ой там же я Богу
С тобой присягала.
Присягала Богу
Ще й святой Миколі,
Ще й святой Миколі,

Своїй горькой долі.
Присягала Богу,
Ще й святому Юрью,
Ще й святому Юрью
Тобі, милий дурню.
Присягала Богу,
Ще й святому Спасу,
Ще й святому Спасу
Тобі, невигласу1.

12.
Столики мої, тесовиє,
Гостенькі мої, любові,
Як я з вами зойдуся —
Горілочкі напьюся.
Карала, мати, карала,
Що за пьяницю мене одала.
Бо пьяниця щодня пьє,
Прийде додому, ж нку бьє.
— Привикай, доню, привикай,
Проз окошечко втікай.
— Чорт його в окно втече,
Зловит пьяниця за плече
Да й в голову натовче.
— Привикай, доню, привикай,
В вішневенький сад втікай;
В вішневому садочку калина,
На той калині зізуля.
Зізуля кує, ночує —
Ніхто зізулі не чує.

Т лко зачула невістка,
Рано по воду ідучі.
По воду йшла — плакала,
З водою йшла — ридала.
Милий стрічає, питає:
— Чого милая ридає?
— Ой того ж я да й плачу, —
Твоїй момонці не вгоджу:
Поперу бельо в милі,
В на каже — в глині;
Поперу бельо в лузі,
В на каже, що в калюзі.
Підем, момонько, зо мною,
Поперемо ми бельо із тобою;
Будеш, момонько, дивиця,
Як буде те бельо білиця.
Будеш, момонько, смотріт,
Як буду я бельо сушит.

3.
Зацвіла рожа трояка.
Ой мала я мужа,
Ой маю я мужа півака.
Нічого не робе, толко пьє,
Як прийде додому,
Як додому прийде,
Бере й ж нку бьє.

— Не бий мене, муже,
Не бий, не карай, —
Я тебе покину,
Ще й маліє діти,
А сама поїду
В далекий, чужий край.
— Вернися, ж нко, додому

 1 Шалапуту (приміт. В. Лук’янова).
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Твої дітки плачут,
В ни їсти хочут,
І я сам зоскучив,
Зоскучив за тобой.
Вернулася ж нка додому —

Ложки немиті,
Всі горшкі побиті,
І діточки плачут,
Плачут на печі.

4.
Ой пойду я понад лугом,
Там мой милий оре плугом.
Як понесу я йому їсти —
Че не скаже мені сісти?
Як понесу я йому пити,
Че не стане говорити?

В н наївся да напився
І на ролю покотився.
— Чого лижиш? Чом не ореш?
Чом до мене не говориш?
— Я лежу да думаю, —
Не под мислі ж нку маю.

5.
Ожинився чумачок
Да взяв собі ж нку,
Мав в н собі рано й ввечір
З єю разговорку.
Іде чумак за водкою
Не з пляшкою — з бутелькою,
Рад, що ж нка є.
Як прийшов в н до корчми…
Дай, шінкарко, горілки!
Схилившіся на пляшку,
Думає й гадає
Об жидовську ласку.

Ти, паршивий орендару,
Бери теє, що я да́ю,
Бери теє, що я да́ю,
А горілки мені дай!
Сидит чумак за столом,
Пісенку співає,
Його ж нка под окном
Сльозонькі вмиває:
Ти, паршивий чумачок,
Який дуроватий;
Пропив вола ще й корову,
Чем будешь орати?

6.

Як в старого ж нка вмерла,
Задумав жениця.

Сидів, сидів; думав, думав;
Плакав, плакав; румав,
 румав.

На старой жиниця?
Як старую в зьмиш,
Не будете робити.
Молодую в зьмиш,
Не буде любити.

Сидів, сидів; думав, думав;
Плакав, плакав; румав,
 румав.

Хоч буде любити,
То не поцілує,
А хоч поцілує, —
Одвернися — плюни.

Сидів, сидів; думав, думав;
Плакав, плакав; румав,
 румав.

А хоч поцілує
Да і пригорнеця,
Хоч і пригорнеця,
До не так здаєця.

Сидів, сидів; думав, думав;
Плакав, плакав; румав,
 румав.
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7.
Червоненький бурачок,
А зелена гичка;
Сватав мене мужичок,
А я католічка.
Сватав мене мужичок
Да ще й хоче брати,
Купив мені новий серп,
Виправляє жати.
А я той новий серп,
Закину за грубу,

Я в матері не жала
І в тебе не буду.
Не веди мене у полє,
Бо у полі душно;
Не кидай мене дома,
Бо без тебе скучно.
Не веди мене у полє,
Не загадуй жати,
Напни мені холодок
Да будем лежати.

8.
Очеретом качки гнала,
Зачіпилась да упала;
За те мене мати била,
Щоб я хлопців не любила.
Не бьїти мене
І не лайти мене,
Як я вам докучила,

Зробіт кучку, —
Заганяйти мене.
Будут хлопці йти,
Будут гумоніти,
Буде ваша кучка
На боки летіти.

9.
Очеретом качки гнала,
Закаблуки поломала;
Цілувала шевця в руки,

Щоб наладив закаблуки;
Цілувала шевця в нос,
Щоб наладив і приньос.

С. Бехи.
1927 року листопаду 28 дня.

В. И. Лукьянов.

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
Прекмети, звичаї, що вживаються до господарства 

и життя в селі Бехах, на Коростеньщині. (Добавление)1

Січень

На Новий рок, враньці, треба пойти в комору и за все, що 
там є, лапнуть рукою, примовляючі: «Роди, Боже, на щастє, на 
здоровьє, на новий р к».

 1 Ф. 15, од. зб. 214, арк. 80–95.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

389

На Постну кутю, після освященя води, хазяін кропить свя-
тою водою все селіще, хату і хліви і крейдою пише на дверах 
хрести, щоб нечиста сила не портила в хазяйстві і гром не за-
палив постройки.

Після Ордані не перут білізни, бо вода свяченна буває ці-
лих девіть днів. (Очевидно до Отдания, с 5 по 14, как раз девять 
дней).

Після Ордані не можна рубати ополонки 9 день, щоб не ви-
пустить нечистого, котрий сидить в річці в воді після освящен-
ня воды.

Хто перший набере святої води на Голодну кутю, то тею во-
дою кропит огорода, щоб не було осоту, бо кажут, що осот — 
чортов хліб.

Колись, як Бог творив хлібні рослини, то нечистий став 
просить, щоб Бог дав йому насіннє, щоб і в н мог розводить 
собі хліб. То Бог дав йому песку і каже: «Иди сій і кажи: рос-
ти пшениця и овес». Нечистий так і зробив. Став сіять, а за їм 
стала рости пшениця и овес. Побачивши це, Петро прийшов до 
Бога і каже: «Нашо ти, Господи, отому поганюці дав таке гар-
не насіннє? Позволь мені од його отобрать?» Бог позволив. Тоді 
Петро підкрався тихенько до нечистого, як в н сіяв, да як гук-
не на його: «А ту-ту! Що ти тут робиш?» — «Да ось сію... сію... 
сію... ось і забув, що сію; злякав мене, а тепер і забув». — «Ну, 
ну, йди да сій і каже: осот і очерет». Нечистий почав сіят, а за ім 
став росте осот і очерет замісьць пшениці і овса. С тих пор осот 
і очерет люде считают чортовим зіллєм.

8 січня різдвяний день, бо в який день було Роздво, в такий 
і 8 січня. В який день було Роздво, в такий день добре засівать 
ярину.

Лютий

Масниця

В субботу перед Масницьой поминают вмерших, «помина-
ют дідів», як кажут тут. Приносят в церкву на панихіди «паля-
ниці», це зв[и]чайні хліби, по три на мисьці; коло кожної мис-
ки засвічуют свічку, котра горить цілу службу і на панихиді, 
«парастасі». Після служби деякі збираються по хатах, робят з 
меду коливо, моляться за вмерших «Отче наш» і робят обіди, 
де випивається багацько горілки.

На Масляну дівчата лаються: «Бодай женихова хата згорі-
ла, що я в батька заговіла».
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На Масляну в четвер справляют Власа. Кажут: «Влас на 
варенники лас». Це збираються на бесе́ди, варат варенники з 
сиром і вгощают.

Березень

Вел[икий] пост

Запусти на Великий пост справляют до заходу соньця. Їдят 
варенники з сиром, молошну кашу або лапшу і заговляют яй-
цем. При цьому кажут: «Дай, Боже, дождати цим яйцем і роз-
говіця». Після вечері полощат рота, і старіє люде ідут в церкву 
на вечерню. На другий день, в понеділок, печут коржі по числу 
душ в семьї і под спод кожного коржа кладут соломінки нав-
хрест, як чія соломінка згорить, то той в тому році вмре.

Каждий понеділок в Великий піст, як мают топить в печі, 
ховают з прине́сенного оберемка одне поліно і цими полінами 
на Паску топят піч, то тоді непремінно прийде до хати той, хто 
хоче зробити зле коровам.

С понеділка до субботи старі люде говіют. В субботу при-
носят кухлики з медом за вмерших, котрі стоят цілий Пост, і 
кожної субботи правиться за вмерших. До кожного кухлика 
привязується свічка і, як правяться по субботам парастаси, їх 
світят.

Першу субботу в Пост називают «зборной», бо, кажут, в ту 
субботу збираються всі янголи і сватії і причащаються. А другі 
кажут, що птахи збираються і радяться, що кому робить.

В цю субботу шиют торбочку на гроші, то не будут перево-
диться в домовці гроші. Рибаки чинят мережі і куют вутки.

Друга суббота зветься «похвальна», бо ворона вже може по-
хвалиться першим яйцем.

Середопістя = Хресті. Сіют мак і россаду. Печут хрести і 
дают істи худобі.

На сьомой неділі од Роздва буває «Обернення», себто птиці 
обертаюця до нас. Першими прилітают голуби на сьомой неді-
лі; на восьмой — шпаки; на дівятой — качки і чайки; на діся-
той — инша дрібна птиця; на 13 — журавлі і бусли; на сімнад-
цятой — зізуля і соловей.

Як перший раз весною побачишь свойських гусенят че ка-
ченят, че курчат, треба завязать на собі вузла, щоб не навро-
чить ім і щоб на їх слабость не нападала.

Та верба, що зостається після роздачі в церкві, помішна од 
грому і всякоі хвороби.
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Квітень

В Чистий понеділок починают готовиться до Великодних 
свят. В понеділок і вівторок миют «платє», білізну. В середу бі-
лят хату. В четвер і пятницю печут паски. В субботу печут по-
росят, варат и красят яйці. Приготовляют коробки для посвя-
чіня, себто в коробку кладут все те, що несут до церкві святити. 
Хату вбирают килімами і рушниками. Хазяін подмітає двор.

В Чистий четвер, до сход соньця, миют пікальну діжку, ви-
носят ії на двор, застелюют настолник, ставят на його діжку, 
а в діжку кладут окраєць хліба і дробок солі. Вдень, як висох-
не — вносят в хату, курат ладаном або воском і кропят свячен-
ною водою, і тоді рощиняют в ій хліб.

В Чистий четвер до сход соньця купаються, щоб не було ко-
рости і курачої сліпоти.

Хто в Чистий четвер сіє яку пашню — кажут, буде чиста.
Як приходят од Страсті — висмалю[ю]т на дверах і вікнах 

хрести, кажут, що до того дому не має доступу нечистий, і гром 
не запалить.

Страстну свічку тушат в льону, буде льон чистий. Страстна 
свічка помічна од всяких хвороб.

В Страстний четвер на вечері їдят борщ, рибу об’язково, 
бо кажут, що Божа Матір плакала за Сыном своім, а жонки 
ії втішали і говорили: «Не плач, в н воскресне, як не раз ка-
зав нам». Перед ними лижала жаренна риба, а Б[ожа] М[атір] і 
каже: «Тоді в н воскресне, як ця риба с сковороды встане». А 
риба затрепотіла і ожила. С тих пор рибу ідят за цею вечерою, 
як напоминаніе о смерті і воскресенії Христа.

Ідят і горох, бо то, кажут, сльози Божой Матері, і звар.
Після вечері старі люде вже не ідят аж до Паски. На Паску 

вони і причащаються.
Про муки Христа співают такі пісні:

1.
В Чистий четвер по вечері
Ходив Господь по беседі.
Йшов Господь дорогою,
Зострів дівку із водою.
— Ой дай, дівко, води пити,
Уста ції прокропити.
— Не дам цеї води пити,
Бо ця вода нечистая;

Бо ця вода нечистая —
Нападало с клену листу.
Господь каже:
— Сама, дівко, нечистая,
А ця вода пречистая.
Божа мати сина мала
І в цьой воді покупала;
В на його породила
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І в цьой воді охрестила.
А та дівка злякнулася,
На колінках вклякнулася.
Ст й, дівко, не лякайся,
Йди до церкві сповідайся.
Скоро дівка в церкву войшла —
По коліна в землю вошла.
Всі вугли стинулися,
Всі святії зглянулися.
Всі янголи заспівали,
Всії свічі запалали.
Ой ти, Петре, і ти, Павле,

Беріт ключі пекельниє;
Беріт ключі пекельниє;
Випускайти душі спасенниє;
Толко теї не пускайти,
Котра Богу согрішила,
Отця й матку прогнівила;
Що в неділю рано їла,
А в п’ятницю пісьні піла;
Старшому брату дулю дала,
Меншой сестрі кров спустила,
То та й Бога прогнівила.

***
В четвер по вечері вкривші,
Жидам Юда Христа продав;
Злий Юда до їх тече,
А, притьокші, до їх рече:
— Що мені дасьте —
Продам Його,
Бо я ученик Його?
— Трийцят сребренніків дамо,
Толко ти нам продай Його.
Злий Юда притьок к дому,
Так як в н не був к тому.
А Христос познав с своєй моці,
Що Юда жидам до помочі;
Христос всім ученикам сказав,
Що мене один із вас продав;

Христос хліб розломляє
І всім ученикам дає;
Вмочив в с ль й Юді дав,
Бо цей мене жидам продав.
А в н Христу одвічає:
— Я не продавав. —
Вхопив за шею Христа, цілує.
Юдеї п д вокном стояли,
Тоді й вони Христа п знали
І на муку взяли.
Стали Христа мурдувати,
На хрест руки роспинати,
П д ногті шпіці забивати,
Хрістіянську кров розливати.
Прошу вас всіх, не спіте, чуйте,
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Моїх страстів дочеку́йте1

Душа моя, яко смертна,
Час приходить, треба вмерти;

Пришла година, прийшов час,
Последній раз їду од вас.

В Велику субботу, як смеркне, звонят на діяніє. До церк-
ве сходяться люде, слухают, як читают коло плащаниці «Ді-
яніє Св. Апостолів». Хлопці на площі коло церкве роскладают 
огонь, котрий горить до самого ранку, в знак того, що колись 
воїни, як стерегли гроб Спасителя, то, кажут, тоже роскладу-
вали огонь і грілись, покуль не побачили, як воскрес Христос.1

В одинадцять годин ночі звонят в один звон, і служиться 
полунощніца, а в дванадцять починається крестний ход кру-
гом церкві, церкву освіщают всю і зачиняют західні двері, тим 
часом, після третього обхожденія, входят в бабинок (прітвор), і 
починається «Пасхальна всенощна». Як останній раз заспіва-
ют «Христос воскрес», батюшка хрестом одчиняє двері, і вхо-
дят всі в церкву.

Є віра, що святії і померші душі в те времне, як двері зачи-
нят, хрестусуються в церкві. Кажуть, в одноі ж нки вмерла 
дочка, і дуже в на за єю плакала. Як настала великодня н ч,
та мати пошла в церкву і сховалась в церкві, щоб її лекше мож-
на було виплакатись по доц  в цей день. Аж бачить — всі свя-
ті повиходили з свого місьця, а за їмі найшло багацько людей, 
котрі всі були вже вмерші; дивитця — і ії дочка стоїт вся мо-
кра от тих сльоз, котрі за ії пролила мати; і як стали за двери-
ма співати «Христос воскрес», то всі вмерші з святими давай 
хрестосоваця. Побачивші це, та ж нка впала в обморок і, як 
прийшла в себе, розсказала людям, що в на бачила і на третій 
день вмерла.

Яка жонка відьмує, то як заспівают перший раз «Христос 
воскрес», вона про себе каже: «Я сира й масла хочу» і так, щоб 
ніхто не бачив, лапне батюшку за різи.

Паска

Паскою в нас називают білий хліб, котрий печут на Пасху. 
Він має ріжні форми: булка, баба, булка, котра зверху має хрес-
та і шішкі.

Паска треба, щоб була непрімінно в кожного. Бідні кажут: 
«Треба хоч маленьку пасочку спекти, щоб посвятити і розгові-
тись з яєчком».

 1 Ожідайте (приміт. В. Лук’янова).
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Старі люде разом з паскою, себто з булкою, святили і жит-
ню паляничку, бо, казали вони, жито важнішше за пшиницю. 
(Справа ясна, бо тут лучче родить жито, ніж пшениця).

Старі люде хліб дуже поважали, як часом кришечка впаде 
на землю, то, піднімаючі, ії попереду цілували, а потім куда-
небудь ставили, де не ходят, не топчут ногами.

Паску рощиняют в четвер проти пятниці, як здобне тісто. 
Коли сипают муку в ночви, робят на муці хреста рукою і рос-
колочуют на молоці і яйцях. На другий день, як вкісне, добав-
ляют цукру, шафрану, масла і місят. Як зійде, виробляют пас-
ку по формі, яку хочут і яка кому подобається. Дают підійти і 
сажают в піч. Перед цим сипят в піч муку, як вона горить, то 
ждут, щоб трохи остила, а то иначе паска підгорить. Як сажа-
ют в піч, паску хрестят рукою і кажут: «Господи благослови». 
«Росте пухка да висока». Як всадят, кладут на жар трапку, щоб 
тей димок йшов на паску, щоб лучче росла паска. Під час пе-
чіння паски не можна стукати дверима і голосно говорити, щоб 
не осіла паска.

Як кончиться в церкві Всенощна, мужчіни йдут додому за 
коробками, приносят іх і становяться в ряди, кругом церкві і, 
як кончиться служба Божа, виходят святить.

Коло кожної коробки світят свічку, і ще, як служиться служ-
ба Божа, церковний сторож виносить проскурки і кожному ло-
жить в коробку, за це дают по паляниці в пользу ду хо венст ва.

Разом з паскою в коробку кладут порося, ковбасу, сало ва-
ренне, сметану, масло, яйцї; кладут для посвячіння соль, бо 
вона, кажут, помічна до худоби. Цею соллю солят теля після 
отьолу, то не буде боятись престріту. Поросяті кладут в рота 
хрін, котрий після буває помічний от зубной болі. Крім цього, 
в коробку ще кладут нож і молочний корінь. Нож, котрий свя-
титься разом з паскою, помічний тоді, як в корови портиться 
молоко, то треба їм те молоко перехрестити, і молоко робиться 
добрим.

Корінь молочний дают з окрайчиком паски корові їсти. При 
цьому з коровою хрестосуються.

Як з коробками йдут додому, то пасічники попереду обходят 
з коробками свою пасіку, а тоді йдут в хату, щоб пчоли велись.

Прийшовші в хату, хрестосуються, потім йдут в хлів і хрес-
тосуються з худобою і дают їм свяченної паски.
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Потім моляться Богу і розговляються. Попереду ідят свяче-
ну проскурку, потім яйце з лушпайкою, щоб в роті потріщало, 
то літом гадюки будут втікати і ховатися от того чоловіка.

Після яйця їдят порося, ковбасу, сало, масло і сметану з 
паскою.

Свяченним салом мажуть долоню після розговіння, то ча-
сом, як чоловіка пече пекариця, погладить тею рукою груді — 
перестає пекти.

Крашанки готуют в Велику субботу і, як їх їдят, то луш-
пайки, а також кришки з паски складуют на тарілку, котра 
стоїт на столі з їмі до самих Провод, а тоді їх ховают і поят, і 
курят їмі коров, як твердіє вімя, а також помічне од престріту 
і болісті очей.

Після розговіння старі лягают спати, а молодії і діти йдут 
на цвентар гуляти в битки і в котки.

Гульня в битки полягається в тому, що вибирают яйці з 
крепкою шкорлупою і бьют в носок яйця. Хто виб’є — забирає 
собі битку.

Гульня в котки полягає в тому, що кладут рад яєц, а дру-
[г]ий качає, котить своє яйце так, щоб воно вдарилось в чіє-
небудь яйце. Як вдариться, то забирає собі те яйце і знов котить, 
а як ні, то кладе своє яйце в радок, а другий починає котить.

Под вечер на цвентар сходяться і старіє, об чом-небудь бала-
кают або грают в карти.

На звониці цілих три дні звонят діти. Першим старається 
позвонити бортник, то будут в його рані рої.

В великодний четвер свято «Навський великдень».
В Хоміну неділю, або як тут ії називают «Проводну неді-

лю», а також в понеділок і вівторок бувают Проводи. Себто йдут 
на могилки і служат панахиди.

Робиться це так: кожний застиляє свою могилу чистим на-
столником, зверху кладе паску, мазурки і писанки; як отслу-
житься на могилі панахида, мазурки і писанки отдают бідним 
дітям і старцям, котрих тут є багацько, а паску забирают додо-
му. Духовенству платят грошима, а пасок не дают.

Як кончат отправлять, устраївают поминальний обід; тут 
же на могилках, на траві під деревьями, застиляют настолни-
ками і кладут холодну закуску, робят коливо і сідают всі їсти. 
Після обіду служат общу панахиду і росходятся по домам, 
при цьому кажут: «Зоставайтесь, брати і сестри, да нас до себе 
дожидайти».
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Травень

На Тройцю хати вбирают в зелень — в май. Четвертого дня, 
до восходу соньця, треба тей май викинуть з хати, то не буде 
хотіться в Пилипівку спати.

Червень

На Купайла скачут через огонь, щоб відьма не взяла цього 
попілу, бо він після скаканя теряє помічну силу.

Вересень

Колись давно, як ще в хатах були коміни-лучники, то їх не 
світили, покуль не засіют жита, себто після Семена, а кінчали 
світить на Благовіщення. Світили і кінчали світить без всякіх 
приказок і рітуалів.

Вірей — це тепла сторона, куда птиці на зиму летят.
На Вздвіженя гріх ходити в ліс, бо багацько гаду побачиш.

Грудень

На Вілію под покуть кладут лізево, щоб пчоли велись; кла-
дут і оброть, щоб коні велись; ці речі лежать под покутем три 
куті.

На Вілію йдут до пчол с хлібом, і три рази треба хукнуть в 
вулей, щоб розбудити пчол, і тоді кажут: «Пчоли мої, рої мої і 
мед м й». Кажут, що після цього будут вестись пчоли, а літом 
будут сідать чужі рої.

«Колядой» зветься та маленька паляничка, що лежит на 
куті або на сіні на покуті, і жменя колос’їв ріжної пашні, котра 
теж стоїт на покуті коло куті. Коляду ставят діти, бо вони не-
грішні; і як мают ставити ії, то моляться «Отче наш», і трохи 
треба коло ії посидіть, постерегти.

За стіл за вечеру попереду сідає батько, і він повенен пер-
ший наберати кутю. Попереду за вечерою ідят борщ, далі рибу 
з грибами, варенники з маком, звар і при самом кіньці кутя.

Кутю починає їсти хазяїн і попереду кличе мороза куті їсти. 
(Див. више).

Каждий член семьї після вечері ставит свою ложку ниць і, 
кажут, як вона ночью переверниться, то тей вмре.
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Хліб (коляду) і сіно дают істи худобі після того, як батюшка 
покропить святою водою хату після Водохреща.

Чого буває три куті? Кажут, що три царі принесли Хрис-
ту три подарки, то й ми справляем три куті в память цих трох 
подарків.

Од Роздва до Нового року не можна вязати вузлов, а як хто 
часом, не хотяче, завяже, то треба на Багату кутю розвязати, бо 
буде шкодить тяжкой худобі.

Як в свята поят коней, і їм з бороди капає, то ту воду зібрати 
в посуду і напиться, то не буде хотіться літом спати.

За кутєю не можна води пить, бо літом буде хотіться дуже 
води.

Колядники так поздравляют:

Поздравляєм вас з Рожеством,
Нехай буде Ирод в чорта п д хвостом.
Ви, старічки, бородки поглажуйти,
А ви, молодії, уси подкручуйти,
Горілочку пийти
І нам по рюмочці дайти.

12 Великих пятниць

котрі дуже поважаються: їх постят і не робят деяких робот: не 
прадут, не перут, не шиют.
 1. Пятниця перед Крещенієм. Хто цю пятницю спостить, того 

душу сам Господь буде причащать.
 2. Пятницю перед Благовіщенєм хто спостить, того Господь 

оборонить од каліства.
 3. Пятниця перед Паскою дуже важна, хто ії спостить, Гос-

подь простить людині тяжкі гріхи, як простив розбойнико-
ві і блудниці. Хто ще й четвергує, себто постить с четверга 
до Пасхи, то того сам Христос причащать буде.

 4. Пятниця перед Юрьєм. Хто ії постить і поважає, в того вов-
ки худоби чіпать не будут, бо св[ятий] Юрій іх охоронить.

 5. Пятниця перед Вшестєм предохраняє від бурі і хвилі.
 6. Пятниця перед Тройцьою. Хто її спостить, тей не втопить-

ся. Предохраняє від потопленія на водах.
 7. Пятниця перед Иллєю спасає від грому, хто ії спостить, 

того гром не вб’є.
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 8. Пятниця перед Головостенієм. Хто ії постить, того Господь 
охорони, щоб нічем не обрізався.

 9. Пятниця перед Вздвіженєм спасає протів гаду, хто постить 
цю пятницю, того гадюка не вкусить.

 10. Пятниця перед Кузьмою і Демьяном, хто цю пятницю спо-
стить, в того буде вестись худоба і не буде боліти.

 11. Пятниця перед Миколою, хто цю пятницю спостить, в того 
не буде ніякої скорбі і туги.

 12. Пятниця перед Рожеством. Цю пятницю поважают баби-
повітухи і ті жонки, що мают родити. Хто спостить цю пят-
ницю, то бабі буде коло родів завсіди вдача, а жонка лехко 
родить.

НАБУВАННЯ МАТЕРІЯЛУ ПРО «ВОГОНЬ»1

Вогонь, так би мовити, старший сонців син. З часу, коли 
людина була в стані примітивному, багато вірувань (яко звичаї 
і обряди) заховалося в народі й до наших днів. Значна частина 
їх перейшла й в культ не тільки християнських вір, а залиши-
лася й в юдействі, магометанстві й т. ін.

Власне на земній кулі, треба гадати, нема жодної (наймен-
шої) людности, вірування якої не були б сполучені з почиту-
ванням вогню, тому й треба уважно записувати найменші на-
траплені дрібниці про вогонь — нехай то буде казка, примовка, 
якийсь забубон і т. і.

Збирач мусить усе те записувати без жодної критики з свого 
боку, а саме записування провадити з губи оповідача й з тією 
говіркою, якою той говорить.

Якже збирач щось сам бачить з того, чого не сказав опові-
дач, то мусить записати все те так, щоб з самого запису видно 
було, що то його власне спостереження.

 1  Ф. 15, од. зб. 122, арк. 33–46. В оригіналі машинописного тек-
сту літера «ї» всюди передана як «і», можливо, через відсутність 
відповідного шрифту на друкарській машинці.
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Записувати треба цілими оповіданнями, уникаючи давати 
відповіді анкетним шляхом. Відповідів у порядку запитань 
можна не додержуватись.

Матеріял, при можливости, збирати від людей усіх націй: 
українців, поляків, чехів, німців, євреїв, татар, айсорів і т. [д.]

При нагоді по[д]ати коротеньку характеристику й вік осіб, 
од яких записується.

Якщо натраплюється певна матеріяльна річ, яка характе-
ризує собою якусь примітивну форму здобування або користу-
вання вогнем (ворожіння), то її треба здобути й зробити про неї 
детальний опис користування нею. Крім того — на ту річ на-
чепить квиточка з папірця, на якому зазначити: де, коли, від 
кого й хто здобув. Без тих данних жодн[а] річ, а також і зібра-
ний письмовий матеріял будуть неповними.

Коли б якусь натраплену річ не можна було набути в натурі, 
тоді подати її детальний малюнок або модель і зробити опис і 
місцеву назву самої річи, так і всіх її окремих частин.

Програм, що осьде подається, неповний, а тому дослідник 
сам повинен уміти бачити з того, що він натрапить нового в тій 
же справі, й що, за його думкою, треба би занотувати.

Шкільні краєзнавчі гуртки або окремі більш дотепні учні 
можуть набувати матеріял про «вогонь» таким шляхом: учи-
тель дає з цього програму одно-два запитання, а коли діти зі-
брали по-новому матеріял, то давати далі наступні запитання 
й т. і.

Зібраний учнями матеріял обробляти не варт, а можна над-
силати сирови[м], тільки щоб його можна було вільно читати.

Увесь зібраний писаний матеріял і здобуті матеріяльні речи 
надсилати на адресу: Житомір, вул. К. Лібкнехта ч. 10, Етно-
графічному відділу Волинського держ. наук. дослід. музею. 
Туди ж звертатися й всі[м] з запитанням[и], що стосуються до 
набування етнографічних матеріялів в натурі — взагалі1.
 1. Яким шляхом здобувають вогонь, якщо нема ні сірників, ні 

кресила?
 2. Скільки разів на день і чи не з попереднього жару розводять 

огонь?

 1 Попередній текст подаємо за машинописною копією програми 
(арк. 37, 38). Саму програму подаємо за рукописом В. Кравченка 
(арк. 45, 46).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

400

 3. Якщо за якогось свята (на Паску, на Юрія, на Свят-вечор 
або під Нов[ий] рік) розводить огонь з сірників гріх, тоді — 
як же й з чого його здобувають?

 4. Чи не вірять у те, що на Паску, Юрія або на Нов[ий] рік не 
годиться, щоб жар залишався з учорашнього дні?

 5. Який вогонь звуть «живим», «святим», «новим», «щасли-
вим», «мишачим» і т. ін.?

 6. Як запалюють вогонь уперше в новій хаті?
 7. Якщо дощ — усе мокре, то чим і як розводять тоді в полі, в 

лісі вогонь?
 8. Як і чим годиться в полі, в лісі гасити вогонь?
 9. Якщо є звичай, щоб, виходячи з дому, запалювати палку, 

то для чого це?
 10. Якщо не годиться до «свого» жару (вогню) досипати «чу-

жий», то чому?
 11. Який і з чого той віник, що ним замітають піч?
 12. Якщо є звичай «годувати», «напувати» вогонь, давати йому 

«втератись», то з чого ті звичаї складаються, й як їх пояс-
нює нарід?

 13. Якщо вночі не годиться про вогонь згадувати, то як же тоді 
його можна називати?

 14. Чи можна на огонь мочити, плювати або говорити про нього 
щось погане й чому?

 15. Коли, в яких випадках годиться хрестить огонь?
 16. Що годиться більше шанувати — хліб чи вогонь?
 17. Якщо огонь може помститись, то через що, як і коли?
 18. Як звичайно проклинають вогнем, і чи годиться це робити?
 19. Якщо під час грози годиться щось палити в печі, то що ж 

саме палять?
 20. Яких засобів вживають і читають молитов під час по-

жежи? Якщо є звичай при тому голосити, то що ж тоді 
примовляють?

 21. Звідки вперше взявся вогонь, — коли, хто й яким шляхом 
його здобув?

 22. Що робили люди, коли не було вогню?
 23. Чи не був огонь колись людиною або твариною?
 24. Хто старший  — вогонь чи людина?
 25. Чи вогонь завжди був такий, як і зараз? Якже він колись 

горів без диму, то як і чому він змінився?
 26. Чи не був колись світ у вогні, й чому й як це змінилось?
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 27. Якщо колись вогонь був у одному місці, то хто ж і яким 
шляхом його здобув і роздав по людях?

 28. Які маються казки про те, що комусь доручено було стерег-
ти вогонь і яка тоді була визначена кара тому, хто не догля-
дів його?

 29. Які є оповідання про звірів, птахів, що їдять вогонь? Які-то 
«вогненні бики, корови, коні» й т. і.?

 30. На могилках яких людей буває вогонь? Що кажуть про той 
вогонь?

 31. Що то за вогні горять на болотах?
 32. Хто бачив або чув і які казки про ті «гроші, що горять»?
 33. Як відбувається звичай, коли весільні переходять через 

вогонь?
 34. Що палять на Великдень біля церкви й по вулицях? Яких 

тоді розповідають казок про вогонь?
 35. Коли востаннє годиться навесні горіти в хаті світлові (луш-

нику)? Коли й з якого приводу починають його запалювати 
восени?

 36. Якщо на Івана Купайла 24/VI с.с. є звичай запалювати во-
гонь та стрибати через нього, то що тоді говорять, співають 
такого, де згадується слово вогонь?

 37. Як зветься в народі: вогонь, дим, вода?
 38. Що роблять з вогнем на Новий рік, на Юрія? Якщо підку-

рюють тоді дерева в садку, то як і що при тому говорять?
 39. В яких випадках, як і чим підкурюють: жінок, дітей, худо-

бу й т. і.?
 40. Якщо є звичай підкурювати худобу, коли на неї буває по-

шесть, то як тоді здобувають вогонь? Як відбувається са-
мий процес підкурювання?

 41. Якщо хтось бачив «світилку» на полі, то якої пори й яка 
вона на вигляд?

 42. Якщо є звичай «женити» лушника, свічку, лямпу й т. і., 
то з чого він складається, як і коли відбувається? Які при 
тому пісні?

 43. Який при кінці світа буде вогонь, звідки він візьметься й 
що зробить?

 44. Од яких хвороб і як корують вогнем? Які при тому мо лит-
ви?

 45. Якщо вогонь, перше ніж його здобула собі людина, був у ка-
мені, то хто, коли й як його туди сховав?
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 46. Які пісні, загадки, замовляння, примовки, вірування й т. і. 
про вогонь?

 47. В яких випадках і як вживають вогонь на похороні?
 48. Що роблять з вогнем або жаром (вуголиною), як у печі не 

вдається хліб?
 49. Коли й для чого то в воду кидають жарину або стромляють 

запалену тріску — соломинку й т. і.?

м. Житомір, вул. Маркса, ч. 101. В. Кравченко

ПРО ВОГОНЬ1

Вогонь розводять в печі два раза в день: враньці і увечері. 
Враньці розводять з с рника, а увечері з того жару, котрий зо-
стається від ранішнього топіння і зогортується в печ рку. Но 
як жар в печ рці потухне, то розводять з с рника.

Звичай, правда, вимагає, щоб вогонь не зводився, то деякі 
старі люде цього звичаю додержуються і вогоню ніколи не роз-
водять сірником, а тільки з жарини. Це робиться так: «Беруть 
з полу віхоть соломи, розгрібують в печ рці попіл, находять 
там гарячу воголину і роздувають з теї вуголини вогонь, вста-
вивші ії в солому. Вогонь роздувають під ком ном на припіч-
ку». При цьому старі люде примічають, що хто хутко розведе 
вогонь, хутко роздує, то тей хутко розведе і хазяйство, а як хто 
дуне, дуне, і в його вогонь не розводиться, то, кажуть, що цей і 
хазяйства не розведе.

Теж старі люде кажуть: «Вогню зводити не можна, бо як во-
гонь держиться, то й хазяйство держиться».

Через те, після топіння, кажда хазяйка загорни жар в осо-
бисти місце, котре зветься по-місцевому печ рка, і там він 
зверху зпопіліє, а під сподом довго тремається вогонь; тут же, 
коло цього жару в печ рці ставлять горшчек з водою, а коло 
коміна вішають втиралник задля того, щоб вогонь міг вмитись 
і втертись. З приводу цього звичаю росказують таку леґенду 
про вогонь:

 1 Ф. 15, од. зб. 215, арк. 110–119.
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Колись вогонь з вогнем говорив. Прийшов вогонь до другого 
вогню да й каже:

— Ходім погуляймо! (Зробим пожар). Бо моя хазяйка недо-
ладу порається (зо мною) — (коло мене): вона мене зроду чисто 
не загребе і не замете, зроду і води не дасць, до я п йду до своєї 
хазяйкі да погуляю. (Зроблю пожар).

А другий каже: — А я не п йду, бо моя хазяйка мене чисто 
загребе і замете, в чистом горшчічку води поставит коло мене, 
ще й рушничка повісит.

Перший вогонь пішов, одлитів іскрою в ком’єн і запалив хату.
Вогню, кажуть старі люде, треба глядіть і шанувати більш, 

ніж хліба, бо він може пригубить чоловіка на вік.
«За вогнем треба ходить, як за малою дитиною». «Огню не 

дроче». «З вогнем нема жартів». «Вогонь — не наш брат». «Во-
гонь як візьме, то нікому не дасць, а вода як візьме, то кому-небудь 
отдасць». «Не пошануй вогню раз, то він тебе десять раз». «Іскра 
поле спале і сама згине».

Всі ці народні приказки показують, наскільки вогонь опас-
на штука, і як з їм треба осторожно поводиться, і коли розво-
дять вогонь че в печі, че надворі, як кабана смалять, то хрес-
тять його, тоді, кажуть, він не має такої сили, не буде ревіть в 
печі, і надворі не буде вітер його кидать в сторону, а буде горіть 
тихо.

Щоб вогонь не був сердитий, то «не годиться два вогні злучу-
вати докупи», себто вогонь, розведенний сірником, це один во-
гонь, а вогонь, розведенний з жарини че з кресива, че позичин-
ний — це другий, таких вогнів зводити докупи не мож на, бо 
вони тоді сердяться і можуть зробить пожежу, і таку пожежу 
не можна втушити.

Під час пожежі вживаються попереду таких заходів: зво-
нять в звони, кричать: «Ґвалт, люде, ратуйти», «Хто в Бога ві-
рує, ратуй!», читают молитву «Отче наш» на одлив, себто по-
чинаючи її не з «Отче наш», а «од лукавого нас избаві» і т. далі, 
виносять ікону Божой матері пожарну (Неопалімой купіни), а 
деякі старі люде читають ще таку молитву:

Маточко судовненька,
Христовненька і ласкавенька,
Заступниця хрістіянськая,
Заступи, захорони
Од нечистої сили і од пожару.
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Коли пожежа буває від грому, то попереду ллют петрівча-
ну сиворотку, котру деякі нарочно тремають для цього цілий 
рік, а коли нема сивороткі, то ллють кісле молоко, бо, кажуть, 
нічим другим громичного вогню затушити не можна. Накри-
вают також мокрим свячен[им] настолником.

Під час грому, блискавки і бурі, щоб гром не запалив хати, 
світять громичну свічку, под коміном палять свяченну вербу, 
свяченну соль, щоб тріщала, то цього боіться нечиста сила, а т[а]-
кож палять скорлупки с свяченного яйся і кришки з паски.

Пожар треба обійти з свяченною проскуркою, котру на Бла-
говіщення благословляється за Всенощною, то не буде роски-
дать вогню, а буде горіть собі прямо.

Про пожаріще кажуть: «Злизало, як язиком». «Скуль це ли-
хо взялося?» «Згладило, як долоню». «Прибрало, що не зоста-
лось ніякої захорусти (лому)» — (сгорело дочиста)

Під час лайки, кажуть: «Щоб ти пішов полум’єм». «Щоб 
ти зостався головешкою». «Щоб тебе гром спалив», «Щоб тебе 
счистило». «Щоб на тебе блиснуло і гракнуло».

Такі лайки рахуються страшними і, хто так лає, на того 
сердяться і, спиняючі його лайку, кажуть: «Гріх так лаяти». 
«Цього не треба зичити і свому ворогові». «Вогнем не годиться 
лаяться, бо він може спалити і безвінних».

Примітка.
Під час пожежі прилітають пожежні пташки, котрі кру-

тяться над вогнем. Кажуть, що коли вони літають, то пожар 
осідає. Що то за птахи трудно дізнатись, бо іх тут так і назива-
ють «пожарні птахи», самому мені не приходилось іх бачить. 
В. Л[ук’янов].

З вогнем поводяться осторожно, шанують його і назива-
ють святим. «Вогонь, — кажуть, — завсіди святий». Коли 
підпалю[ю]ть в печі че розводять його надворі, хрестять його і 
кажуть: «Господи, Боже, благослови, спаси і помилуй».

Коли уперше розводять вогонь в новой печі, то роздувають 
в сінях головешку і подають ії в хату через кагло́, і с теї голо-
вешки розводять вогонь в печі.

Коли загрібують вогонь в печурку, то ще замітають особим 
віником, котрий для цього спеціально зроблений з тр[а]ви «міт-
люку». Цим віником більш нічого не замітають, тільки жар і 
попіл. Тим віником, що замітають хату, замітать вогонь не мож-
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на, бо тей віник замазанний в грязь і всяку нечистоту, а вогонь 
святий, то через те грязним віником його чіпати не мож на.

Після того, коли заметуть піч від жару, кладуть поліно, 
инші кажуть, що це робиться на те, що на том світі з цих по-
лін в пеклі моста зроблять до раю, а другі, — щоб корови не 
яловіли.

Коли загорнуть жар і заметуть метьолкою, кажуть: «Нехай 
лежить собі з Богом».

В огонь плювати не можна, бо оприщить; також не можна в 
огонь мочити, бо він святий.

Дітям вогнем забороняють гулять, бо будуть мочиться дов-
гий час під себе.

Вогонь треба щоб був в кожного, і позичати вогню недобре. 
Сірники позичати можна, но жару — ні. В рочисте свято не 
можна і сірників позичати і давати. В свято йде позичать вогню 
тільки недобра людина на яке-небудь відьмарство.

Коли хто приходить позичати вогню, то тому, хто просить 
вогню, кажуть для того, щоб не дати: «Скажи казку-небилицю, 
то дам тоді вогню в рукавицю».

Про вогонь вживаються такі примітки і примхи:
На Новий рік не можна в піч пороти рогачем, щоб в домовку 

була польза і щоб миші пашні не іли.
На Новий рік поперечне поліно як перегорить, то беруть 

його виймають рукою з печі і, коли воно потухне, кладуть його 
в пашню, щоб миші не їли, но р[о]гачем не можна брати.

На Новій рік не можна розводить вогонь, роздуваючі його з 
соломи, а тільки з сірника.

Хто боіться грому, треба на Сріченя принести з церкви за-
свічену свічку і єю підкуриться.

Щоб відьма не одібрала від коров[и] молока, то підкурують 
ії свяченними вербою, ладаном, зіллєм пристрітником і вос-
ком зо свічок молодих. Також на Юрья з засвіченною громич-
ною свічкою обходять кругом хліва, щоб відьма не підійшла до 
коров.

Громичною свічкою палять дитям волося, щоб грому не боя-
лись.

Коли приходять од Страсті, засвічують свічку і ставять в льон, 
щоб родив чистий.

Коли засівають пашню, не можна давати нікому вогню, щоб 
в пашні не було головні.
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Нечестну молоду переводять через вогонь, щоб не шкодило 
в домовці.

Коли вибирають місце для хати, то гадають, че буде тепла: 
розводять на том місці вогонь і, коли дим пойде вгору, хата буде 
тепла, а коли буде стилитись — холодна.

Коли дим з коміна йде вгору — на погоду; стелиться дони-
зу — на нигоду.

Коли дим йде з повдня — на тепло, с півночі — на холод. «О, 
вже повіяло з Литви, буде холодно». З заходу — буде негода, з 
сходу — погода.

На Покрову, як дим з повдня верне, буде гнила зима, з сходу 
і півночі — люта, з заходу — середня (умеренная).

Під час грому палять свячену вербу, котра в церкві зоста-
ється після роздачі.

Коли позичають вогонь, то треба за ним вийти з хати, так 
його поважають.

Коли вогонь загребуть в печурку, і він стухне, і, дивись, по-
тім чогось одна жарина заблищить, то, кажуть, буде мертвець 
або хтось заболіє.

Коли горить в печі, і вискочить жарина на хату, то, кажуть, 
гость буде.

Під час пожежі не годиться кричати, щоб не зробити вітру.
Як на молодику зостанеться в печі головешка, то буде ці-

лий місяць зоставатись.
Як в печі горить і гуде, то буде буря.
Як вариться борщ і викіпить до дна — недобрий день.
Вогник (прищі) на дітях лічать так: крешуть з кресива, щоб 

іскри падали на його.
Коли в хаті душно і причиняють двері, то треба всадити в 

піч в комін вілки (рогача), щоб не вреділо дитині.
Вогнем спалю[ю]ть ружу.
Коли розводять вогонь на полі, вибирають затишне місце 

коло якого-небудь куща на пеньку. Огонь заливають водою, 
коли ж нема води, затопчують ногами або засипають землею.

Коли на полі появляється вогонь, то, кажуть, що це гроші 
пересушуються, хто щасливий, тей побачить. Другі кажуть: 
«Закляті гроші горать».

Коли на могилі показується вогонь, то, кажуть, що то свіч-
ка по душі горить.
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Що торкається того, як собі народ з’ясовує, звідкиль взявся 
вогонь, то кажуть: що вогонь Бог дав; що вогонь з грому; вогонь 
Бог створив, бо він знав, що чоловьєку без вогню буде погано. 
Вогонь і нагріє, і нагодує.

Настя Казчук[о]ва росповіла таку казку-леґенду:
«Як Бог вигнав Адама і Єву з рая, то Адам став робить коло 

землі, а Єва поратьця в хаті і прясти льон. Раз Бог прийшов по-
бачить, що вони роблять і питає їх: «Ну, як же вам живетьця?» 
Адам зітхнув тяжко да й каже: «Тяжко коло землі робит». А 
Єва каже: «А міні ніщо, я би день і ніч пряла, да темно, неви-
дно». «Як так хочешь, то будешь і прясти», — сказав Бог. Ї при-
казав Адаму, щоб в н м цно тер дві палочкі одну об другу. 
Як в н став це робить, то зробився вогонь. Тоді в ни розвіли 
лучину, а щоб вогонь не потух, Адам зробив собі велику люль-
ку і став курить, і подержуват вогонь. То й теперь, хто курит 
велику люльку, кажут: «Адамову люльку закурив». С тоі пори 
ж нки по ночах прядут, а чолов ки люльки курат».

Старі люде розводили вогонь з кресева, а стрільці стріляли, 
брали горячого клейтуха, котрий вилітав з рушниці, і розду-
вали вогонь.

Пісні про вогонь

1.
На Купайлі вогонь горить,
А в нашої відьми жів т болить.
Нехай болить, нехай знає
Нехай чужив коров ни займає.

2.
Любов наша не шутка,
Любов горш вогня.
Вогонь гасят водою,
А любові нічем нелзя.

3.
На долині вогонь горить,
Коло вогню розбой лежить.
Коло розбою дівка сидить.
Чеше косу гребенкою,
Помочує горілкою.
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Загадка про вогонь

Мати товстуля, дочка красуля, а син переб р — пошов на 
дв р.

(Піч, вогонь, дим)

Додаток

На Водохреща, коли стріляють, то хапають клейтухи з 
рушниць і тими клейтухами накурують дітий, щоб ляку не 
боялись.

Коли приходять зо Страсті, то свічкою запалюють уголь і 
кладуть його в печ рку, щоб в печ рці огонь не тух цілий р к.

Коли молоду приводять до молодого, то свекруха запалює куля 
і заставляє молоду гицать через вогонь, коли вона нечестна.

Щоб в печурці вогонь держався сипять соль.

До блискавки присловиця

Моргне моргачу, то я ще огурка побачу.

Пастухи гадають на огні, коли сало печуть на полі, коли 
підгорить рожень, на котрого застромляють сало, і в яку сто-
рону упаде, в ту сторону замуж вийде, коли дівчина гадає, або 
там буде жиниться, коли хлопець гадає.

Коли пастухи кладуть огонь під голим небом, то в ту сто-
рону, зві[д]киль дуне вітер, показуючі рукою, приговорують: 
«Туди дим з дамачем, а сюда пан с калачем».

1928 р., 31/ХІІ.

c. Бехи.

МІРОШНИЦТВО1

 1. Чи був у Вашій місцевосці звичай мірошництва.
 2. Яка була ще инша його назва та в чому він полягав.

 1 Ф. 15, од. зб. 122, арк. 8–12. В оригіналі машинописного тек-
сту програми літера «ї» всюди передана як «і», вірогідно, через 
відсутність відповідного шрифту на друкарській машинці.
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 3. В яких саме млинах були мірошники (водяних, вітраках).
 4. Кого брали за мірошника (які риси його взагалі й окремі 

щодо фаху. Попередня його робота господарювання в мли-
ні, родинні обставини тощо). Його вік та походження (чи з 
свого села чи з чужого).

 5. В яких саме випадках брали мірошника. Хто його брав (гос-
подар млина, громада).

 6. Якого договору складалось між мірошником та власником 
млина, а як власником була громада, то на яких умовах мі-
рошник продавав свою працю. Зміст договору.

 7. Як договір складався, усно чи листовно і на який термін.
 8. Чим забезпечувалось виконання договору, обов’язків.
 9. Як та який розмір платні визначався мірошникові (гроші, 

мірка, її розмір тощо).
 10. Чи не впливало на розмір платні те, в якому млині працював 

мірошник (водяному, вітракові, а також і инші обставини).
 11. Які умови були щодо молоття збіжжя мірошникового, гос-

подаревого, чужого. Яка черга тощо.
 12. Які обов’язки обопільні визначались надто помітно поміж 

власником млина й мірошником.
 13. Яка відповідальність покладалась на мірошника та в чому 

вона полягала.
 14. Яка відповідальність покладалась на власника млина вза-

га лі.
 15. Чи не вважали мірошника за ворожбиту, знахоря, колдуна-

чародія.
 16. Чи даремно він ворожив, чи за платню. Яка саме була ця 

платня (гроші, речі).
 17. Хто саме з населення найбільше вдавався до нього за по-

радою. Якої саме поради та в яких спросах вимагало насе-
лення, що до нього вдавалось. В чому ця порада полягала 
та як здійснювал[а]сь. Чи не було виникано з цього якихсь 
юридичних наслідків (скарги). Чи не запроваджувалось це 
до суда й т. і.

 18. Чи не відомі заговори, приказки та пісні, що змальовують 
становище й ролю мірошника в селі (бажано мати їх зміст).
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МІРОШНИЦТВО1

Мірошник — це самий нижший службовець у млині. Його 
обов’язки невеликі, як видно з тоі присловиці, котра склалась 
про мірошника: «Моє д ло мор [ш]ницьке — п дкурни да 
сядь». Це значить піднять че опустить каміня, щоб мука була 
мільча че крупнішша.

Но не дивлячись на те, на його накладають більш обов’язків 
ніж «підкурнуть»: він повинен отбирать ковші за помол, себто 
таку міру від мішка; з відцель десь-то получалась і назва його «мі-
рошник». Но в нашой місцевості його чогось називають «мор ш-
ник». Коли я став довідуваться, то напав, що його називають 
«мор шник» не потому, що він одбирає міру «ковша» за помол, 
а потому, що мірошник завсіди буває якись чудасій, штукар, 
котрий морочить людей; звідцель і назва його «мор шник». І 
правда, що ніде так люде не морочаться, як у млині.

У млині, коли буває дуже завозно, збирається велика вал-
ка людей, котрі посідають кругом вогню і ковтають тей дим 
та пил в млині. Скучно буває тоді в млині, всякий думає одну 
думку: «А коли б скоріш випало да мені засипать». А тим часом 
млин собі помалу гуркотить і наводить скуку на людей і дрімо-
ту, ніби та нянька, котра співає коло колиски.

Щоб люде не спали, мірошник і починає балакать всяки бре-
хень ки, попереду юмористичні казки, а дали страшні — про 
ничисту силу, про відьмів, котрі збираються коло млина і ля-
кають добрих людей. Від таких казок декому робиться і страш-
но, декому мерещеться в кутку чортяка, а в воді хлюпається 
русалка або відьма, то щоб одігнати од себе страх — шукають 
зараз кварту, бо коли чоловік випивший, вже не боїться ніяко-
го ні чорта, ні відьми. Ось тут мірошник приймає на себе нові 
обов’язки: дістати кварту. Но він добре знає, що квартою там не 
обійдеться, то запасає відро або два, а після цього в його коморі 
вже мішків два жита і є, бо він на те і «мор шник».

Недаром склалась і пісня про одну жінку, котра стежила за 
своїм чоловіком-пьяницею, щоб він нічого не пропив, і раз не 
встерегла, а він поїхав до млина і там пропив все жито.

Ой був — да нема,
Да поіхав до млина.
Бідна ж моя головонька!
Чого ж я дома не була?

 1  Ф. 15, од. зб. 215, арк. 65–75.
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Но крім цих спецефіческіх обов’язків як «мор шника», 
він виконує обов’язки мелника і мелничного майстра. Себто 
він повинен кувати каміня, коли поламаються пальці в колисі, 
він повинен їх настроїти; зимою, коли колесо намерзне, пови-
нен його обрубати — і взагалі дивиться за справністтю млина. 
За свої обов’язки він бере плату од мелника пяту пайку, себто 
пятого «ковша».

Мірошника наймає мелник од себе, і сам з їм годиться.
Мелника наймає громада або арендар, коли в аренду мли-

на бере не сам мелник. Мелник не завсіди буває в млині сам, а 
тільки раз в день прейде подивиться, че все справно. Тим його 
обов’язки і кінчаються.

Весь же час в млині повинен бути мірошник, і позаяк він 
ніколи з млина не виходить, то має вигляд завсіди запильонно-
го, обмазанного в муку, грязного, задимлінного чоловіка; сво-
єю внешностію він сам похож на чортяку, і десь-то через те він 
так любить про його балакать.

За мірошника стають такі люде, «котрі шукають легкого 
хліба», «котрі лінуються робить», так характерезують мірош-
ника люде, бо в млині сидіть — невелика робота.

Мірошники бувають од тридцяти до шістідісяти років; вже, 
кажу, вони самою своєю внешностію, над котрою вони самі смі-
ються, повинні бути гуморісти, знати багацько казок і опові-
дань, щоб забавляти людей. Хто з мірошників не вміє бре ха ти, 
не може росказати ніякої байки, тей не має ніякого авторітету, 
і його рахують за яко[го]сь дурня.

Мірошник може бути зі свого села і з чужого, но найбільш 
буває зі свого, бо в каждому селі найдеться такий, що шукає 
легкого хліба, чоловік, котрий опустить своє хазяйство, обо-
рветься, а просить Христа ради якось соромно, то йде за мі-
рошника і хліб істиме. Є й такі, що увесь свій вік пробувають 
в млині, і цих вже, як спеців, рахують часом за знахорів і відь-
марів, котрі знаються з нечистою силою.

Росказують про одного мірошника, котрий потім став за 
мелника, що знав разні незвичайні штуки.

Так, наприклад, міг зостановити млина одним словом. Ска-
жи щось в куточку, і колеса в млині стануть, не дивлячись на 
те, що вода біжить і падає на колеса з великою силою.

Так само щось скаже, і млин знову буде молоть.
Знав також якісь примовки од щурів, котрі по його слову 

разом вибирались з млина і десь дівались.
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Росказують, що один раз чоловік приїхав молоть гречку і 
вийшов на греблю, щоб побачить, че велика вода, аж, гульк, 
берегом біжить до млина така велика сила пацюків (щурів), що 
він злякавсь та в млин до мелника. А мелник спав собі. Він да-
вай його будити: «Дядьку, а дядьку! Вставайти-но да побачьти, 
скільки до вашего млина щурів біжить!» Мелник, схопившись, 
да за ковша, та до коша — набрав гречки, вийшов з мелниці 
і висипав на горці ту гречку. А щурі прибігли, ззіли вметь ту 
гречку і завернулись назад. «Ото, синку, добре, що ти мене роз-
будив, а то якби вбрались оті щурі в млин, то поїли б все, що є, 
бо вони наслані до мене моїм ворогом, теперь він буде знати, як 
насилати».

Щурів наслав отой сусід-мелник на нашого мелника за те, 
що він прийшов до його в гості, і наш мелник не знав, що він 
знахор, і погано його вгостив да ще й вилаяв. Тоді той мелник і 
каже: «Будешь мене памятати, я тобі нашлю таких гостей, що 
вони в тебе поідять всеньке». І оце він і наслав тих щурів, но 
наш мелник, видно, був хитришший.

Аж на другий день стало чутно, що в другому сусідньому 
млині щурі поїли увесь хліб, який був в млині.

Отакі-то колись були мелники да мірошники. Теперь таких 
нема, теперь все якісь пьяниці да крутіи, і вони нічого не зна-
ють. А тей мелник че мірошник, котрий цим ділом займається 
з роду, знає навіть, коли вода спить.

«Ви не смійтись з цього, бо я вам роскажу, що я сам був 
цьому свідителєм. Ото раз я поїхав до млина влітку вечором. В 
млині нікого не було, крім мелника. Вода була невелика і лед-
ве тягла колесо. Ми з мелником посідали коло вогню і стали 
балакать про те, що нема дощу — нема і води в річці, не можна 
і муки намолоть. «Намелешь, синку, не торбуйся, зараз вода 
трохи одпочине і буде молоть хутко». Я подумав, що дідусь-
мелник сміється, і вже хотів його роспитати, як то вода може 
отдихати, хіба вона людина, що може втомиться і потрібує от-
диха? Но він попередив мене і, піднявши вверх пальця, і каже: 
«Ось слухай, чуєшь, вже вода лягає спати». І дійсно, якось 
стало тихо, вода перестала шуміти, а колесо рійнуло разів два 
і стало. «Ось, лихо, — сказав я, — ще цього не було, думав змо-
лоть мірку жита, а тут і води не стало». — «Ні, ні, синку, вода 
отдохне трохе і, поки місяць зійде, ти ще поідешь додому». Я 
здиву[ва]вся, як так вода отдохне. «Не дивуйся цьому, синку, а 
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ось ходім та побачим, як вода спить». Ми з мелником вийшли 
на греблю. Мелник шопотом, ніби боячись розбудить когось, 
показав міні на став і в сторону заставок і каже: «Дивись, як 
водонька отдихає, спить собі». Я зірнув на став: аж там вода 
так тихо стоіть, що ні одной малюсенькой хвилинки не видно, 
ні одна рибка не плюхне, тільки над ставком од води піднявся 
пар, мов димок. Я глянув на заставки і, не дивлячись на те, що 
вони були одкриті, вода не текла і на колеса не падала, і не тіль-
ки не падала, а навіть і не капала. Кругом було так тихо, що ні 
пташка ніде не пролитіла, ні вітер не повіяв; стало якось аж 
страшно. Мелник і тей стояв, як зачарованний. Через скілька 
хвилин далеко щось зашумило. Мелник і каже: «Ось вода вже 
проснулась». І незабаром вода в річці піднялась, і млин почав 
знову молоть. Через годину я засипав своє жито і, якраз тільки 
випало з коша моє жито, місяць зійшов, і мені добре було їхати 
додому». (Це мені ро[з]повів один старий чоловік Василь Тана-
зьов Бех, 90 рок, непісьмен.)

Мірошник, як я вже зазначив, наймався у мелника за пя-
того ковша. Умова складалась устно і, як поводиться, кінча-
лась могоречем. Мірошник наймався на весь час перебування 
мелника в млині. Мелник наймався че сам наймав млина на 
три роки, то на тей самий термін наймався і мірошник. А то 
так буває, що тей мірошник, як вже наспеціалізірованний, 
перебув[ав] в млині, поки не помре, то в одного мелника, то в 
другого. Забезпечування договору ніякого не робили, бо мірош-
ник сам себе міг забезпечити більш, ніж мелник, бо в його ру-
ках знаходилась ця забезпека: він сам одбирав ковша в людей, 
то в першу чергу і собі сам плату свою заберав, а тоді отдавав 
мелнику, крім цього він мав побічний заробіток від пьяниць, 
котрі йому пропивають не один мішок жита, з цих пьяниць він 
більш має часом доходу, ніж з млина, то він їх і доглядає і їм 
годить більш, ніж мелнику.

Ковш, котрим одбирає мірошник плату за помол і собі бере 
плату од мелника, — це така міра похожа на ґарнця, котра до-
держує сім фунтів і не менш як пять.

Мірошник має право свое збіжжя молоть без черги, так 
само, як і мелник.

Відповідальність на мірошника покладалась та, щоб він 
с кожного мішка взяв ковша, щоб не пропустив нікого, щоб 
мука була мілка че крупна, він за цим повинен був стежити, 
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щоб камінь коли стреться, повинен давать знать об цьом мел-
нику. Перед людьми він ніс відповідальність за цілість мішків 
і стежив за чергою.

На мелника покладалась відповідальність за справністтю 
в млині, а потому він повинен був доглядати греблі, щоб вода 
даром не втікала, щоб камінь був підкованний, і все мелничне 
приладдя було в справності.

Як мірошник, так і мелник колись вважались за знахорів, 
а теперь за великих брехунів. Кажуть, що колишні мелники 
знались з ничистою силою, могли остановити млина, не тор-
кавшись заставок, могли насилать мелник на мелника щурів. 
(Див. више). Могли і вміли ратувати од завіток, котрі роблять 
погані (недобрі) люде в житі на полі, і от дання. Даннє, це коли 
на чарці роблять наговор і дають свому ворогу випить, і тей піс-
ля теі чарки заболіє, то вилічить ніхто не може — тільки зна-
хор. Оцем знахарством і займались колись мелники.

Росказують, що мелники обладали такою силою, що коли 
кують каміня че обробляють його на полі, то знаряддя ніколи 
не брали додому, а кидали там, де робили, і ніхто того знаряддя 
не міг взяти ні вкрасти, а коли хто візьме, то непремінно при-
несе і поставить на тім місці, де взяв.

Мелники, як я зазначив вже, лічили від дання і виривали 
за́вітки на полі. Один був такий старий мірошник, котрий за-
ймався цим ділом, і до його їздили люде з чужих сіл. Расказу-
ють, що коли він вир[и]вав на полі за́вітки, то щось попереду 
шепче, а потім підходе до завітки, обійде іі тричі і тільки хоче 
іі взять в руки, як зараз одскоче од єї на три сажні: «Ото не-
чиста сила так не допускає, но я ії переможу». І знову починає 
робить якісь заклінання, так він проробить кілька раз і тоді 
вже вирве. Понятно, що вже після цього його нагороджують, 
чим мають, і ставлять велику чарку; шкода тілько, що цей мі-
рошник вже давно помер і після себе нікому не залишив тих 
замовлень, які він вживав.

Присловиці про мелника і мірошника

Моє діло мірошницьке — підкурни да сядь.
За мелника купи да отдай, а од мелника хрестись да втікай. 

(Ця присловиця має таке значіння, що за мелника замуж до-
чку можна отдати, бо в мелника завсіди буде хліб, і голодна си-
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діть не буде, но дочки в мелника брати не можна, бо в мелника 
нічого нема, і вона хозяйкою не буде, бо ні на чом навчиться).

Коли не вмієшь в воді дихат, то не ставай за мелника.
Хочешь почуть всяких дурниць — іди до млина.
Поїду до млина диравого, полюблю мелника кучеравого.
Сиділа високо-височесенько, полюбила мелника молоде-

сень ко го.

Пісня про мелника

Ой поїду до млина, до млина,
А у млині новина, новина.
Там-то, мамцю, мелник,
Там-то круподерник,

Там-то, мамцю, хороши́й
Дере крупи без гроше́й.
Ой він меле, ширитує,
Обернеться, поцілує.

Казка-леґенда про мелника

Колись давно, як ще ходив Сус Христос по землі зі своїмі 
учениками, то раз трапилось Йому йти повз млина. Побачив-
ші, мелник, що Він йде, да й каже тим людям, що стояли в 
млині: «Підождіть, я зараз оцих людей злякаю», — він не знав, 
що то Господь, — заліз за колесо і, коли Господь порівнявся з 
їм, він загув по-звірячі. Господь і каже: «Будешь гудіть до кінь-
ця віку». І в тей мент з його зробився медвідь. З тих пор в народі 
живе думка, що медвідь з мелника.

1928 року. 27/ХІІ.
c. Бехи.

Витребеньки про мелника

Другий варіант.
Ой там мелник,
Ой там круподерник:
В н крупов надере,
З мене грошей не бере.

***

А в н меле, ширитує,
Обнімає ще й цілує.
А з мужиком трудна справа,
Як обніме, трісне лава.
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***

Ой пойду я до млина диравого
Кликати мелника кучеравого.

***

Ой пойду я до млина
Да зловлю я рака.
Мелнику буде голова,
А мірошнику с…а.

***

Ой, мелнику, мелниченьку,
Змели мені пшениченьку.
А в н меле, ширитує
Ще й обніме, поцілує.
А в н меле мякесенько,
Обнімає легесенько.

***

Ой ти, мелник мо[ло]ди,
Крупов мені надери,
Муки мені намели,
Дров мені нарубай
І лучини наскіпай,
Сядь собі на прип чку
Да ноженьки подґібай.

***

Ой пойду я до млина
До новесенького,
Бо полюбила мелника
Молодесенького.
Тобі добре
І мені добре,
І дітям галушки.
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ПРО КРИНИЦІ1

Пояснююча записка

Українська етнографічна література Наддніпровщини в її 
матеріяльній частині, що мала б увязку з культурно-історичним 
розвитком людства, ще небагата взагалі дослідницькими дан-
ними, в питанні ж про користування водою з криниць, то й 
цілком мало що зібрано.

Коли ж вода, яко один з перших чинників, що дає існуван-
ня всьому живому, відограє надто велику ролю для суспільно-
економічного та культурно-історичного розвитку людства.

А з того, які в певній країні санітарно-гігієничні умови до-
гляду за криницями, а ще й та кількість відер води, що там 
споживають на одну людину, є справжньою міркою для оцінки 
певного культурного рівня тієї країни.

Ще за недавнього часу в копанні криниці навіть у окремих 
господарів брала участь мало не вся селищська громада. А охо-
рона води, чистка криниці й т. і., яко найдорожчої речовини 
для людини, заховали в собі силу первісних форм як суспільно-
громадських взаємовідносин, так і регулювання праці, власти-
вих далекій старовині.

Щодо самої назви викопаної в землі й певне приладнованої 
водозбірні, то тут треба мати на увазі те, що на Лівобережній 
Україні (а подекуди й на просторині невеликої смуги, що понад 
самим Дніпром Правобережжа) така водозбірня переважно 
зветься «колодязь», але щодалі від Дніпра на захід, то назва ця 
все більше й більше зникає, а її заступає «криниця», часом — 
«копанка». Хоч же поняттям «копанка», в межах невеличкого 
джерельця, подекуди визначується неглибокий од позему ма-
ленький ставочок.

Те саме слово «криниця» часом визначує джерело живої 
води (рос. родник). Хоч же дослідженню за накресленим про-
грамом підлягає лише та водозбірня, що по-російські опреді-
люється словом «колодец».

Щодо засобів одшукування місця на криницю, то тут тре-
ба відрижняти дві цілком супротилежні галузі: з одного боку, 
фізично-господарчі засоби, а з другого — культові (фольк лор ні).

 1  Ф. 15, од. зб. 103, арк. 11–21. В оригіналі машинописного тек-
сту літера «ї» всюди передана як «і», вірогідно, через відсутність 
відповідного шрифту на друкарській машинці.
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А. Фізично-господарчі засоби

Під час копання криниці, натрапивши на новий шар яко-
гось грунту, треба вимірити його товщину й відібрати з нього 
зразок, покласти в окремого пакуночка, виставити на ньому 
відповідну рядкову чергу. Порядок рядковости починати з по-
зему і йти донизу.

Назву всякого шару грунту («хрящ», «пливун», «пісок», 
«зем ля не серце» й т. і.) записувати місцевою говіркою.

Всі вимірювання відзначати за певним масштабом по шка-
лі копання.

Якщо в якомусь шарі натраплено на такі речи, як тріщина, 
великий камень, вугілля, кістка чи то інший якийсь предмет, 
то все те відзначити як у описовій частині, так — на шкалі й 
на плані.

Як же копання криниці провадилось без присутності до-
слідника, а знайдена річ мала — геологічне, палеонтологічне 
або археологічне чи якесь інше наукове чи виробниче — зна-
чіння, то довідатись, за яких умов, де саме й хто знайшов і 
куди її діто.

Щодо техничного процесу роботи, то треба подати деталь-
ний опис не тільки поступу праці, але крок за кроком відзна-
чити й всі термінологічні місцеві назви як усякого окремого 
знаряддя, приладів, споруджень, так і найменших їхніх окре-
мих частин.

Крім того при спорудженнях звертать увагу на всі тонкощи 
певних техничних з’єднань (замки, підпірки й т. і.) та способи 
використовування їх у роботі й т. і.

Всі термінологічні вислови обов’язково писати діялектично 
с. т. — тією самою говіркою, якої вживає оповідач (копач), і на 
відповідних місцях ставити наголоси.

Якщо для затримання в криниці грунту замість «цебрин» 
вживають цеглу, камень і т. і., то відзначати  — чим і як пев-
ний з тих матеріялів закріплюють, перекладають (мох, трава 
й т. і.).

При можливості виявляти, яке краще дерево на цебрини й 
чому так.

Звичайні копачі в повсякчасній своїй роботі, спіткаючись 
з різними утрудненнями в копанні всяких грунтів чи то роз-
мірковуючи над можливістю, щоб то краще утримувати сипкі 
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породи від обвалювання, власним досвідом доходять до таких 
винаходів, що їх у жодній книжці не натрапимо.

Але виявлення тих матеріялів та вчасне опублікування їх 
може спричинитися до деякого поліпшення й загальної тех-
ніки.

Щоб же робота була повною й зрозумілою, то, крім письмово-
описової частини, треба подавати профіль криниці, відзнача-
ючи в ній шари грунтів; подавати креслення й малюнки при-
ладів, стосовних до копання, витягування землі, води, бруду з 
криниці і т. і., грунтів по шарам і за певним масштабом.

Маючи на увазі, що вся зазначена справа надто великої 
ваги, а тому дослідник і повинен мати до неї великий хист.

Описуючи, напр., прилади для витягування води за допо-
могою журавлів, треба відзначити всі тонкощи скріплювання 
сохи з очепом, оглянути й записати вагу (тягар), що чепляють 
до очепу й т. і.

Все те саме стосується й до всіх інших приладів.

Б. Культові (фольклорні) засоби

Саме відшукування місця для криниці й сполучені з ним ві-
рування й забобони заховують у собі багато примітивних форм 
громадського життя людини. Але всі вони під натиском нових 
форм скоро зникають, а тому там, де вони ще залишились, їх 
тре ба як найхутчій занотувати.

Якщо, за переказами, якась криниця утворилась сама по 
собі на тому місці, де колись певний святий, з’явившись, зник, 
то застосувати всі легенди, які існують у цій справі.

Повага до криниць (колодязів), яко місць громадського ко-
ристування водою, чистка їх під час посухи, вживання з кри-
ниці «непочатої» води для лікувань людини й тварини — теж 
заховують у собі предкавічний культ.

Якщо питання, напр., іде про частування з приводу закін-
чення копання криниць, то тут теж треба знати, що подекуди 
відбуваються цілком одмінні звичаї, як от: наливають горіл-
ку в ту деревяну миску, що в ній святять паску, кришать туди 
хліб і їдять ложками… Але людина, що знайома з побутом бул-
гар був. Бердянського пов., відає, що в них часто-густо, майже 
щодня як дорослі, так і діти, споживають горілку з кришеним 
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хлібом у мисці. А це наводить на думку, що в зазначеній справі 
треба шукати якоїсь «діфузії»1.

Незалежно від того при посвященні криниці часом примов-
ляють: «Пий, людина, пий, скотина і пташина, і ти, райдуго 
небесна, бери воду з нашої криниці. Амінь».

Для справедливого етнографа не зайвим буде згадати про 
те паталогічне з’явище, що протягом 1921–24 років запанувало 
на всю Правобережну Україну й що мало назву «Чуда». Під час 
тих «чудес» дуже велику ролю відогравали «криниці» (колодя-
зі), а особливо старі — вже давно знищені. Але за для спасення 
своїх душ по «девять удовиць» разом одкопували старі крини-
ці. А їхній вчинок під’южовав цілі села до тієї ж роботи.

Часто по врочиськах, по околицях трапляються криниці з 
певними назвами, як от: «Петрова криниця», «Вдовина», «Коза-
рецька» й т. і. Такі криниці найбільш почитує нарід. І це буває 
тоді, коли навіть саме походження тих криниць нікому невідо-
ме. Коли ж майже всяка з них оповита силою ріжних легенд, і 
їх треба уміти всі зібрати. А це тому, що тільки при наявности 
великого фольклорного матеріялу про певну з тих криниць і 
можна цілком науково з’ясувати про походження всякої з них. 
Той же матеріял дотепному дослідникові навіч покаже про ті 
минулі суспільно-економічні взаємовідношення людей, яких у 
свій час не могла занотувати історія.

Загальні відомості

 1. Зазначити: селище, район, округу й т. і., де проводиться до-
сліджування; коли, від кого й хто набував матеріял.

 2. Як ставиться місцева людність до криниці — своєї, сусід-
ської, громадської й т. і.

 3. Які місцеві назви тих осіб, що керують будуванням громад-
ських криниць (отаман, підоманчий і т. і.)

 4. Яка роля жінок (яких) під час копання або чистки крини ці.
 5. Крім назви — «копанка», «криниця», «колодязь», які ще 

мають ся місцеві назви для копаних водозбірень.

 1 Перспективный план работ по изучению генетики культуры. 
Проф. Д. К. Зе ле нина (Див.: Краеведение. Периодический орган Цен-
траль ного бюро краеведения. № 5, 1928, ст. 258) (приміт. В. Крав-
ченка).
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 6. Чим відріжняються зпромеж себе «копанка», «криниця», 
«колодязь» і т. и.

 7. Якої пори річньої доби найкраще годиться копати або чис-
тити криницю (колодязь).

 8. Якщо криниця громадська або обслуговує певний куток, то 
за чий рахунок її чистять. Яка матеріяльна участь усіх тих, 
що користаються з неї водою. Охоче чи неохоче дають на це 
гроші (матеріял). Хто збирає ці засоби.

 9. Чи всім стороннім особам вільно брати воду з криниці пев-
ного господаря.

I. Природничі умови

А. Вибір місця на криницю

 10. Хто обирає (намічає) місце на криницю — господар, хтось з 
його сем’ї, копачі й т. і.

 11. Які зовнішні відзнаки того, що коли б у певній місцевости 
викопати криницю, то в ній обовязково буде вода.

 12. В яких випадках і чому то часом уникають копати крини-
цю — в долині, на рівному місці й т. і.

 13. Чи рахуються з тим, щоб криниця була якнайдалі від моги-
лок або від забруджених місць.

 14. Якщо бракує зовнішніх відзнак на те, що в певному місці є 
гарна вода, то яких техничних засобів уживають на те, щоб 
виявити таку воду, що найближче від позему.

 15. Як уже місце для криниці знайдено, то перед її копанням 
чи не ставлять на те місце (й з якою метою) якихсь предме-
тів, речовин і т. і.

 16. Якщо з наміченої криниці буде легко здобути воду, то де ж 
тоді намагаються поставити її:
а) в приватному обийсті,
б) для громадського користування.

Б. Поклади грунту. Вода

 17. При копанні криниці, на які шари грунту натраплено. Які 
місцеві назви й товщина всякого шару.

 18. В яких шарах натраплено: на відмінності грунту, знайдено 
копалини, кістки, черепки, метальові речи й т. і. Як і в якому 
напрямку з тих предметів і що лежало. Хто й куди їх дів.
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 19. На якій глибині від позему й в якому шарі грунту виявлено 
воду. Яка глибина від позему до води й самої води в кри ни ці.

 20. З якого напрямку вступає (йде) вода в криницю. По яким 
відзнакам про це довідуються.

 21. Якої пори річньої доби в певній криниці води збільшується 
або зменшуються.

 22. Поверхня води в криниці вища чи нижча за ту, що в річці 
(ставку, озері й т. і.)

 23. Яка ріжниця кринишної води від тієї, що тут же недалеко в 
річці (ставку, озері й т. і.)

 24. Скільки відер води дає криниця на добу. Чи можна з неї ви-
брать воду дощенту.

 25. Яка пересічна температура води в криниці за певної доби. 
Якщо температура міняється, то чи надовго й які зміни.

 26. Якщо певної пори вода в криниці міняє смак, пах і т. і., то 
що ж саме на це впливає.

 27. Як запобігти тому, щоб повернути воду до криниці, якщо 
вона з неї зникла.

ІІ. Суспільно-економічні відомості

А. Копачі

 28. Якщо криниці копають спеціяльні люди, то хто вони й яка 
їхня місцева назва. Який їхній матеріяльний стан.

 29. Копання криниць є головне заняття копачів чи це лише до-
поміжний засіб для їхнього існування.

 30. Складаючи умову на копання криниці, які вимоги ставлять 
сторони одна другій, с. т. — замовник копачам і навпаки.

Примітка: див. окремий програм «Загальні суспільно-еко но-
міч ні відомості».

Б. Санітарно-гігієничні відомості

 31. Якщо хтось з помсти бажає зіпсувати комусь воду в крини-
ці, то коли і чим, і як це він робить.

 32. Що роблять, якщо в криницю попаде якась нечисть.
 33. Якщо не годиться над криницею їсти або мочити і плювати 

в неї, то чому.
 34. Чи запобігають тому й як, щоб худоба не мочила біля кри-

ни ці.
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 35. Яких практичних засобів вживають на те, щоб вода в кри-
ниці не забруджувалась.

 36. Якщо місце біля зрубу нижче позему, то оскільки це поглиб-
лення буває забруджене. Якщо намагаються цього уникну-
ти, то чим і як.

 37. Якщо хтось з мешканців бере криницю на колодку, то як на 
це дивиться місцева людність.

 38. Чи часто чистять криниці.
 39. Як ставляться до тих ропух (жаби-джерелянки), що часом 

живуть по криницях.
 40. Коли вважають за потрібне знищити криницю.

ІІІ. Культурно-історичні відомості

А. Техничні відомості

А1. Техніка будування криниці

 41. З яких ступінів складається ввесь техничний процес буду-
вання криниці.

 42. Які місцеві назви як цілих приладів, так їхніх окремих час-
тин, що ними:
а) копають, викидають або витягують землю
б) всередині криниці затримують грунт, щоб не обсипався 

(стовби, роспірки, цямрини й т. і.)
в) над поземом криниці (зруб).

 43. З чого й як складаються процеси праці, як [і] що для затри-
мання грунту всередині криниці вживають:
а) деревяні цебрини (дошки, бруски й т. і.)
б) камень
в) цеглу
г) цементові круги й т. і.

Б1. Прилади для витягування води й напування худоби

 44. Якщо біля криниці маються для витягування води при-
лади — ко[ло]ворот, журавель, відро з ключкою, ключка з 
підковкою й т. і., то як усяке з них збудоване. Які місцеві 
назви їхні й їхніх окремих частин.

 45. Який посуд біля криниці на те, щоб тягати воду та напува-
ти худобу.

 46. Відро біля криниці постійне, чи всякий повинен мати своє.
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 47. Всяку худобу поять з спільного корита або відра. А люди всі 
п’ють з одного відра біля криниці. Як взагалі на цю справу 
дивляться.

Б. Культ (ф[о]льклор)

 48. Хто й яким шляхом перший навчив людей копати крини ці.
 49. У звичаях і обрядах при копанні криниць що мається спо-

рідненого з тим, що відбувається під час закладчин хати, 
при будуванні воріт і т. і.

 50. Якщо перед копанням криниці роблять хреста (з чого), то 
де саме тоді його ставлять відносно відокругу. Куди дівають 
його, як уже криниця готова.

 51. Хто й чим перший мусить копнути землю на криницю. Що 
при тому годиться сказати.

 52. Якщо під час копання криниці чути з-під землі дзвони, 
якесь гудіння (гул), то чим це пояснюють.

 53. Якщо є звичай, щоб хтось перший набрав води з нової кри-
ниці, то як зветься така вода. Від чого вона помішна.

 54. В яких випадках і хто відкопує старі криниці або нові копає 
в подяку за якусь щасливу подію, «за душу», «на згадку» й 
т. і. Яку ролю відограють тут удовиці (скільки) й т. і.

 55. Якщо перед копанням криниці або по закінченні її відбува-
ються якісь урочисті святкування (обряди), частування й 
т. і., то хто на них повинен бути. Які тоді обовязкові страви, 
посуд, побажання, молитви й т. і. А може, те саме відбува-
ється з-за якогось почитування певної криниці. Чи, може, 
це буває тільки під час посухи й т. і.

 56. Коли переважно святять криниці в полі. Чим, хто й як їх 
тоді оздоблює.

 57. Якщо є звичай ставити хвигури біля криниць, то звідки 
цей звичай і для чого це роблять.

 58. Які оповідання, пісні й т. і. про тих осіб, що повикопували 
криниці для громадського користування або ставили біля 
них хрести.

 59. Що зробиться з водою, якщо копач під час чистки криниці 
зіпсує в ній повітря.

 60. Якщо копач, коли йому не догодити, може гарну воду пере-
творити в смердячу або призведе до того, що вода цілком 
зникає з криниці, то як же це він робить.
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 61. Яких вживають замовлянь, молитов і т. і. на те, щоб воду в 
криниці:
а) замовити,
б) відмовити,
в) щоб повернути воду в криницю й т. і.

 62. З яких причин, коли й кому не годиться брати воду в крини ці.
 63. Що кажуть про тих людей, які з власної криниці стороннім 

особам води не дають.
 64. Які криниці мають свої власні назви й чому це, як от: «Ко-

зарецька», «Громова», «Богородишна», «Петрова» й т. і.
 65. Хто, коли й для чого сипле в криницю мак. Крім маку, що 

ще, коли й для чого сиплють у криницю.
 66. Чи нема (а може, були) таких людей, які, коли вони див-

ляться в криницю, когось бачуть там тоді, коли звичайна 
людина, скільки б туди не дивилась, нічого не вбачить.

 67. Якщо, лікуючи людину або худобину, над якоюсь крини-
цею ворожать, то які при тому рухи, замовлення, молитви 
й т. і.

 68. Для чого то часом певної пори біля криниці хлопці й дівча-
та обливають одні других водою.

 69. Які в народі заховалися легенди, пісні й т. і. про криниці, 
що колись багато давали гарної води, а потім повисихали й т. і.

 70. Як дивляться на те, якщо якась криниця несподіва[н]о за-
ва ли лась.

 71. А що оповідають про ті криниці (колодязі), що з них весел-
ка бере воду.

 72. Що віщує, коли сниться, що в криниці вода чиста. А що, як 
забруджена й т. і.

При участі харківського етноґрафа
проф. В. Ю. Білецької розробив

зав. етновідділом Волинського держ. н./д. музею
професор В. Кравченко.

7.Х.1928 р.
м. Житомир.
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ПРО КРИНИЦЮ1

Досліджено в селі Бехах Ушомірського району

Коростеньської округи від селян і селянок — Лукьяновым, 

1929 року, ліпня 10 дня

В селі Бехах з давних давен залишилась така повіденція, 
що кожен селянин повинен мати свою власну криницю, на сво-
ій оселі. Правда, трапляється і гуртова криниця, себто до ко-
трої є кілька хазяїв, но це буває дуже рідко, і найбільш хазяя-
ми такої криниці бувают близькі родичі: брати, дядьки і т. ин., 
котрих селіще буває вкупі, но між чужими суспільної криниці 
майже не буває.

Свою власну криницю «глядят, як ока в лобі». Каждий год 
виливают, вичищают, старі цибрини заміняют нови́ми, но до 
суспільної відносяться байдужливо, і поки не заставить влада, 
то ніколи б ніхто і води не вилив, і не вичистив би.

При копанні криниці найбільш командує сам хазяїн, а коли 
він не здатний, то хто-небудь з його близьких родичів. Осо-
бих назв тей, хто командує, не має, його найбільш называют 
«старши́м». Його обов’язки полягают в тім, що він слідить за 
тим, аби землю викидали туда, куда треба, щоб майстрі зготу-
вали стовпи и цибрини, поки не появиться вода, щоб тоді разом 
закласти їх і засипати цибрини.

При копані криниці мужчіни копают землю, а жінки вики-
дают. Коли вкопаються в чоловіка, — кидают припічка, на ко-
трого викидают копачі землю, а жінки з того припічка викидают 
наверх; потім, вкопавшись в другого чоловіка, кидают другого 
припічка і на його викидают землю, а з його викидают на першо-
го — і потім наверх и так далі, поки не докопаються до води.

 1 Ф. 15, од. зб. 215, арк. 86–93.
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«Колодезь», так називают водозбірню, котра по-російськи 
зветься «колодец».

Крім колодезя маються ще такі водозбірні: «криниця», або 
«криничка», себто «родник». «Копанка» — це широка, неглу-
бока яма для качок и гусей на літо.

«Ґрабарка» — те ж саме.
«Сажалка» — те ж саме, що й копанка, но ширша и глубжа, 

і обсажена вербою. Часом в сажальці заводят рибу — карасів.
Копати і чистити колодезя найлучче в Петровку або в суху 

осінь.
Свого колодезя чистят і ремонтуют своїми силами і кошта-

ми, а громадського — громадськими.
Стороннім особам брати воду в певного господара дозволя-

ється, но є особі дні, як врочісті свята і на кутю, що попереду 
господаря чужому не дозволяється брати води.

Вибір місьця на криницю

Місце на криницю вибирає сам господар. Щоб дізнатись, 
че буде на вибраннім місці вода, кладут клочок вовни на ніч 
на те місце і накривают горшком. Коли враньці на вовні буде 
роса че буде вохка, то буде і вода, а коли вовна буде суха, то не 
стоїт і копати, бо води на том місці не достати. В останій час 
вживают технечних засобів: крутят особим свердлом землю і 
взнают, на якой глубині з’явиться вода; свердлом узнають, че 
нема каміня.

Криницю, че то пак колодезя копают на такому місці, щоб 
од єї був спад, що коли весною че в дощ в колодезь не попадала 
брудна вода. З цього самого приводу стараються копати коло-
дезя подальше від забруднинних міст: од хлевов, від могилок 
і т. инш.

Коли почва крамениста, то вода буде добра, но в глині, в піс-
ку і рудому камені вода погана.

Коли вирішено криницю копати при вулиці, так щоб з єї 
могли користуватись і чужі люде, то стараються викопати так, 
щоб три сторінки входили в селіще, а четверта на вулицю.
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Поклади ґрунту

При копані колодезів трапляються такі шари: чорнозім, пі-
сок, глина, біла глина, синій камінь (тверда синя глина), кри-
миниця. Но найбільш пісок и глей.

При копані колодезів ніяких речів не викопували. Воду 
найближше дістают в два чоловіки (себто приблизно арш. 5) і 
найглибше в три чоловіки (арш. 8).

Вода весною в колодезі збільшується, а, починаючі з черв-
ня місяця, починає зменшуваться, і як осінь буває суха, то на 
зиму і зовсім вода зникає і чуть з лютого починає з’являтись.

Поверхня води в колодезі на однім уровні з річкою. В коло-
дезі вода холодна і тверда, а в річці теплішша і мняка.

Воду в колодезі вибрати дощенту можна за два часи дво-
ма відрами, но вода вибирається дощенту під осень і так, коли 
вода поступово зникає.

В колодезі вода міняє свій смак і пах під весну, коли сніг 
розстає і снігова вода попадає в колодезь, а також коли довгий 
час його не чистят і не виливают.

Коли в колодезі вода зникає, то його підкопуют на аршін 
або два.

Копачів спеціяльних копати колодезя в нашой місцевості 
не поводиться, а копают толокою — цілим кутком сусіди.

Санітарні і гігієничні відомості

Як хто хоче кому зіпсовати воду, то ллє в криницю ґас, дьо-
готь або смолу. Тоді, щоб очистити криницю, запалю[ю]т куля, 
і ґас вигарує, потім воду виливают, криницю вимивают.

Коли в криницю попаде яка нечість, че хто втопиться, то 
криницю виливают, вимивают, святят свяченною водою.
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За тим, щоб худоба біля криниці не мочила та не гадила, 
мало дивляться, все ж такі деякі охайні люде стараються, щоб 
біля криниці була чистота, то підсипают завсіди пісочком.

Над криницею не годиться істи, бо, кажуть, будут в криниці 
заводиться жаби та ящирки. Плювати теж не годиться, бо вода 
може розсердиться і втікти з криниці (зникнути), і через те, що 
самому непріємно після ту воду пити. «Не плюй в колодезь, бо 
прейдеться води напиться», — каже народня присловиця.

Щоб в колодезі вода не забруднювалась, часто ії виливают і 
вимивают цибрини.

Криниці на замок ніхто не замикає, бо шкодувати води гріх.
Криницю добрий хазяін чистить каждого літа, а деякі в три 

роки і в пять.
Коли в криниці появляються жаба та ящирки, то щильно 

забивают між цибринами дирки.
Криницю знищуют тоді, коли хазяін перебирається на дру-

ги місце, коли в криниці не буває води, коли вода буває погана, 
тхне навозом.

Технічні відомості

Криницю копают заступами, коли земля камениста або ду-
же тверда, то вживают лома і кірку. Яму роспочинают копа-
ти на 6 арш. вдовж і вшир; прокопавши в чоловіка, кидают 
при піч ка в аршін ширини, і на того пріпічка викидают копачі 
землю, а жонки з припічка викидают наверх, а наверху од ями 
откидают. Прокопавші в другого чоловіка, кидают другого 
припічка в аршін ширини і тим же чином продовжуют роботу.

Викопавші колодезя і докопавшись до джерела, вставля-
ют дно і стовпи; стовпи наверху скрипляют роспорами, далі 
закладуют цибрини і засипают яму кругом цибрин. Стовпи і 
цибрини, а також і дно повинні бути дубовими, бо дуб нескоро 
портиться, в воді довши стоіт і нічим не дхне. В промежутках 
між цибринами, через аршінов два, закладуют порожки або 
роспори, щоб стовпи стояли устойчіво, некуди в сторону не по-
давались і, щоб потім, коли приходиться чистити колодезя, по 
тім порожкам добре було лазити.

Біля колодезя, щоб легко тягати воду, закопуют соху, на 
соху кладут дубову перекладіну, це зветься журавель, і до жу-
равля чіпляют крука с жілізним кручком че підковою, а коли 
крук весь деревянний без желізного кручка, то зветься не крук, 
а клю[п]а. З другого боку журавля чіпляют колодку для луччої 
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ваги, ця колодка [з]веться «яйці». Тут же, біля колодезя, ста-
виться корито на сошках для напуваня худоби.

Постійного відра коло колодезів ні в кого нема, каждий 
приходить з своїм. Худобу напувают часом з того самого від-
ра, що й сами пьют. І не раз помічається, що напоївші коня че 
корову, тут же з того самого відра і сам пьє напувач. Дехто з 
цікавих людей і скаже: «Худоба насмаркала, а ти пьєш». — «А 
хіба худоба не чістішша за тебе, хіба в ії не така морда, як в 
тебе?» — одвічає другий.

Так що цим ніхто тут не бризгує.

Культ

Хто перший навчив людей копати колодезя, ніхто не знає; 
про це ніякої казки ні леґенди не залишилось в народі.

Криницю перший раз повинні закопувати діти, бо вони не-
грішні і скорій через те докопаються до джерела.

Коли приймаються до роботи, заступом роблять хрест і ка-
жуть: «Господи Боже, допоможе і благослови, дай добрий час і 
пору».

Деревянного хреста, як при постройці хати, не ставлять.
Коли під час копаня під землею гудить, ниби звонить, то 

кажуть, що там буде камінь на дні, і вода буде добра. Першій 
воді не придають ніякого значіння, і потому кожен може ії бра-
ти. Тільки копачі, коли докопаються до першої води — «верхо-
водки», набирают ії в шклянку, несут до хазяіна і кажут: «Ось 
тобі води вже дістали, теперь став нам кварту». І хазяін мусить 
кварту послати копачам в яму, де вони запивают першу воду.
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Звичая відкопувати старі криниці че копати нові за спасе-
ніе душі немає.

Воду святят в криницях під час посухи. Криниці вбирают 
тоді зеленью і цяцьками1.

Фігури ставлят біля криниць під час эпідемії на людей і на 
худобу.

Коли копач зіпсує в криниці повітра, то, сміючись, кажуть, 
що вода буде тхнуть.

Віри в те, що копач може зіпсовати воду, зробити смердя-
чою, немає, но замовити джерело може так, що вода в колодезі 
зразу може зникнути. Тоді таку криницю одмовляют знахарі 
че баби. Самого замовлення и одмовлення не можна ніяк зараз 
дістати, всі одмовляються, що не знают і цим ніколи не заніма-
лись. Коли натраплю на це — пришлю окремо.

Стороннім людям не дают води брати попереду себе борт-
ники на кутю, щоб пчоли не втікали. За це на їх не сердяться і 
стараються самі не йти до їх по воду в тей день.

В криницю сиплять мак під час посухи, свяченний сім раз, 
щоб пішов дощ.

Кидают живе срібло, коли не можна води дістати, тоді, ка-
жут, воно пробиває джерело.

Веселка з криниці води не бере, а тільки з річки. Таке тут 
вірування.

Коли сниться, що в криниці вода чиста, то це означає здо-
ровле і благополучіе. Вода нечиста, каламутна — каламута в 
семьї.

В нашому селі є жива криниця в урочище «Козарічі». Ця 
криниця опоражена, і про ії гром. Параска Міхальчевова рос-
казала таку леґенду.

Колись дуже давно, за княгині Ольги, тут був город Хозари 
че Козари, і на том місці, де зараз жива криниця, була церква 
і, коли татари напали на цей город, то духовенство і люде зачи-
нились в цій церкві і стали молиться Богу, щоб іх спас від біди; 
тоді та церква з людьми війшла в землю.

В незапамятний час на том місці появилас жива криниця 
при таких обстоятельствах:

Раз одна молодиця пасла корови, аж чує щось гуде, ніби 
дзвон дзвони. Вона на те місце, аж бачить — з-під землі стир-

 1  Цяцьки — квіти, див. пояснення В. Лук’янова про круліс в розділі 
«Загадки».
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чить дзвон, вона стала його тягти і насилу витягла: «Ух, як 
тяжко!» Не вспіла вона це сказати, як тей дзвон бух в ту дир-
ку, забомкнув три рази й скрився в землю, а с теї дирки, де він 
скрився, і побігла холодна чиста, як кришталь, вода. Молоди-
ця злякалась і порозказувала людям про це. С тих пор цю кре-
ницю рахують за святу і до неї поводяться поважно. А дзв н
після, розказують, ізявився в Київській лаврі. В цій крениці 
один раз жінка попрала була пелюшки, то три роки в неї не 
було води. Після вода знов настала, но стала не така гарна, як 
була колись.

Гадання і примітки

Вода в криниці западає — на дощ.
Вода на негоду в крениці робиться м’яка.
На погоду — холодна.

Пісні

Пойду я до криниці
Черпати водиці,
Не втікала, не вбіжала
Од горкого п’яниці.

***
Викопав я кренеченьку,
Викопав я дві,
Висватав я дівчиноньку
Людям — не собі.

А вже ж з теї криниченьки
Орли воду пють,
А вже ж тую дівчиноньку
До шлюбу ведуть.

19/ХІІ/29 року.
с. Бехи.

РУШНИК1

Рушники діляться на звичайні, котрі вживаються щоден-
но для втирання лиця, посуди і т. инш., й про свято, котрі чіп-

 1 Ф. 48, од. зб. 27. Цей матеріал був надісланий В. Кравченком 
Є. Спаській і зберігається в її фонді. На нашу думку, — це копія з 
матеріалів В. Лук’янова.
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ляют на ікони і розвішують по стінах. Всякий рушник, згідно 
його призначенню, має окрему назву. Так:
 1) рушник, котрим втирають лице, називається «вти раль ник»;
 2) рушник, котрого чепляють на ікони — «завіска»;
 3) рушник для посуду — «трапкач»;
 4) рушники, котрі чіпляють по стінах — «рушник»;
 5) рушник, котрого чіпляють на фі[ґ]уру — «рушник на офіру».

Ті рушники, що вживаються для витирання посуди і лиця, 
прядут і тчут з поганого прядева (короткого льону), а ті, що че-
пляють по стінах і на іконах — «святошні рушники» — пря-
дуться і тчуться з доброго льону, а часом пополам з купованою 
бавельною.

На рушники прядуть і тчуть, перекладають і вишивають 
дівчата-підлітки, котрим через років три або чотире треба ви-
ходить заміж, так вони заранє стараються, щоб в їх було богато 
рушників, щоб було чим вбрати хату чоловіка. Крім цього, ді-
вчина, котра має богато рушників і к[и]лімів, считається хо-
зяйкою, і ту дівчину скоріш сватають.

Котра дівчина лінується прясти, то мати покрикує на ії: 
«Пряди, пряди, бо тра, щоб були рушники на подарки». Дівчи-
на, як виходить заміж, рушниками обсилає рідню жениха.

Рушник складається з слідуючих частин: полотніща, пере-
борів або вишивки і кружева.

Частина рушника між переборами називається «полотні-
ще», в[у]зька полоска чорна че біла, че червона — перетічка, 
широка полоска в квітках або [в] яких-небудь узорах — «пе-
реклад», котрі мають ріжню назву, дивлячись на те, яку має 
форму узор: «вазон», «яблочко», «ягодка», «кручки», «роги» і 
т. инш. Більш всього буває так, що між двома вузенькими пе-
ретичками вміщают переклад, далі через два вершка знов така 
сама перетічка з перекладом и наприкінці пришивають круже-
во своєі роботи або куповане.

 1. Кружево
 2. Перетичка
 3. Переклад
 4. Полотніще

Рушники, котрі вішают на ікони і на стіни для украшен-
ня, замісць перетічок і перекладів вишивають лучкою, а на за-
вісках вишивають слова молитви «Отче наш», або «Под твою 
мілость».

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

434

Бувають ще такі рушники, що вздовж його по краях прово-
диться сині або червоні дві полоски, це називається «заснова». 
Заснова буває і біла з сірим, тоді тчуть так само білим і сірим, і 
получається рушник в гратки.

Рушник при народжені дитини не вживається. На вісіллі 
перевязують старшого дружку — маршалка рушником, чіпля-
ют на його квітки, і при перепиванні той маршалок підносить 
на тарільци горілку родичам з розними примовками (див. ві-
сілля), а родичі пьют і молодим кладут на тарілку гроші або 
обіцяють що-небудь дати з хозяйства.

Прімітка: В маршалка рушник, — все рівно, що в генерала 
пагони, — це його отлічіє.

При шлюбі в церкві на кіліма стелят молодим рушника, ко-
трий собою уявляє ту жит’єву дорогу че стежку, на котру всту-
пают молоді. При цьому кажуть: «Треба довгого рушника сте-
лити, щоб довгий вік був в молодих».

Після вінчання дівчата того рушника підкидают ногами, 
щоб хучій вийти замуж.

Як молода чес[н]а, то маршалка вбирають рушником і поси-
ла ют скликати рідню молодоі.

Кажда молода старається, щоб було в єї багацько рушни-
ків, щоб було чим вбрати хату женихову, бо кажуть: «Хату тре-
ба вбрати рушниками, як старця торбами».

Колись давно рушником батюшка звязував руки молодим 
при вінчанні, що видно з тих вісілянних пісень, що залиши-
лись досі в народі:

Неправдива дівчина, неправдива,
Що казала, цього хлопця не любила,
А вона його любила,
На білий рушник вступила,
На білом рушнику стояла,
Золоті перстникі міняла.
Вийди, вийди, матусенько, з калачом,
Прийшла твоя доченька з паничом,
Ой не так з паничом, як з женихом,
Звязав поп ручки рушником.

При похоронах рушник вживається, як вмре дівчина, тоді 
рушники чіпляют на хреста і на хоругви, як подарок від єї, і 
стелят під ноги в труну, бо, кажуть, на том світі, як буде йти 
замуж, то постелить собі на киліма при вінчані. Домовину теж 
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опускают на рушниках. Для цеї справи при церкві є спеціяль-
но предназначенні довгі рушники.

При инших випадках рушник вживається, як в кого що 
болить, то він обрікається дати на церкву рушника. В кого бо-
лить живіт, то вішає рушника на фігуру. Як заслабне худоба, 
то перевязуют її чорним (грязним) рушником, щоб видужала.

Коли зажинають перший раз, то беруть рушник застиляют 
на полі і кладут на його цілий хліб, то в току застеляють руш-
ник і так само кладут хліб з сіллю.

В великі свята: на Різдво, Пасху, Тройцю і храмовий — руш-
ники вішають на стіни і на ікони, бо кажуть: «Святії требуют 
одягнутися в сята».

Рушник треба, щоб завсіди вісів коло печі, бо так годиця.
[Половина аркуша з текстом відрізана].
Переказала про це громад. с. Бехів Євгаська Опанасова Бех, 

64 років, неграмотна.
1928 р. 10 травня.
с. Бехи.

ПРО ДІЖУ1

Діжку добре мити на подповні, щоб була завше повна.
В Чистий четвер миют діжку щоб не заводилась нечистота 

(павуки, пруси, стоножки).
Як великий хліб хазяйка пече че то паску, то про ії кажуть: 

«Ото спекла, як пікалну діжку».

Витребенька

Тупу, тупу коло діжечки,
Че вродили сироіжечки,
Че сироїжки бра́ти,
Че невістки ждати.

Діжка добра до сходу та, котра має до пари клепчини.
Місто діжки за головами, себто коло полу в подушках.

 1 Ф.15, од. зб. 215, арк. 107–108.
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Колись одна ж нка місила, місила да й домісилась до того, 
що й руки не всадишь1. Аж чоловік зір… да каже: «Жонко, я 
пойду до батюшки, щоб одчитав чисту молитву». Привів ба-
тюшку да каже: «Одчитайте, батюшка, чисту молитву, бо вже 
не можна хліба єсти, моя ж нка не всадить руки». А батюшка, 
побачивши діжку, каже: «Дяки, дяки, беріт діжку на друки да 
несіт діжку до ріки, бо й правда, що хазяйка не всадить руки».

Перший раз, як рощиняют з нового хліба, то діжу обвязуют 
хмелєм.

Як сажают хліб, то першого буханьця хрестят мізінцем, бо 
він найчепурнішший.

В Чистий четвер до сход соньця миют діжку і кладут на 
соньці сушиться, а хату кругом обмітують віником, що[б] нія-
коі в хату погані не наповзло. Так само обмітуют і хліви, і тока.

Позичать діжку не годиться, щоб спору ніхто не одібрав, 
а як хто позичає, то треба накрить рушником або настолни-
ком, бо не годиться стола нести без настолника, а діжку — без 
рушника.

Як мают копать колодезя, то под діжку кладуть кусок вов-
ни, як на ії зробиться роса, то можна копать колодезя, а як ні, 
то не можна.

[Далі дописано В. Кравченком:]
Хто на Паску вмер, то все поодчиняно, бо Христос воскрес, 

то воно все побаче, то йому добре.
«Забутно́го хліба» до гріх йєсти, до побачи у печи, то оддай 

корові. А почему? Бо куди пойдеш, да все будеш блукать і не 
попадеш до дому.

Хто за ким скучає:
Як девка по́йде замуж, до батька скучає, то йой дают той 

хлєб йєсти, то вона забуде. Як дівка хлопця любит або навпа-
ки, то дають той хліб їсти, то забуде.

Зазирнуть у діжку, як мерця виносять, то забудеш за нього.
Паланичкі печуть на Кутю да колядникам виносять Роздво 

на 1-й день.

 1  В. Кравченком дописано: «(така брудна діжка)».
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[ПРО МАК]1

c. Бехи, на Коростенщ[ині].
24/V.1928
Мак треба сіять на «Хресті» (середопістя) — не буде їсти 

мо́ш ка.
Пісьня з Кривого таньцю про мак

Горобчику, шпачку, шпачку,
Че бував ти в мойом мачку,
Че бачив ти, як мак сіють?

(Показуючі) Ото так
Сіют мак.

Горобчику, шпачку, шпачку.
Че бував ти в мойом мачку,
Че бачив ти, як мак скородят?

Ото так
Скородят мак.

Горобчику, шпачку, шпачку,
Че бував ти в мойом мачку,
Че бачив ти, як мак полят?

Ото так
Полят мак.

Горобчику, шпачку, шпачку,
Че бував ти в мойом мачку.
Че бачив ти, як мак берут?

Ото так
Берут мак.

Горобчику, шпачку, шпачку,
Че бував ти в мойом мачку,
Че бачив ти, як мак їдят?

Ото так
Їдят мак.

Їдж, дурню, бо це з маком.
На гарну (красіву) людину кажуть: «Цвіте, як маков цвіт».
Нема в його правди ні на макове зе́рно.
Мак «ведун» називаеться так потому, що сам ведеться.
Як сіют мак, приговарують: «Роди, Боже, на всякого долю, 

на старого, на малого і на всяке птаство».
Як корова перший раз отелиться, то першого дня берут свя-

ченний мак «ведун», моляться «Отче наш» і од правого рога 
корови обсипают ії кругом тречі, то, кажуть, не буде шкодить 
відьма.

В маку ведуну купают дитя, щоб спало. Котра мати не шко-
дує своє дитя, то ще й поїть його маком-ведуном, то воно спати-
ме цілі сутки, а вона діло робить.

Сорт маку:
 1) Простий мак, котрий їдят.
 2) Мак головатий, або волоський, котрий має дуже великі 

головки.
 3) Шішковатий мак, котрий має повний цвіт, як в півонії.

 1 Ф. 15, од. зб. 215, арк. 104–106, 109.
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 4) Білий мак, котрий [має] зерно біле, як пшоно и
 5) Мак-ведун, котрий сам ведеться.

Мак ідят от «пекари́ці» так: сипят мак на ладоню і лижут 
його язиком, кажуть, помагає.

Витребеньки про мак

Посію мак головатий,
Бо внадився до мене дяк бородатий.
Ой не ходи, дяче, до мачку,
Бо одріжу табачку.

***
Товчу, товчу мак, —
За ступою дяк.
Чого, дяче, плачешь?
Че тебе мати бьє,
Че їсти не дає?

***
Наваримо гарбуза,
Насипимо маку.
А в той гарбуз
Батько загруз
По самую с-ку.

***

Пропав м й вік,
Як мак в цвіт:
Вночі зацвів,

А вдень пропав.
Отак то марно
М й вік пропав.

***
Люде їдят сало,
А я мак.
Коли я ззім його,
То буде й так.

Це та так казала, котра в п ст йєла сало, а як люде стали 
йєсти сало, то вона вже тоді йєла мак, а як люде стали йєсти 
мак, то вона вже буде й так.

Молода бере мак за пазуху й окраєц хлєба, шоб худоба ве-
лась. Це як іде до вінця1.

 1 Ці два абзаци дописано В. Кравченком.
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Про мак

Посеяла мачок пуд вербою,
Да зарос мой мак лободою.
Не жал міне, шо мак полю,
Да жаль міне, шо з родом не п’ю.
Пропав моі в’ек,

Як маков цвет,
Вноче розцвів,
А в день опав,
Так моі век марно пропав.

ЗАБОБОНИ1

Йду до тебе, криниц ,
Як до рідної сестриц ,
Як прибуває вода в джерилах,
Так нехай прибуває молоко в моїх коровах.

Каже жонка після отьолу корови, коли приходить враньці 
до криниці.

Слава Богу, криниця,
Пресвята водиця,
Земля Титяна,
А вода Уляна;

Не протився мен
Ні отрочаті моєму,
Як дожду його женити,
До (то) й тебе буду просити.

Так каже жонка, коли перший раз приходит до криниці після ро-
дів і при цьому кидає кусочок хліба і дробочок солі в ко ло дезь.

ПРИСЛІВ’Я2

А

 1. Аби зуби, то хліб буде.
 2. Аби болото, то жаби будут.

 1 Ф. 15, од. зб. 215, арк. 47.

 2 Ф. 15, од. зб. 215, арк. 1–46. У дужках курсивом подаються комен-
та рі збирача.
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 3. А поля — Божа воля, а ворота — за болото. (Це значить, 
що нічого нема).

 4. Аби дубки, то березки будут. (Ця приказка говориться про 
дівчат, що для їх найдуться хлопці).

 5. Аби крупа, то миші будут.
 6. А, коту! Протяг хвоста, як батько весілля. (Так дівка сер-

дить ся, коли іі батько не хоче видавать замуж).
 7. Або роздобут, або дома не бут.
 8. Аз, буки, но й плуга бери в руки. (Учись, но не бросай и ос-

нов ного занятия).

Б

 9. Бачила кобила, нащо воза била.
 10. Бачили очі, що купували, теперь плачти, хоч повилазь ти.
 11. Баба курку продавала і могорич брала, а за коня і волів — 

сам Бог велів.
 12. Багацько не кусай, бо вдавишься.
 13. Багатий! В одном кармані — вош на аркані, а в другому 

блоха на ціпу.
 14. Біжить, як свиня з череди.
 15. Бог умудряє сліпця: не попаде в двері, та на стовпця. (Шут ка)
 16. Бог до пори терпит — не прейде батогом карат.
 17. Борщ і каша — рідна мати наша.
 18. Баче око, да зуб не йме.
 19. Боїться, а лихо робит.
 20. Бог шельму мітить.
 21. Біда научит калач в їсти.
 22. Бьється, як риба об льод.
 23. Благородна, як свиня горо́дна.
 24. Без одного жида ярмарок буде.
 25. Будешь бачить, як своє вухо.
 26. Баба з воза — коням лекше.
 27. Брехнею всей світ пройдешь, да назад не вернешься.
 28. Береженного і Бог береже.
 29. Береже, як ока в лобі.
 30. Бог не поможе, коли будешь спати, небоже.
 31. Берімось дружно, то не буде грузно.
 32. Беховця — пізнаєшь здалиця.
 33. Бог високо, но все бачит.
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В

 34. Всякий бачит, що на мені, но ніхто не бачит, що в мені.
 35. Вертить, як собака хвостом.
 36. Вилупив очі, як баран на воду.
 37. Вліз між вро́ни, то треба каркат, як і во́ни.
 38. Вивів на сліпого (сліпу) стежку. (Неудачний совіт).
 39. В свята дівки пнуться, а на масляну вже гнуться. (Шут-

ка про дівчат).
 40. Вродився в сорочці. (Про щасливого так кажуть).
 41. В ногах нема правды.
 42. Варвара ночі урвала, а дня приточила. (По народному по-

верью с Варваринского дня ночь делается короче, а день уве-
ли чи ва ется).

 43. Варвара ночі урвала, а Ганна приточила.
 44. Варвара берегуха — бережи носа й вуха. (Так говорят 

про декабрские морозы).
 45. Вхопив гарбуза да ще з клюпою. (Говорять на того хлоп-

ця котрому дівчина одказує перед вінчанєм).
 46. В гостях добре, а дома лучче.
 47. Вискочив, як голий з очерету.
 48. Вовка ноги годуют.
 49. Вірний, як собака.
 50. Вдовцю, де хатка, там і паніматка, а вдова ходи з хати в 

хату на похльобіни та на пошкребіни.
 51. Вмотав, як к т сало.
 52. Вмотав, як павук муху.
 53. Вистав н жки, вистав душу. (Сміються з поганого і ля-

да щєго хлопця і чоловіка, котрий пнеться, що він щось да 
зна чить).

 54. Видно пана по халявах.
 55. Видно пана по по́ході.
 56. Вмів взяти да не вмів сховати.
 57. Вечір добрий, дайти пир г довгий, а якщо скупії на пла-

ту, то пуст т мене в хату. (Кажуть шутками, коли при-
ходять до кого і застають «бесе́ду»).

 58. Високий аж до неба, но й дурний, як і не треба.
 59. Вискочив, як куций з маку. (Хто що недоладу скаже).
 60. Все одно — че в лоб, че в лисіну.
 61. Вчіпилася, як та піявка.
 62. Вчіпилася, як сльота.
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 63. Впутався, як муха в павутиня.
 64. Вертів, крутив, поки на себе пастку не накрутив.
 65. Виміняв шило на мотовило. (Коли неудачна мінка).
 66. Виміняв шило на швайку. (Теж).
 67. Вискочив, як голий з конопель. (Коли хто що скаже недо-

ла ду).
 68. Вбири і пень, то буде подобень.
 69. Виміняв бика на индика. (Неудачна мінка).
 70. Вовк дорогу перейшов. (Кажуть тому, кому шаньсює).
 71. Виграв, як Хома на вовні.
 72. Виграв, як Тонкий на яблоках. (В селі Бехах жив жидок 

Зільбербрант, він був худий і високий, і за це його прозвали 
Тонким. Оцей Тонкий раз купив мішок яблок і продав[ав] 
їх не тільки за гроші, но і за всякі селянські продукти. В 
цього Тонкого була така комора, що вся в дирах. Ото хлоп-
ці наглянули в його біля задньої стінки коробку з яйцями і 
давай ті яйці діставати, і за них яблока в його купувати. 
С того часу і повелась ця присловиця).

 73. Виграв, як Заблоцький на милі.
 74. Виграв от жілєткі рукава. (Нічого значить не виграв).
 75. Виграла Гапка чортового батька.
 76. Вмів получати, зумій і вживати.
 77. Воно йому потрібне, як собаці пята нога. (Кажуть, коли 

хто візьметься за непотрібне діло).
 78. Виробив, як кіт на глині. (Хто що недоладу зробить, то 

так сміються з того).
 79. Вогню не дроче.
 80. Вогонь — не наш брат.
 81. Вогонь як візьми — нікому не дасть (не дасьць).
 82. Вода як візьме, то ще кому-небудь отдасьць.
 83. Вивернув очі, як чорт дівочий.
 84. Воно йому так подобає, як свині наритники.
 85. В стрільця дим густий, да об д пустий, а в рибака голі бо-

ка, да об д паньський.
 86. В йому правди, як в копійці золота.
 87. В йому правди, як в копійці срі́бла.
 88. В його сім пятниць на неділю. (Хто міняє своє слово).
 89. Вода і вогонь не помилують.
 90. Впасся, як свиня на бразі.
 91. В приймах був. (Кажуть на безхвостого собаку).
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 92. Вистроївся на послєдню петельку.
 93. Все пройде, одна смерть не мене.
 94. В лежня не буває хліба, а в дурня грошей.
 95. Вже йому и циганські діти не на умі. (Коли чоловіку яке 

горе, а до його йдут за порадою, то другі люде кажут цю 
приказку тому, хто йде за порадою).

Г

 96. Голодний село перейди, а голий ні.
 97. Грушка — минушка. (Кажуть про нєрасчотлівого).
 98. Гризуться, як ті коти в мішку. (Про нелади між брата-

ми і сусідами).
 99. Горить, як за грішну душу. (Про погану лямпу).
 100. Гора з горою не зійдеться, а чолов к з чолов ком зій дут ся.
 101. Годуй кабана мукою, то п йде рукою.
 102. Говорив батько до самої смерті, а все чорт знає що.
 103. Голодній кумі пироги на умі. (В Бехах є звичай, що кумі 

но сят пироги, тій, котра хрестила. Була така кума, коли 
не стало в їй хліба, то вона все заговарувала, щоб їй при нес-
ли пироги. Звідцель і повелась ця поговорка).

 104. Гидко ззісти — жаль покинуть.
 105. Гляди весну, будешь мати літо. (Не лінуйся сіяти, то бу-

деш мати, що влітку робити).
 106. Гляди осінь, будешь мати зиму. (Заготов корму і дров, 

то легка буде зима).
 107. Гляди, як ока в лобі. (Приказує жінка чоловікові, коли 

він іди на ярмарок, щоб в його чого не вкрали).
 108. Гарячий, як жидовський борщ в субботу. (Шутка про 

сирдитого чоловіка).
 109. Готов в л жці води втопити.
 110. Голий, як біч, а бистрий, як діч. (Хто себе високо несе).
 111. Гола, як пуп. (Дуже бідна).
 112. Гроші мамона: без їх жит не можна.

Д

 113. Дяковать за ласку, коли поп посвятив паску.
 114. Дарованному коню в зуби не заглядают.
 115. Добрий камінь — все перимели.
 116. Даровиця все равно що «эн, гуси политіли!»
 117. Дурень думкою богатіє.
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 118. Добре роби, добре буди. (Присловиця старих людей).
 119. До пори жбан воду носит.
 120. Де багацько баб, там дитя без носа.
 121. Два білих, а третій як сніг. (Це значить, що нічого в його 

нема).
 122. Дощь іде́, а гость їди.
 123. Дурна, як овечка.
 124. Дурень куда п йди, то свічки не поставить.
 125. До Юрья треба, щоб сіна було й в дурня, а на Миколу по-

давай і вили заховай.
 126. Досталося, як з носа капнуло.
 127. Де не посій, то там і вродиться.
 128. Дума за морем, а смерть за плечима.
 129. Добрий боїться ківа, а поганий не боїться і кія.
 130. До Миколи не кидай рукавиць ніколи.
 131. До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки.
 132. До Святого Духа не скидай кожуха.
 133. Дуринь мняло зловить.
 134. Де любовь, там і Бог.
 135. Добре і вкрасти, як є до чого прикласти.
 136. Душа не сосід — сти хоче.
 137. Дівки хутко ростут, як лоза в болоті.
 138. Дощь іде — гріби будут, дівки ростут — баби будут.
 139. Добрий майстер: має снасті, як в пічкара. (Значить, май-

стер поганий).
 140. Дай, Боже, все вміт, да не все робит.
 141. Дурні голоса не йдут на небеса.
 142. Дурне сало.
 143. До Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі хоч каглу витри. 

(Шутка про дівчат).
 144. До Дмитра дівка каже: «Алюшки, бо перескочу», а по Дмит-

рі: «А коти, а то впаду!» (Теж).
 145. Де два бьється, третій не мішайсь.
 146. Дурне теля.
 147. Де сирота, там пустота.
 148. До його так пристани, як горох до стінки.
 149. Дві бабі, один жид — цілий ярмарок.

Є

 150. Є в мене клоче, да чорт його прасти хоче.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

445

Ж

 151. Жди, грібе, покуль хто тебе здібе.
 152. Жидовський зараз, а панський поче́кай — все одно.
 153. Ж нка не чобот, з ноги не скиниш.
 154. Живе, як в Бога за дверима.
 155. Живе, як в пана за печою.
 156. Живуть, як кот з собакою. (Коли чоловік і жінка сва рать ся).
 157. Жде, як в л обуха. (Кажут на нероспо[ра]дітельного и не-

ре шительного чоловіка).

З

 158. З мужиком друже, а за пазухою камінь держи.
 159. Заіхав під дурного хату.
 160. Заіхав п д штире вітри, а п д пятий шум.
 161. За моє жито мене й набито.
 162. Задер голову, як пустий колос.
 163. Замолов, як цуцик хвостом.
 164. Зморщився, як печенни яблоко.
 165. З паршивою головою да на торг їди.
 166. Зловив ґаву.
 167. Земля дожидає свого хазяїна.
 168. За дурною головою — ногам біда.
 169. Зажурився, що молодим не ожинився.
 170. Захотів в [П]етр вку мерзлого.
 171. Звивається, як сокирка по воді.
 172. Звивається, як муха в окропі.
 173. Застав дурного Богу молиться, то й лоба розіб’є.
 174. Зять любит взять.
 175. Злякана ворона і пня боїться.
 176. За кусок кішки тріпає сім миль пішки. (Про дурну робо ту).
 177. Зять любить взять: давай д жку з тістом, то буде брать, 

ще й буде клясти, що тяжко нести.
 178. Заяць дорогу перебіг. (Коли невдача).
 179. З ким поведешься, того й набирешься.
 180. За вогнем треба ходит, як за малою дитиною.
 181. З вогнем нема жартів.
 182. Загорівся, як вогонь. (Кажуть про сердиту людину).
 183. Захватався, як жид молотити.
 184. З спання не буде коня, а з лежі — одежі.
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 185. Задається, як Гандзя в постолях.
 186. З Богом, Парасю, коли люде трапляються.
 187. З його такий стрілець, як з мене мірошник.
 188. Зібрались обоє рябоє.
 189. Знає кицька, чіє мнясо ззіла.
 190. Зогледівся, як наївся. (Чоловік в пост наївся скоромного, 

да й каже: «А що я наробив?» Жінка й каже: «Зоглядівся,
як наївся»).

 191. Зробив, як за напасть.
 192. З носа кап, а в губу хап. (Кажуть про того, хто нічого не 

пропустить, щоб не взять).
 193. Запутався, як муха в павутиня.
 194. Захотілось перцю з маком.
 195. З миру по нитці, голому сорочка, а по кулаку, то смерть.
 196. З вогнем і водою малії жарти.
 197. За що будем биться — за маслянні вишкварки?
 198. За яке лихо будеш свариться?
 199. Знай, свиня, своє ст йло.
 200. Зібралося два Андрухи: один сл пий, другий глухий.
 201. З Богом за море, а без Бога ні до порога.
 202. Задумав жениться, як гробом воняє (пахне)+(чутно).
 203. Залив за шкуру сала.
 204. Зосталось чорту на штани. (Коли як снуют, і зостається 

пасмо, то так кажуть, и це буває от того, що коли сяда-
ют обідать і в тей час ще й прядуть).

 205. Засунь, нехай не віє.
 206. З його користі, як з козла молока.
 207. За чужим розумом не проживешь.

І

 208. І не їсться, і не покинуть.
 209. Їдешь на день, а хліба бери на неділю.
 210. Їж, дурню, бо це з маком.
 211. Їж борщ з грибами, а язик держи за зубами.
 212. Їж, покуль рот свіж, а як пойдеш до гробу, то ззіси хво ро бу.
 213. Ї Бог не оборони, як святі напруться.
 214. Їсьць, як за пл т кидає.
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Й

 215. Йде, як темна ніч. (Кажуть про пьяниць).
 216. Його добре по смерть посилати. (Кажуть про того, хто 

любить багацько балакать и бариться).
 217. Йому нестрашно, як мокрому вода, а голому розбой.
 218. Йому одна дорога, а тобі десять. (Кажуть, коли шука-

ють заблудившуюся худобу).
 219. Йде і пупа на собі не чує. (Про гордого).

К

 220. Купив корову — аж бик, так по тому і бит. (Це значить: 
че добре, че недобре, но треба, щоб було добре).

 221. Купив одежіну: що ані голий, ані в сорочці.
 222. Купив би село, да грошей голо́.
 223. Крути, не верти, а прейдеться вмерти. (Росказують, що 

колись був богатий чолов к і йому знахор сказав: «Ти 
тоді вмрешь, як побачишь смерть в головах». Ото він зах-
ворів, а смерть і з’явилась йому в головах. Тоді він зробив 
собі таку кровать на пружинах, що вона, коли він нажме 
кнопку, то в одну міть оберниться в другий бік. Ото він 
почав крутити тею кроватью, а смерть все в головах 
стоіт. Тоді він і каже: «Крути, не крути, а прейдеться 
вмер ти». Теперь вона вживається при скрутном стані).

 224. Кому скрутиться, а куцому змелиться.
 225. Куда голка, туда й нитка.
 226. Коли не піймав — не каже злодій.
 227. Коло готової колоди добре і вогонь класти.
 228. Коли снігу нема, то й хліба нема.
 229. Кози не товар, а дівки не люде.
 230. Кого хлопці бьют, того дівки любят. (Бо за них і хлопці 

бьються).
 231. Коли б свині роги, то були б людям вузки дороги.
 232. Коли б свині роги, то всей світ сколола б.
 233. Кожна біда на свому возі їди.
 234. Купив дирку с калача. (Щось непутяще).
 235. Курка не птиця, а баба не чолов к.
 236. Крук крукові ніколи ока не видовбає.
 237. Ковбаса та чарка — менається сварка.
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 238. Квас діти переводить. (Колись били цигана на ярмарку, в н
вскочив в гарбарню да й каже: «От щастє маю: с-под на-
гайні попав в півоварню. Дай квасу напиться!» Йому дали 
настою, в котром мочать шкури. Напившись того квасу, 
да й каже: «А який крепкій!» Да й питає: «В тебе діти 
живії?» — «Ні, померли». — «То не жалкуй на Бога, бо квас 
діти перевьов»).

 239. Кучеравий Марко ходи по ярмарку, не купує, не торгує, 
тільки робит сварку.

 240. К нь на штирох ногах да спотикається.
 241. Коли б знаттє, що в кума питтє, то б і дітки забрав.
 242. Коли не п п, то не вбирайся в ризи.
 243. Кому як грязь, а йой як князь. (Кажуть, коли дівчина 

виходить за поганого хлопця).
 244. Коли не коваль, то й діла не погань.
 245. Кидай живе та йди мерлого шукат. (Коли з роскоші хто 

кидає своє обісця та йде в світ шукат луччого).
 246. Кожна ручка для себе карлючка.
 247. Кричить, аж пуп тріщить.
 248. Косю, косю, поки на оброть.
 249. Кожний браток — в свій роток.

Л

 250. Латку на латку сажу, а грош на горілку щажу. (Про 
пьяницю).

 251. Літом і качка — прачка.
 252. Люблю, як душу, і трушу, як грушу. (Про тих чоловіка і 

жінку, що бьються).
 253. Літо пролежишь — зимою с сумою побіжишь.
 254. Лучче з хитрим загубити, ніж з дурнєм найти.
 255. Лізе в очі, як сльота.
 256. Літо раз родить.
 257. Літо приробляє, а зима поїдає.
 258. Ласий, як к т на мишь.
 259. Ледь на ледь од села одгризлась. (Про сварливу і язика-

ту бабу).
 260. Ласий, як к т на сало.
 261. Любит, як собака палку.
 262. Лучче з холодною (святою) водою, як с поганим моло ком.
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 263. Лиха їскра поле спале, і сама пропаде. (Так само і пога-
ний чолов к).

 264. Любімося, як брати, а торгуймося, як жиди.
 265. Лінь тяне в тінь.

М

 266. Можна до трийцяти літ не жиниться і ще нажиться.
 267. Місяць світит, да не гріє.
 268. Моститься, як ворона на кублі.
 269. Молода вмилась. (Кажуть про молоду, котра не хоче йти 

замуж — одказала, дала гарбуза).
 270. Моститься, як сорока на лозі.
 271. Мурза ковальова. (Про неряху).
 272. Мовчи, да не будь за те, що ворота п дкидає. (Не будь сви-

нею).
 273. Мовчи та дишь.
 274. Масляна дісята — зима проклята.
 275. Мняко стелить, но твердо спать.

Н

 276. Нема горя горішшого, як бере голий голішшого. (Коли 
же́ниться бідний і бере біднішшу се́бе).

 277. Не журись, лучче Богу помолись. (Так розважають).
 278. Не лізь попереду батька в пекло.
 279. Найшов на свої рукі — му́кі.
 280. Не дай, Боже, з Ївана пана.
 281. Не підмажешь — не поідешь.
 282. Нехай й сало, аби за моє стало.
 283. Ні Богові свічка, ні чортові ожух. (Про непутящого чоло-

в  ка).
 284. Наш брат привик жит на мертвой точці: вмру, зогнію, а з 

цього місьця не п йду.
 285. Ну й зробив, щоб тебе Бог калікою зробив. (Шутка).
 286. Наш придко1 наївся редькі, через те нам всім горько.
 287. На Явдокі — зимі доки.
 288. На Явдоки — води по волоки.

 1 Можливо, так передано слово «предок».
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 289. Написав писака, що не розбере й собака (ніякий чита ка).
 290. На Миколу дивиться, а Варвару бачит. (Про косоокого).
 291. Наговорив мішок і торбу.
 292. Ніколи дісятки хабара не дай і с поганим не товаришуй. 

(Совіт старих людей).
 293. Ніхто не баче, як сирота плаче.
 294. Наївся, як собака мухою.
 295. Нате і мої штани в жлукто. (Коли хто в розмову встав-

ляє недоладу і своє слово).
 296. Накарав мішок, то й торба страшна.
 297. На злодію шапка горить.
 298. Не попитавшісь броду, не суйся в воду.
 299. На Миколи — да ніколи.
 300. На май — хліба предбай, а там сяк-так дожевешь і ново-

го хліба дождешь.
 301. Надоїв, як мухи в спасовку.
 302. На животі шелистить, а в животі бурчить. (Кажуть про 

того, хто гарно строїться, а немає чого сти).
 303. Напав на його ґедз.
 304. Не славна хата вуглами, а славна пирогами.
 305. На чужий коровай рота не роз являй, а свій май.
 306. На мало́й землі хліб ідят, а на великой вовки гудут. (При 

сва тані так люде рают, щоб не дуже виглядати бога то го).
 307. Наробив муця, що не хоче сти й цюця.
 308. Не родись краси́вий, а родись щасли́вий.
 309. Носиться, як дурень з ступою.
 310. Носиться, як дурень з писанною торбою.
 311. На ж нку дома, а на кобилу в дорозі — не вір.
 312. Не гицай, бо ногу зломишь.
 313. Не тільки світа, що в вікні.
 314. Не стуль вітер завіяв. (Про сирдиту людину).
 315. Не чіпай лиха, коли спит.
 316. Не шукай лиха, бо воно й саме найди.
 317. Не копай ями другому, бо сам впадешь.
 318. Не стільки з його помочі, скільки немочі.
 319. Не давай дурню пальця в рот, бо откусить.
 320. Наклював носа, як коту. (Вилаяв).
 321. На нозі чоботок ріпит, а в борщі чорток кіпит.
 322. Наскочила коса на камінь.
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 323. Не хотіла собача лапа на столі, то нехай теперь під сто-
лом. (Коли кого накажуть після провини).

 324. На одной голяці повісить, один другого не переважить.
 325. Не бий, бо в його батька нема. (Кажуть на собаку и при-

блудного чоловієка).
 326. Не журись, що в мене грошей нема, Бог даст, то и в тебе 

не буде. (Шутка).
 327. Нехай і гречка, аби не сперечка.
 328. Нехай и жито, аби за моє вжито.
 329. Напали, як на мокрого блохи.
 330. Нехай й так, нехай й так, нехай буде з проса мак. (Коли 

не можуть переспорить кого).
 331. На одне очко скалить, а на друге гнойок біжит. (На неря ху).
 332. На пшиницю роляє, нехай мила гуляє.
 333. Наварила б і моя мати варенник в, щоб да сир, але й му-

ки нема. (Значить нічого нема).
 334. На покуті — не п п, то кутя, а не кутя, то дурне дитя.
 335. На прошенного гостя багато треба.
 336. Не пошануй вогню раз, то в н тебе — десят раз.
 337. Недогода моїй бабці ні на печі, ні на лавці.
 338. Не стоїт шкурка за вичінку.
 339. Не мала баба клопоту да купила порося.
 340. На тобі, небоже, що мені негоже.
 341. Не плюй в колодезя, бо прейдеться води напиться.
 342. Не нагодуй — не будешь мати ворога.
 343. Не купив батько шапки, нехай вуші мерзнут. (Сміється 

сам з себе, в кого зимою погана шапка або ходить в ко зир ку).
 344. На гнилий товар знайшовся сліпий купець.
 345. Не треба було на печі ночувати. (Коли невдача).
 346. Над сиротою Бог с калитою.
 347. Найшов сокирку за лавкою.
 348. Ну і пани: на трох однії штани, хто раньше встав, тей 

штани склав.
 349. На чійом возку їдешь, того й пісенку співай.
 350. Наїджся блекоту да жди мого меду. (Коли обіцяют і не 

вірят цьой обіцянці).
 351. Наївшись і напившись, ґвалт хочу женитись, а як зго-

лоднію, де я ж нку подію. (Хто під старість жениться, 
то так з того сміються-глузують).

 352. Не дай, Боже, з хама — пана.
 353. Не беру тебе, Тацю, тільки твою працю.
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 354. Обоє рабоє.
 355. Обійдеться циганське весілля без марціпанів.
 356. Оглянувся по нивчасі.
 357. Оглянувся куций, як хвоста не стало.
 358. Одольються вовку овечі сльози.
 359. Обіцяй да не дай, нехай дурень радується.
 360. Обіцяв пан кожуха, тільки слово його тепле, а душа аж 

тру сить ся.
 361. Обіцянка-цяцянка, а дурному радість.
 362. Ось теперь і кукай! (Коли хто влізе в яку тарапату).
 363. Оце дав, як к т наплакав.
 364. Огонь, хліб і вода, то нема голода.
 365. От розсілась, як та пані на всі сані!
 366. Од суми і тюрми не зарікайся.
 367. Оці гості в’їлись мені в кості.
 368. Ото родись та вдайся. (Так кажуть про щасливу люди ну).
 369. Один глаз на Кавказ, а другий зир — на Мозир. (Про 

косоокого).
 370. Один глаз на Кавказ, а другий на Європу. (Теж).
 371. Опускайся, куме, на дно да не трать сили. (Кажуть, коли 

не можуть добиться правди).
 372. Однака дяка як за рибу, як за рака.
 373. Од його ні одмолиться, ні одхреститься.
 374. Ото насів, як той коршак на курку.
 375. От носиться, як дурень з писанною торбою.
 376. Оце то хліб: молов батько, не віявші, пекла мати, не 

сіявші!
 377. Опарився на молоц , то й на воду студит.
 378. О, там вже — без Гриця вода не освятиться!
 379. Оце вшивсь, як жук в г…о.
 380. Ото хліб — закалец на палец!
 381. Ошукалась, що батька не питалась.
 382. Овечка в дворі — свита на спині.
 383. Овечка, к нь, корова — при шлюбі з молодою вся умо ва.

П

 384. Пан кладе печать, а мужик дивиться, скуль почать.
 385. Пропав м й в к, як мак в цв т.
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 386. Пусті голоса не йдуть на небеса.
 387. Пошли дурного, а за їм другого.
 388. Причіпилась, як сльота в осені.
 389. Получишь на Юрья, як рак свисне. (Значить ніколи).
 390. Помоглось, неначе сім баб пошептало.
 391. Прокатався, як Гершко на Камінний ток. (В Бехах жив 

жидок Гершко Кацман, він був не дуже бідний, торгував 
собі дрібним крамом, но був скупий і все виглядав на да-
рімницю. Коли йшов з міста, то всякого, бувало, просить, 
щоб його подвезти разом з крамом. Надоїв він людям. Раз 
оце він ніс калачі з міста, і на дорозі, недалеко від села, 
зустрінула його подвода з с. Васькович. Він і давай про-
ситься подвезти його додому. Подводчик взяв його на воза 
і в селі, де жидку треба було злізти, він вдарив по конях 
і во всю прить виїхав верстов три за село в уроч[ище] 
Камінний ток і там його скинув. І жидку замісьць одной 
верстви треба було теліпатись назад ще три версти. З 
цього повелись і ці приказки).

 392. Прокатався, як Гершко с калачами.
 393. Пани б’ються, а мужикам чуби тріщать.
 394. Попав пальцем в небо.
 395. Пьяниця вмирає без горілки, як огурок без росолу.
 396. Піймав куцого за хвоста.
 397. Порадкує, як свиня мішками.
 398. Прийде́ коза до воза, да не буде сіна.
 399. Периливаєм з пустого в порожнє.
 400. Після каші нема паші.
 401. Після смерті нема покаянія.
 402. Плюй к…і в очі, а вона каже, що дощ їде́. (На безстидно-

го і безсовістного чоловіка).
 403. Прейде марець, то ще змерзни не один старець.
 404. Побий тебе, Боже, на гладкой дорозі.
 405. Пусти свиню п д стол, вона й ноги на ст л.
 406. Петр вка — голод вка.
 407. Плуг і борона в сухоткі не вгонят.
 408. Прийшов Спас, бере рукавиці про запас.
 409. Пилип дітий зодягає. (В Пилипівку найбільш прядут).
 410. Пани майстру, злізьти з даху, не псуйти ґонти.
 411. Прийшла біда, а за єю друга.
 412. Прийшла біда, одчиняй ворота.
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 413.  Под очами масло, а п д носом ковзалка. (Так хвалять 
дів чи ну неряху).

 414. Пощастило, як Кузьмі на сватані. (Був собі чолов к Кузь-
ма-пьяничка, де його не посій, то там вродиться. Оцей 
Кузьма завсіди вшиється не в своє діло. Так було і теперь. 
Пішов він на одне сватанє, напився і давай його за столом 
«в Ригу іхати». Його взяли, вивели да в великий метіль і 
кинули. Він там до рання і дуба дав. З цього повелась ця 
поговорка).

 415. Пропав, як собака в ярмарок.
 416. Подарував, що з носа спало.
 417. Поговоришь, як з кобилою в болоті. (Колись були кругом 

села великі болота, де ранньою весною росла сочна тра-
ва. Туда раз забралась одного чолов ка кобила і давай 
пастись. Чолов к ходив, ходив. Косяв до єї, косяв, а вона 
тільки собі хвостом помахує. Другий чолов к йде да й 
каже: «Эге поговоришь з єю, коли вона в болоті»).

 418. Питалась зима, де голі літували. (Кажуть, коли перший 
раз сніг випаде, да ще зарання).

 419. Перша ж нка од Бога, друга од людей, а треття од чорта.
 420. Поки соньце зійди, роса очі виїсть.
 421. Попався, жучку, в ручку. (На селі був знахор, це було за 

часів паньщіни, ото пан хотів його провучить, щоб він 
людей не дурів, прикликав його до себе, взяв в руку май-
ського жука да й каже: «Як вгадаєшь, що в мене в руці, 
то дам карбованьця, а як ні, то двадцать пять р зок». 
Знахор почухав потилицю да й каже сам за себе: «Ото по-
пався, жучку, панові в ручку». Пан здивувався і дав йому 
карбованьця).

 422. Покуль батько копу гречки спаскудив, то я пару посто-
лов зробив. (Так кажуть про лядачого робітника).

 423. Приймацький хліб собацький.
 424. Послєдня в попа ж нка.
 425. Просили на дорозі, щоб не були і на порозі.
 426. Причіпився, як п’яний до плота.
 427. По вусам текло і в роті не було.
 428. Прожив свой в к, як в ступі стовк.
 429. Причіпи кобилі хвіст, коли в ії св й є.
 430. Покрова, як не покриє листом, то покриє снігом.
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 431. Першого дня гость золото, другого срібло, а третього мідь, 
та дому їдь.

 432. Пок рни телятко дві матки ссе, а погане ні одної не дож де.
 433. Подп вна принесла холоду повно.
 434. Поки чолов к не здуріє, то не вмре. (Кажуть так, коли ста-

рий чоловік зробить яку дурницю, наприк лад — ожениться).
 435. Попустив Бог Микиту на проволокиту.
 436. Пошло, як з милом. (Легко).
 437. Просимо їмо́, як прийдети, то в лоб дамо. (Шутка).
 438. Покуль з богатого вийди пух, то з убогого — дух.
 439. Перднешь, назад не вернишь.
 440. Прийшов, не просяче, пішов, не дякуваче.
 441. Повадився журавель до бабиних конопель.
 442. Пошла б і за вола, аби дома не була.
 443. Подлицю все к лицю.
 444. Про вовка промовка, а вовк тут. (Коли про кого балакают, 

і він тут сам з’явиться).
 445. Поки тлустий схудне, то худий здохне.
 446. Посаг менеться, а чорт останеться. (Про погану жінку).
 447. Правди по ньохоть, а брехні по локоть.

Р

 448. Ростут, як гріби після дощу. (Кажуть про дівок).
 449. Рання пташечка зуби теребе, а п здня очі.
 450. Розійшлось, як заєче сало.
 451. Риє, як свиня. (Про поганого чолов ка, котрий любить па-

кос тить).
 452. Рука руку миє, щоб обидві білі були.
 453. Риба шукає, де глибше, а чолов к, де лекше (де лучче).
 454. Рощахнувся в Петр вку на льоду. (Так кажуть про по-

кидачку і покидача).
 455. Ріск — благородне діло.
 456. Ростягалась, як жид вська корова.
 457. Розбивається, як пень за горобцями,
 458. Робім так, щоб були вовки (кози) ситі і кози (сіно) цілі.
 459. Рибак рибака бачат здалека.
 460. Решетцем бом, то Гриць вже й там. (Про гулящого па руб ка).
 461. Раз родила мати, раз померати.
 462. Роби, небоже, то й Бог поможе; як не поможе по щасті, то 

поможе по праці.
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 463. Рада б душа в рай, да гріхи не пускають. (Коли чого хо-
четься, но не можна достати).

 464. Родня, щоб їх брало по десять щодня.

С

 465. Скупий вдвоє платить, а лядачий вдвоє ходе.
 466. Сиділа три дні та висиділа злидні.
 467. Старцю села не наклад.
 468. С кожної лози по одному чорту.
 469. Сказав сліпий: побачим! (Вместо: подожді, посмотрім).
 470.Спить, як після маківки. (В нашой місцевості малих ді-

тий поят маком, щоб спали).
 471. Суп! — без солі, без круп.
 472. Сіла муха на носі. (Коли хто напрасно гнівається. Кого 

не можна впросить).
 473. Ситий голодному не вірить.
 474. Своя сорочка ближнішша до тіла.
 475. Савва мости мостить, а Микола гвоздить. (Про Миколіні 

морози).
 476. Суха л жка рот дере.
 477. Слово не горобей, вилитить — не піймаєшь.
 478. Собаці не вір.
 479. Своя хата покришка.
 480. С…а гола, аби каша з молоком. (Про того, хто любить 

смаш но поїсти).
 481. Спасибі за обід, що наївся дармоїд. (Шутка).
 482. Смішно, як собаці після друка.
 483. С тебе дівка, як з собачого хвоста сито.
 484. С тебе полза, як з собачого г…а на полі.
 485. Сьогодня таке свято, що сім баб роспято.
 486. Сім баб, сім рад.
 487. Собака бре́ше, а вітер не́се.
 488. Свята земля, матір наша, вона нас зодягне і нагодує.
 489. Старе, як мале.
 490. Собака бреше, а пан їди.
 491. Силою колодезя копати — води не пити.
 492. Служба зведе, а земля ніколи.
 493. Скажи казку-небилицю, то дам вогню в рукавицю. (Шут ка).
 494. Спритний, як комар на морозі.
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 495. Спритний, як медвідь до горобців.
 496. Став, як турецький святий.
 497. Свічку ззів, а до ґнота Богу молиться. (Кажуть так на 

хан жу і на єхідного).
 498. Світом крутить. Чого крутишь світом?
 499. Сироті жениться, то й н ч мала.
 500. Свого не приклавші. (Хто виглядує на даримницю).
 501. Спитай мами — ходи з нами. (Так кажуть парубки дів-

ча там).
 502. С поганою головою не лізь в чад.
 503. Сідай, бабо, підвезу! — Нема часу, поб жу.
 504. Ска́жи: на вербі груші ростут. (Збреше).
 505. Соломянний хлопець золоту дівку бере.

Т

 506. Так воно йому подобає, як свині роги.
 507. Так любят, що за кулаками світа не бачу. (Говоре дівчи-

на, котру хлопці щіпають).
 508. Такий добрий, як собача мати.
 509. Так воно йому до лиця, як корові сідло.
 510. Такий в н свой, як чорт козі.
 511. Така гидота, що не можна одірвати од рота. (Шутка про 

го ріл ку).
 512. Трищі, не трещі, вже минулись Водохрещі. (Про январсь-

кі морози).
 513. Там добре, де нас нема, а де ми пойдем, то скрозь поп-

суєм.
 514. Тещіна зима: щоб мому зятю не було не зіми, ні літа, бо в 

його нема ні воза, ні саней. (Про таку зиму, що не можна 
іздити ні возом, ні саньми).

 515. Так я його боюся, як торішнього снігу.
 516. Так воно йому потрібно, як дирка в мості.
 517. Тринді-ринді з маком корж. (Ирония).
 518. Така пара, як відро з банькою.
 519. Тікай, попе, нехай дяк сяде.
 520. Тремається, як вош кожуха.
 521. Теперь живе не господар, а тільки лодир.
 522. Так воно йому поможе, як чорному мило, а мертвому ка-

ди ло.
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 523. Тому така правда, як вош кашляє.
 524. Таке тонки, як пісок, а здасьця на мішок.
 525. Тьок і притьок, і почінка приволок. (Так кажуть на Різд-

вя ний день 8 января).
 526. Ти так розбираєшься, як баран на зорах.
 527. Ти понімаєшь, як свиня на барабані.
 528. Тоді будем жениться, як будут свині на небо дивиться. (Од-

ві чають хлопці дівчатам. Шутка).
 529. Так вам ніколи, як старцям в жнива.
 530. Тобою подопрешься, як зломанним києм.
 531. Такий добрий, як с клоча бат г.
 532. Така хороша, як свиня в дощ. (На нераху).
 533. Така хороша, як овечка з бразькотами. (Тоже).
 534. Так баб — як в зарослі. (Шутка. Кажуть, де застануть 

в хаті багацько баб).
 535. Ти його христи, а в н кричить: в лози пусти!
 536. Так в н знає, як баран на градусах.
 537. Так розбирається, як свиня на перці.
 538. Так стелиться одно до другого, як по драбині йде.
 539. Тиха вода греблю рве.
 540. Твоє діло мірошницьке (мелницьке) — підкурне да сядь.
 541. Такий зґрабний, як віл до карети.
 542. Така добра, як соуль в очі.
 543. Тихо, хоч мак сій. (Так кажуть, коли нема вітру).

У

 544. У страха очі великі.
 545. У вдови два норови, а у вдовця, то нема й кіньця.
 546. У хліба короткі н жкі, як втече ніхто не дожене.
 547. У ж нкі волос довгий, а ум короткій.
 548. Утер йому носа. (Засоромив).
 549. У дурня не проси поради, бо в н так порадит, що не бу-

дешь радий.
 550. У Параски не найдешь ласки.

Х

 551. Хитра голова да одної клипчини нема.
 552. Хутко йди, то лихо наженешь, помалу йди, лихо тебе на-

жине. (Кажуть, коли не можна позбутися ніяк біди).
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 553. Хтось в цей дом дерезу кинув. (Кажуть, коли в семьї ко-
ло титься).

 554. Хто дбає, тей має.
 555. Хто не посіє до Богослова, не варт доброго слова.
 556. Хто високо літає, низько сідає.
 557. Хліб-с ль іж, а правду ріж.
 558. Хитрий, як чорт, а дурний, як ворона.
 559. Хто любить попа, а хто попову дочку.
 560. Хороша, як ляля з мазі.
 561. Хороший, як чортів тато в осені.
 562. Хто любиться, той чубиться.
 563. Хто земельку любить, то вона його пожаліє.
 564. Хазяйство вести, не постоли плести.
 565. Хто рано встає, тому Бог дає.
 566. Хліб не зять, який спичешь — такий їдять.
 567. Хто напрошки ходить — дома не ночує.
 568. Хто бреше, тому лекше.
 569. Хватає, як куций лем жку.
 570. Хто привьоз мед, то сип наперед. (Про хабара).
 571. Хто сміл, той два ззів.
 572. Хто зіває, тей воду хлібає.
 573. Хто мовчить, тей двох навчить.
 574. Хто з язичком, тей з пирожком.
 575. Хто замолоду їсть кості, то на старость мнясо.
 576. Хапається, як жид таньцювати.
 577. Хто свята питає, тей плечі латає.
 578. Хвалить Бога, що ц п одірвався, то я от батька у хату схо-

вався.
 579. Хто курить папіроси, то ходить голий і босий.
 580. Хоч гончар сім раз переверниться, то його гроші ще вер-

нуть ся.
 581. Хто не посіє влітку, не буде що їсти взимку.
 582. Хто бреше, то бреше, а ти не подбріхуй.
 583. Хто коні міняє, в того хомут гуляє.
 584. Хорошому молодцю то й трапочка к лицю.
 585. Хто піздно ходе — сам собі шкодит. (Шутливо кажуть 

піздньому гостю).
 586. Хліб і вода — нема голода.
 587. Хомут без коня — не буде путя.
 588. Хура гною — хура жита. (Це прикмета; на хурі гною ви-

ростає хура жита).
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Ч

 589. Чудак покойник помер в вівторнік. (По місцевому зви-
чаю покойника ховають на другий день. Ця приказка має 
те значіння, що приходиться ховати в середу — постний 
день).

 590. Чого завінувся, як Марко в пеклі.
 591. Чудак покойник, вмер та й не дише.
 592. Честний, як Беркові штани.
 593. Човпеться, як Марко в пеклі.
 594. Чого хватається, як поп вна замуж.
 595. Чує, що дзвін дзвони, да не знає де.
 596. Часом с квасом, а порою з водою.
 597. Чолов к да ж нка, одна сп лка.
 598. Чого роскричались, як жаби в болоті.
 599. Чужими руками добре т льки жар загрібать.

Ш

 600. Швець кравцю не товарищ.
 601. Шкода кума, шкода пива.
 602. Шила в мішку не утаїшь.

Щ

 603. Що з воза впало, то пропало.
 604. Що сказано, то звязано.
 605. Що тобі обрік в с…і виграє?
 606. Щоб в мого батька хата згоріла, що я в його заговіла. 

(Так дочка лається на батька, що не отдав іі замуж).
 607. Що надменша свиня, то найбільше корито.
 608. Що виходи ходун, то не висиди сидун.
 609. Що літом подкинишь ногою, то в зимку взяв би рукою.
 610. Щоб я тоді тебе побачив, як свого батька з того світа. 

(Ніколи).
 611. Ще далеко куцому до зайця.
 612. Що кому, а курці просо.

Ц

 613. Це в н такий добрий, що з їм не живешь.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

461

Э

 614. Эт, перебиваємся з хліба на квас. (Коли питают, як 
живешь).

 615. Э, тут ще й к т не женився. (Коли ждуть обіду, а він ще 
не готов, або ще й не варили).

Ю

 616. Юрьева роса, дорожша овса.

Я

 617. Як коні вкрали, тоді ста[й]ню замкнув.
 618. Як н[е] кийом, то палкою.
 619. Якби було все одно, то лазили б у вікно, а то ходят в две рі.
 620. Як дочок сім, то й доля всім, а як одна, то й долі жадна.
 621. Як де єдинець, то й домовці конець. (Бо буває пьяниця, або

лайдак).
 622. Як люльки курили, то менш світом крутили, як стали 

папіроси курить, почали б лш світом крутить.
 623. Як вийшло золото, то всяка річ вишла золота дивиться, а 

хліб не пошов. (Це значить, що хліб дорожший за зо ло то).
 624. Як напишеш пером, не вивезишь волом.
 625. Як сирота плаче, ніхто не баче, а як заскаче, всякий по-

ба че.
 626. Як вмре богатир, то йде всей мир, а як — бідняк, то — 

поп да дяк.
 627. Як не жук, то не шийсь в г…о.
 628. Як лучиться мужику цинова л жка, то не їсть да бразь-

кає.
 629. Як холодний май, то буде каша й коровай.
 630. Як май холодний, то рок хлібородний.
 631. Як прийшов Илля, то чолов к наївся, як свиня.
 632. Язик без костей, що хоче те й говоре.
 633. Як пріпече, то далі втече.
 634. Як в свому язику не втримаєшь, то в чужому не вдер жишь.
 635. Як винин, отдати повенин.
 636. Як не напрадешь под димком, то вже не напрадешь под 

тин ком.
 637. Як вдруге жениться, то лучше втопиться.
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 638. Як батько волів за хвоста крутив, то нехай і син кру тить.
 639. Який н ж, таке мняло. (Про чоловіка і жонку лядачих і 

не хай них).
 640. Яке втікало, таке наганяло.
 641. Як заробив, так одвічай.
 642. Якби ще два жиди, то й ярмарок.
 643. Який їхав, такий доганяв.
 644. Як трохи (мало) крав, то Бог помагав, а як став красти 

воли, то в лихо ввели.
 645. Як мужик взнає фунт, а жид ґрунт, то світ зведеться.
 646. Як в сем’ї лад, то тому і Бог рад.
 647. Як вовка не годуй, в н все в ліс дивиться.
 648. Як моє не в лад, то я з своїм назад.
 649. Який Хомка, така його ж нка.
 650. Який їхав, такий вьоз.
 651. Який продавав, такий куповав.
 652. Як не вмієш в воді дихать, то не ставай за мелника.
 653. Як не буде в соломі колоса, то не буде в корові голоса.
 654. Як в току молотиться, то в хаті не колотиться.
 655. Як піде замуж за Народичі, то не буде їсти хліба й робля-

че. (За Народичами погана піскова земля).
 656. Як будем в Бога годні — не будем голодні.

Приложение

 657. Не дай, Боже, з дужим биться, а з богатим судиться.
 658. Так погано, а так недобре.
 659. Як орали сохою, то хліба було доволі, а як начнут тракто-

рами орат, то ні́чого буде жоват. (Современная).
 660. Такий старий, що ще молодого за пояс заткне.
 661. Такий грамотей, що тром свиням рощоту не дасць.
 662. Чолов к скупує, а чорт калитку шиє.
 663. Душа чує, да не скаже. (Коли є яке предчувствіє).
 664. Чолов к любит ж нку здорову, а брат сестру богату.
 665. Нагадай козі смерть, куди не йде, то все пердь.
 666. Не хотіла коза на ярмарок йти, а все ж її такі повели.
 667. Запорушив собі око. (Запятнал себя).
 668. Така родня, щоб їх брало по єдному щодня.
 669. Твої слова да в твої зева. (Одвічают тому, хто кляне).
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 670. Така родня: його батько в пні горів, а того прийшов да 
с… нагрів. (Коли питаються, яка родня тей, хто вплута-
ється в весіллє непотрібний).

 671. Що ступ, до луп.
 672. Так як та курка, що гріб, то не себе. (Коли хто лається, 

і за те всі його лають).
 673. Як вік смашно не ззімо, так в сем’ї (ласці) не проживем. 

(Коли свараться в семьї че с сусідами, то так себе оп рав-
ды вают).

 674. Чи голодний спішить, чи безрукий держить. (Коли з рук 
падає що).

 675. Силованним коньом хліба не доробишься.
 676. Гірко заробишь, солодко ззіси.
 677. Запас біди не чинит.
 678. С сорома користі нема. (Як соромиться, то візме пеліну 

в зуби).
 679. Де мати родила, там земля мила.
 680. Така родня, як дісята вода на кісілі.
 681. За совістью йди в Шатріщі, за злодійством — в Пашіни, 

за цікавостью — в Белошічі, а за хліборобом — в Бехі.
 682. Така з їх робота: ні повзе, не лізе.
 683. Так робит, як мокре горит. (Про мнямлю).
 684. Там багато строїв: одна сорочка на ії, а друга в прані. 

(Про бідну дівчину).
 685. В Дідковічі йди за глиной, а в Бехі — за хлібом.
 686. Виграв роги на холодец. (Коли хто що програє, або втра-

тить).
 687. Не вмивайся так біло, бо ворони ззідят. (Шутка).
 688. Нехай лихо, аби тихо.
 689. Їдж дяче, поки гаряче.
 690. Вкрадь чуже личко (лико), то своїм ремінцем не дото-

чишь. (Про злодіїв).
 691. З чужого чолов ка така польза, як з козла: ні вовни, ни 

молока.
 692. В мужика кров не така.
 693. Скаче враже, як пан каже.
 694. Цабе́ до плота, яка харч, така робота.
 695. Що в тверезого на умі, то в пьяного на язиці.
 696. В людей дурнів купують, а в нас як з води йдуть. (Коли в 

громаді діячі громадські роблять яку дурницю).
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 697. Як запиши Бог на віку, то не обійдешь і на льоду. (Коли 
трапляється щось з людиною незвичайне).

 698. Дай нам, Боже, спожить те, що в чужих коморах лежить. 
(Совр[еменная]).

 699. Навчили сліпії, як Богу молиться.
 700. По обіді ложки не тре.
 701. Як росла в батька, то як сир в маслі каталась, а як пошла 

замуж, то сльозами вмивалась.
 702. Вербіч — кожуха на плечі тербіч. (Про Вербний тиж динь).
 703. Стуль гаряче, а сцюль боляче. (Коли дві біді зараз. Без вы-

ход ное положение).
 704. Як напостане село, то готове сіло́.
 705. Серце тринькає, а сльози капають.
 706. Тоді мовчат, коли зуби сторчат. (Себто, коли вмре).
 707. Пшеницю сій в кожусі, гречку в капелюсі, а овес в грязь, 

то будешь князь.
 708. В вічі солодкий, як мед, а позавічі горький, як хрін. (Про 

льстивого і продажного чоловіка).
 709. Що ступе, то збреше.
 710. Корови в хліві, то харч на столі.
 711. Поки жили діди, то не знали біди, а як стали жити вну-

ки, то набрались біди й муки. (Современная).
 712. Скільки воїн не було, то ще не кінець, а як завоює кіта́єць, 

то буде світові кіне́ць. (Тоже).
 713. Далеко куцому до зайця.

ЗАГАДКІ,
які вживаються між дітьми-пастушками в селі Бехах, 

на Коростеньщині1

Предисловіє

Один раз мені довелось літом пойти в ліс. Сонце було на 
південь і пекло так крепко, що все живе шукало холодку, щоб 
укриться від гарячих лучів соньця. Навіть корови, котрі пас-

 1  Ф. 15, од. зб. 215, арк. 48–58.
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лись на полі, поховались в ольхові кущі, де був невиликий хо-
лодок і де лекше їм було одігнатись від надоїдливих комарів та 
мух.

Невелика юрба дівчаток та хлопчиків — пастушків си-
діла під другими кущами ольшини і вели між собою жваву 
розмову:

— А що то таке буде: За лісом, за крулісом золота палка ле-
жить? — Вивела тоненьким голоском найжвавіша дівчинка.

— Пояс, — одізвався хлопчик.
— Ні ремінець, — поправив його другий.
— Ха-ха-ха, — засміялась дівчинка, — ото ду́рні, це ж вуж.
— Як ти така розумна, то скажи, що це таке буде: За лісом, 

за крулісом синій вогонь горить?
І знову одгадки невпопад, і загальний регіт дітвори.
Я непомітно підійшов до їх і зацікавився цими загадками, 

котрі вони в своій більшісті, самі іх складали; і я тут же дея-
кі записав, а деякі мені після діти самі прислали. Цей збірник 
загадок предлагаю Вашему вниманію, як дитячу творчість 
на лоні природи, може й вони здадуться, як этнографічний 
матеріял.

1928 р.
с. Бехи.

В. Л.

 1. За лісом, за крулісом1 золота палка лежить.
Вуж.

 2. За лісом, за крулісом, біле платтє вісить.
Гречка, або зуби.

 3. За лісом, за крулісом синій вогонь горить.
Льон.

 4. За лісом, за крулісом червоний вогонь горить.
Мак.

 5. За лісом, за крулісом жівжики шкуру мнуть.
Поросята свиню ссуть.

 6. За лісом, за крулісом безчерева сучка бреше.
Терлиця.

 1 Круліс або короліс це ранні цяцьки, котрі цвітуть, як тільки сніг 
злізе (приміт. В. Лук’янова).
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 7. Стукотить, гуркотить
  Двісті коней біжить.

Млин.

 8. В землю дира, вгору дира
  Посередині вогонь да вода.

Самовар.

 9. Мати товстуля,
  Дочка красуля,
  А син переб р
  Да пошов надвор.

Піч, вогонь і дим.

 10. Повна бочка жита,
  Таляром забита.

Мак.

 11. Маленьке, чорненьки — хоч яку колоду периверни.
Блоха.

 12. Шатовило, мотовило,
  По німецьке говорило.

Ластівка.

 13. Їшла пані од віньця
  Да згубила гребіньця.
  Сонце взяло, не отдало,
  Місяць бачив, не сказав.
  Їшла пані од віньця
  Да згубила гребіньця,
  Сонце вкрало, не отдало,
  Місяць бачив, не прибачив.

Роса.

 14. Повна бочечка віна
  До єї ключика нема.

Яйце.

 15. Без окон, без дверей
  Повна хата людей.

Гарбуз.

 16. Ворона лежить,
  З єї кров капотить.

Відро з водою.

 17. Вийшла пані
  В червоном каптані,

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

467

  Хто на єї подивиться —
  Заплаче.

Цибуля.

 18. Стоїт півень над водою
  С червоною бородою.

Калина.

 19. Стоїт півень в берлозі
  На одной нозі.

Гріб.

 20. На одном місці
  Хрестов двісці.

Клубок.

 21. Біжить свинка,
  Золота спинка,
  А хвостик портяний.

Голка з ниткою.

 22. Сивії воли
  До неба гули.

Дзвони.

 23. Стоят коні
  На препоні,
  Не пьют, не їдят,
  Веселії стоят.

Образи в хаті.

 24. Стоят коні
  На препоні,
  Не пьют, не їдят,
  А що день гладчают.

Огурки.

 25. Ішла Тася,
  Растяглася,
  Якби встала —
  До неба б достала.

Дорога.

 26. В Пашінах рубають,
  А в Бехі тріски летять.

Эхо от дзвонов.

 27. Мету, мету, не вимету,
  Несу, несу, не винесу,
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  Пора прийди
  Сама вийди.

Тінь.

 28. Летів птах
  Через Божій дах,
  Сів на могилі, —
  Боже мій єдиний,
  Тут моє тіло (діло),
  Вогнем погоріло.

Пчола.

 29. Колько на небі зорочок,
  Только на землі дирочок.

Стерна.

 30. Бьют мене ломакою,
  Ріжут мене ножакою,
  За те мене отак губ’ят,
  Що всі дуже мене любят.

Хліб.

 31. За стіною
  Костяною,
  Тетерук бубоче.

Язик.

 32. Рикнув в л
  За сто гор,
  За сто миль,
  За сто долин,
  І тут чутно.

Гром.

 33. Що то за штука,
  Що день, що н ч стука?

Часи.

 34. Чорна корова
  Всіх людей поколола,
  Прийшов білий в л
  Всей світ розовьов.

Ноч і день.

 35. Без рук, без ног
  За сто верстов зайди.

Лист в осені.
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 36. Без рук, без ног
  Йому сорочка тре.

Подушка.

 37. Двайцять пять
  В дереві сидять,
  На хліб роблять, —
  Хліба не їдять.

Борона.

 38. Маленьке,
  Кревеньке
  Все поле збігало.

Серп.

 39. Штире жидки біжат,
  Один другого не догонит.

Колеса.

 40. Через дорогу два брати живут,
  Один другого не бачит.

Очі.

 41. Штире жидовочки ситі
  Одним капилюшом прикриті.

Ножкі стола.

 42. Круть, верть,
  Под черепочком (препічком) смерть.

Горщик.

 43. Годун, годунець
  Сто душ годував,
  Як впав,
  То пропав,
  Ніхто косток не сховав.

Горщок.

 44. Сонечко, околечко,
  По середині живиця,
  Хто не отгадає,
  Не буде женицця.

Колесо.
 45. Віса вісить,
  Хода ходить,
  Віса впала,
  Хода ззіла.

Жолудь і свиня.
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 46. Ходи по городу, —
  Не нашого роду,
  Нога, як лопата,
  Сама черевата.

Гуска.
 47. Жовта куриця
  П д плотом кублиться.

Гарбуз.
 48. Под прип’єчком гребіжі,
  Хто гляни, не каже.

Коралі.
 49. Сиві голубці
  П д землею ходят.

Плуг.
 50. Над ополонкою
  Білі голубці стоят.

Зуби.
 51. Кругом ями —
  Всі з киями.

Кругом миски з ложками.

 52. Один каже:
  «Свитай, Боже!»
  Другий каже:
  «Не дай, Боже!»
  Третій каже:
  «Міні все одно,
  Як день, як н ч».

П л (кровать), двері і вокна.

 53. Бігла чечоточка
  Через панські воротечка,
  Вийшов чечік,
  Дав йой мечік,
  Вона й н жкі задерла.

Вода, заставлена мелником.

 54. Біг к т
  Через плот
  Да в плоті завяз.

Гарбуз.

 55. Білий вовчок
  Осмаленний бочок.

Заслонка.
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 56. Без рук, без н г,
  На тичку лизе.

Хміль або фасоля.

 57. Без рук без н г, —
  Ворота одчиняє.

Вітер.

 58. Як в одном селі рубають дрова,
  То в другом чутно.

Эхо от дзвонів.

 59. Лежить колода в воді
  Ї ніколи не згніє.

Язик.

 60. Сидить пані на ґанку,
  В червоном каптанку,
  Хто на єї подиви́ться,
  Той сльозами обольється.

Цибуля.

 61. Повна кошара овець,
  Один між їмі баранець.

Люде в церкві і поп.

 62. Цапу, лапу по лавочці,
  Намуляла мохвича —
  Шусть в п ч голиша.

Рукавиця і рука.

 63. Синє море хитається,
  Білий заяц купається.

Сито і мука.

 64. Штире плещі,
  Сімьсот свіще;
  І дві свічки горить,
  І два сторожі стоіт.

Конь.

 65. Вовк залізний,
  А хвост коноплянний.

Голка з ниткою.

 66. Сім миль мосту,
  В кіньці рожов цвіт:
  Возрадовався весь світ.

Пост і Великдень.
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 67. Чорна циганка,
  Щовечора, щоранку
  Черв ньці лічит.

Коцюба.

 68. Одну баба козу має,
  Вона єї щовечора, щоранку
  За хв ст подимає.

Заслонка.

 69. У реґулі
  Штире ґулі, —
  В реготухи дві.

Корова і кобила (4 дойки, дві дойки).

 70. Одне каже: «Побіж мо!»
  Друге каже: «Полеж мо!»
  Третє каже: «Похитаймось!»

Вода, камінь, очерет. По другому: двері, сволок і окна.

 71. Стоїт дідок,
  Назад горбок.

Кручок в стіні.

 72. В лісі стоїт комора,
  В єї во всю довжінь запора.

Сорочій хвост.

 73. Без рук, без ног
  На тин лізе.

Гарбуз.

 74. Латка на латці
  Без голки сшиті.

Качан = капуста.

 75. Їду, їду,
  Нема сліду,
  Ріжу, ріжу,
  Не наріжу.

Човен по воді.

Шутливі загадки хлопців і дівчат

 76. Стоїт стовп,
  На стовпі мак тра,
  На ій пасеться худобка.

Вошивий хлопець.
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 77. Стоїт жупан (фартух) дорогий,
  На ньому золотії береги,
  Перлами обвіті,
  Шовками покриті.

Стройна дівчина.

Загадкі соромоцькі

 78. Штире братки стоят
  І в одну дирочку сцят.

Коров’ячі дойки.

 79. Чорне воліще
  Через стінку дріще.

Свердил.

 80. В баби зяє,
  А в діда тиліпає.

Колодезь і журавель.

 81. Коли б не дідова товкачка,
  То заросла би бабіна мохначка.

Ступа.

 82. Коли б не дідове весло,
  То у баби б по коліна б заросло.

Віник.

 83. Стоїт півень над кручою,
  Заткнув с…у онучою.

Заткало в кагло.

 84. Руденьке, маленьке
  Хоч якого пана
  С карети скини.

Ґ…о. Коли захоче до вітру.

Загадкі на народню смикалку

 85. Що два рази родиться?
Ципля.

 86. Що стоїт на дирці?
Окно.

 87. Чого колесо крутиться?
От того, що кругле.
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 88. От чого човен пливе?
Від берега.

 89. Що росте без коріня?
Камінь.

 90. Що пече без вогню?
Сонце.

 91. Що плеве без прогону?
Вода.

 92. На чом окно стоїт?
На дирці.

***
 93. Сидить пані в коморі
  ІЇ коса надворі.

Морква.
 94. Печут мене,
  Варат мене,
  Їдят мене,
  Хвалят мене.
  Прижду ще теї й ласки,
  Що напечут з мене паски.

Картопля.
 95. За лісом, за крулісом
  Золота д жка сходит.

Місяць.
 96. Біле полє, чорне насіня,
  Хто не вміє, тей не посіє.

Пісьмо.
 97. Три теля! Колько в його ног є.

Чотире.

КАЗКИ1

1. Про лядачу куму

Прийшла кума до куми:
— Слава Богу, кумо!
Це Ви вже льон тріпаєти?

 1  Ф. 15, од. зб. 215, арк. 59–64.
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— Тріпаю.
— Ще далеко Илля,
Натріпаю ще й я.
Приходит другий раз:
— Слава Богу, кумо!
Це Ви вже прадети?
— Пряду.
— Ще далеко Илля,
Напраду ще й я.
Приходит третій раз.
— Слава Богу, кумо!
Це Ви вже тчети?
— Тчу.
— Ще далеко Илля,
Натчу ще й я.
Приходит кума в красну субботу.
— Слава Богу, кумо!
Що це Ви робити?
— Паски печу, бо завтра Великдень.
Кума скорій з хати,
А тут на дорозі свиня розставилась — мочиться.
— Ачу! Стала серед дороги,
Тобі сіки й пересіки,
А в мене коноплі нетерті,
Діти обдерті,
Шити, білити,
А завтра Великдень.

2. Про лядачу жонку

В одной ж нки була одним одна сорочка, вона ії носила, 
покуль не завелись воші. Їди чолов к на ярмарок, а жінка його 
просить, щоб купив сорочку. Чолов к не купив сорочки, а гус-
ку. Коли в н приїхав додому — жінка його і питає:

— А купив сорочку?
— Ні, тільки гуску.
— Це нічого, що вузька.
Да скорій з себе сорочку і — в піч. Чолов к приходит в хату, 

а ж нка каже:
— Де ж сорочка?
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— Яка сорочка? Я ж тобі кажу, що купив гуску.
— А я думала, що вузька!
Так ж нка зосталась гола без сорочки.

3. Про лядачу дочку

Раз мати приїхала до дочки в гості, бачит мати, що дочка 
сидит нічого не робит. Мати й каже: «Ти б, доню, прала по ку-
рачій головці, то вже б досі щось напрала».

Дочка взяла поодрубовала курам голови і положила на сво-
лок. Мати другий раз приїхала, а дочка й показує матері на ці 
голови, що вони щось не прадут.

— Э, доню, то треба прасти самой.
— Як прасти, то Ви прадит, мамо, а я не буду.

4. Ще про лядащу куму

Прийшла кума до куми, а кума жне пшиницю.
— Поможіть, кумо, жат пшениці!
— Не можна, кумо, бо жабрей (колючая трава) колється.
Прийшла зима. Лядача кума приходить до куми і каже: 

«Позичьти, кумо, муки!»
Кума взяла ковша, пошла в комору, але зараз з жахом вер-

нулась і каже: «Ото, кумо, я до кадки, а жабрей мене за руку да 
не дав мені муки набрати».

5. Про хитрих сватів

Один сват прийшов до другого да й каже: «Ото буду в тебе 
гостювати, покуль не почую гарної пісні».

Сват вже його вгощав, вгощав; співав йому ріжні пісні, но 
позбутися свата не міг.

Прийшла весна. Люде стали виїзжат в полє пахат і на волів 
кричат: «Гей, гей, соб!» Тоді сват і каже: «О, тепер вже я почув 
гарну пісню, будь здоров, бо й мені треба коло волів співати, 
щоб хліба мати».

Позбувшись свата, другий сват думає — якби і йому отдя-
чить сватові.

Після Семена, коли кончились жнива і сівба, в н прихо-
дить до свата і каже:
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— Ото і я прийшов до тебе в гості, свате! І буду в тебе, по-
куль не побачу гарної шапки.

— Добре, свати, добре!
Став в н його вгощати і всякі шапки показувати. А сват 

все сидит і каже, що ще доброї шапки не бачит. Пройшла зима 
і весна, настало літо. Люде повиходили в полє жат і наклали 
цілі рядки коп з шапками. Тоді сват і каже: «Теперь бувай здо-
ров, свати, бо вже я побачив гарні шапки».

Більш свати один до другого в гості не ходили.

6

Один раз Бог ходив по землі, а чолов к на доброму гної сіє 
жито. Бог і каже: «Як Бог дасць, то вродить жито». А чолов к
одвічає: «Я й без Бога знаю, що вродить, бо бач яке полє вгно-
їно!»

Коли прийшла весна, то жито зійшло тільки в тих слідоч-
ках, де Бог походив, а на всім полі нічого не зійшло.

Тоді чолов к зрозумів, що без Бога ані до порога, а з Богом 
хоч за море.

7. Конь з аціхріста (нечистого)

Коли Адам прогрішив, і його Бог вигнав из раю, став в н
оброблять землю. Тяжко було йому оброблять, бо сколько за 
день в н обчистить і обробить землі, то за н ч нечистий йому 
запаскудить: насажає пеньків, накидає каміня. Сів Адам і пла-
че. Приходить до його ангел і питає, чого в н плаче. Адам став 
жалиться на свою горьку долю. Тоді ангол каже: «Коли почи-
наєшь роботу, то попереду скажи: «Боже, поможи!» Адам став 
так робити, і йому лекше стало, і в його роботі помітився спор.

Коли Адам обробив кусок поля, засіяв його і став волочити, 
то анціхристу стало завидно, і він став йому мішати в роботі: 
сяде на борону так, що Адам і не потяне.

Тоді ангол навчив Адама, що коли анціхрист буде мішать 
йому в роботі, то нехай візьме оброть і скаже: «Тпрр… сірий!» І 
накладеть на нього оброть.

Адам почав волочити, а анціхрист сів на борону. Тоді Адам 
обернувся до його да й каже: «Тпрр… сирий!» Анціхрист при-
творився в коня і заржав. Адам наклав на його оброть, запріг 
його в борону і став волочит.

З теї пори повелись коні, і люде почали їмі оброблять зем лю.
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8

Колись живії твари зібрались до Бога і стали журитися, що 
вони будут робить зо своїмі дітьми, як їх вигодують і воспітают. 
Бог каже: «Хто з вас перекине своє дитя через голову, то те дитя 
зразу буде саме ходити, і менш за їм треба буде наглядати». То 
всяка худоба і звірі своїх дітий поперекидали, а ж н ка взяла да 
притулила до себе. Тоді Бог і каже: «Попотулишь теперь, поки 
вигудуєшь!»

Через те теперь так трудно людину вигодувать.

9. Чому люде не знают, коли будут вмирати?

Колись люде знали, коли їм треба вмирати.
Один раз іде Господь і бачить, що чолов к городить плота з 

лободи. Господь його питає, нащо таким немоцним городить.
Чолов к одвічає: «На м й в к хопить, бо я завтра вмру».
Тоді Бог побачив, що може і світ перевестись, то й одняв од 

чолов ка знаннє, коли йому вмирати.

10. Чого люде плачут над вмершим

Колись діти Адама плакали по Адамі, що аж волос в землю 
врос. Тоді Господь каже: «Адаме, Адаме! Встань, бо твое чадо 
плаче».

Адам одвічає: «Господи, як треба другий раз вмирати, то не 
буду вставати».

Господь каже: «Будешь».
То Адам не хотів встати і своє чадо утішати. З теї пори над 

вмершим плачут.

11

Завидно стало нечистому, що люде по своїм батькам та ма-
тиркам плачут, а по його ні. Раз ото вмерла чортова матір, в н 
і давай людям давать тютюн нюхать, що аж з очей сльози поте-
кли. В н став хвалиться перед анголами, як його матір люде 
любят і шкодуют, як за єю плачут.

Тоді Бог сказав, щоб люде тей тютюн курили в люльках. 
Люде почали курить і все плювать. Тоді Бог каже нечистому: 

«Ба чишь, як на твою матір люде плюють?»
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КОРОТЕНЬКИЙ ПРОГРАМ1

ЮДЕЙСЬКИЙ КАЛЕНДАР

 1. Перерахувати назви юдейських місяців:
а) звичайного року,
б) високосного.

 2. Виявити, які єврейські свята, що кожного місяця, й які 
їхні місцеві (не книжкові) назви по-єврейськи.

 3. З приводу чого всяке з тих свят відбувається.
Примітка: важливо уникати посилання на книжку (Біб лію, 

Талмуд і т. и.), а треба виявляти, як саме думають про те й 
розповідають малописьменні й неписьменні старі побожні 
євреї.

 4. Який процес у поступі всякого святкування.
 5. Які при тому вживаються:

а) матеріяльні речі,
б) урочиста (обрядова теж) їжа.

 6. Як готується кожна їжа з’окрема й яка назва всякої:
а) щоденна,
б) урочиста (на Га́мана, Пейсах, на Новий рік і т. и.),
в) обрядова (що готують на поминання померших, під час 

обрізання, весілля и т. и.).
 7. Які єврейські пісні: дитячі, молоді, старечі, весільні й т. и.
Примітка: І. По п. 2 програму виявити всі свята від наймен-

ших до найбільших.
  ІІ. Пісні записувати українськими літерами, а єврейськи-

ми словами, так, як вимовляє оповідач і, по-можливости, 
точно ставити в словах наголоси там, де треба.

Професор В. Кравченко.

ЮДЕЙСЬКИЙ КАЛЕНДАР2

Хе́швен = октябрю.
Кі́слов = ноябрю.

 1 Ф. 15, од. зб. 120, арк. 5–5 зв.

 2 Ф. 15, од. зб. 214, арк. 68 зв.–79 зв.
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Те́йвес = декабрю.
Шват = январю.
У́дер = февралю.
Ні́сн = марту.
Йр = апрелю.
Сі́вон = маю.
Та́ймуз = июню.
Ов = июлю.
Э́лул = августу.
Тішрей = сентябрю.
После пятого місяця удера, в високосном році, буває ще 

один місяць, котрий називают «у́дер-швині», що значит: два 
рази у́дер.

Новий год справляют в місяці тішрей, в останньому місяце-
ві года, і говорат, що в наступному місяці нового року, хешвен, 
Бог записує на цілий р к кожному судьбу: кому жити, кому 
вмерти, кому боліть і т. инш.

В місяці тішрей святкуют «Рош-гошо-но» = Новий год.
Йом-кіпур = Судня ніч. Цілий день постят.
Су́кес = кучкі.

З чого повелась леґенда, що в Судню н ч чорт 

жида хапає?

В Судню н ч всякому еврею треба бути в школі і щиро 
Богу молиця. Ось раз в одному селі в школу позбирались всі 
евреї того села, і між їмі були такі еврейчикі, котрі ховались од 
москальов. Поліція, котра їх розшукувала, знала, що иначе їх 
не зпіймаєш, толко в судню н ч, і як раз наїхала в село. Еврей-
чикі толко взріли поліцію, через в кно повтікали так, як були 
в богомульї, і заховались в току мужика, де пробули до самого 
ранку. Мужик вранці приходит в ток по сіно для коней, бачит, 
сидят жидочкі в богомульї, бо в ни зо страху позабували його 
зняти с себе, і питає їх: «Чого це ви позабирались сюда в ток, да 
ще й в богомульї, що це вам тут школа че що?»

Жидочки не знали, що й сказати мужикові, але боялись і 
правду сказат, щоб в н не доніс і не видав їх поліції, да й ка-
жут: «Ох, Іване, нас в цю н ч чорт хапав і приніс сюда».

На кучкі дощ — добрий рок буде, бо як моляця, то просят 
на наступну половину года, щоб була мокрота.
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Другіє кажут, що як дощ, то погано, бо нібито Бог сердиця 
на жидів і дощем виганяє іх з кучок, щоб в ни там не сиділи.

Кажут ще, що на судню ніч Бог судит, а на кучкі печать 
кладе. Себто в судню ніч Бог судит к жного еврея, і як в н 
щиро каєця в своїх проступках, то Бог назначає к жному його 
судьбу на рок, смотря по його щирості: че буде дуж, че буде бо-
літи, че буде йому вдача і т. инш.; це називаєця — печать кладе. 
Є повірьє, що в останій день кучок хто пойде на окописко (мо-
гилки), то почує з неба решеніє своїй судьби.

Один, кажут, еврей, осмілившись, пошов слухати, аж яв-
ляєця дві померших душі і ведут між собою розмову об том, 
коли добре сіят яку пашню, якого дня буде вдача в торговлі, як 
в наступному році оберегтись от хвороби і т. инш. Еврейчік був 
дуже бідний, но, вислухавші це, став так робити, як в н чув 
од померших душ і хутко розбагатів.

В останій день кучок є свято че звичай «Шін-рабу». Тоді ро-
бят вербочкі і ідут з ними в школу Богу молиця, і там оббива-
ют з вербочек листочкі, щоб все лихо отбилось, і всі гріхі були 
знищені за рок.

Місяць хешвен свят немає.

В місяці кіслов є свято «Ха́неко» = коляди, святкуєця девят 
день. Це свято получило своє начало од чуда. Колись в Русали-
мі строїли сінагогу і при постройці, як копали канаву для фун-
дамента, найшли гладішку з оливою, мірою, на три дні горіння 
в лампадці, но ця олива горіла восім день. С тех пор стали свят-
куват «Ха́неко» = коляди.

В місяці тейвес є пост «Асуру-бетейвес»1. В тей день їдят 
восточні фрукти: фіґи, рожки, абрікоси і другі. Було, кажут, 
зімнє время, і на деревьях виросли фрукти; в память цього чуда 
святкуют це свято.

В місяці шват 15 дня свято «Хамішо-Ушу-бі-шват». В цей день 
їдят фрукти (дивись више).

«Сабаш-шіре», в це свято є звичай викидат птицям кашу їсти.

 1 Пост Асуру бетейвес установлен в память Уманської різні (приміт. 
В. Лук’янова).
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Місяць шват недобрий місяць, бо в йому бувают великі мо-
рози, а жидки холоду бояця.

В місяці у́дер свято «Пуріме». Це свято весели. Друг друг[у] 
посилают подарки «гаман вухе» (по-мужицьки), а по-еврейскі 
«кі́шалах», це такі пирожкі, або пірники, котрі мают форму 
треугольника, кажут, що в Гамана, котрий хотів згубити евре-
їв, була шапка по формі, як треугольник.

В місяці нісен велике свято «Пейсах» = пасха. На це свято 
мацю починают пекти завдогідь ще в місяці удер. Для простих 
евреїв печеця «маце» — маца, а для духовних — «маце-шміре». 
Духовним не можна з маці нічо́го робити, ні товкти, ні мочити, 
щоб в на не кисла, ні пекти з єї нічого не можна, а толко їсти 
суху з картопльою і мнясом. А простим евреям з маці дозволя-
єця все робити і пекти бабку, і товкти, і мочити.

Пейсах святкуют восім день. Перші два дні називаюця 
«Пейсах», другі штире — «Хал-ме́ед». В перші два дні нічого не 
можна робити, ні іздить, ні торговать, а в другі за цими днями 
в Хал-меед, дозволяєця і торговат, і їздит в гості, а в последні 
два дні «Ахл-рейн-шел-пейсах» = проводи.

На Пасху, як перший раз сідают за стола, то на покуті засти-
лают дві подушкі для хозяїна, старшого в семьї; потім ставят 
на стол три маці і буває такий порадок, по-еврейскі, «сейдер»:

Наливают красне виноградне вино, а як його нема, то пейач-
ну горілку, котру роблят не з хліба, а з картоплі, кладут хрін, 
цибулю, яєчко, трохе мняса, все це кладеця на мацю, і старший 
починає править, вбравшись в особу религиозну білу сорочку, 
котра звеця «кітл». При цьому вспоминає по книге «Исход» все 
собитіє ісхода евреєв із Єгіпту. Після цього бере половину маці, 
ломит і кладе між подушками, на котрих сидит, це звеця «афі-
кеймон», а другу половину ділит між членами семьї і накладає 
потрошку хріну, сімья молиця і їсть. Ту половину, котру ложит 
старший в семьї між подушками, хранят до другої Пасхи і ві-
рат, що в на охраняє од ворога.

Послє маці з хріном їдят цибулю с соулью.
Пере[д] іжою молодчий син питає батька, нащо це все так 

робиця. (Цей діалог сына з батьком звеця «фір кашес» = штире 
вопроса).

Нащо ідят толко мацю?
Нащо ідят цибулю?
Нащо ідят хрін?
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Нащо їдят кончик хріна «харійшес», змішанного з яблу-
ком, ценаментом (корицею) і віном?

На всі ці питаня сина, батько дає отвіти з книги «Исход».
Маця. Евреї, кажут, взяли з Египта тісто, котре в ни за-

місили на коржі, но не вспіли спекти, то Бог послав таку жару 
в пустині, що в ни це тісто спекли на соньці.

В місяці їр — дитяче свято «Лаґ-беэймер», святкуєця через 
тр[и]йцят третього дня після Пасхи. Дітям робят «рук-біксл» = 
ручная рушниця, ігрушка, котрими в ни трохи постріля-
ют, і після того їх угощают особими коржиками, котрі звуця 
«кі́хлах».

Егіптяне = міурі вбивали главних рабинів і іх дітий і вбили 
трийцят три і після цього перестали вбиват, то в память цього 
празднуют свято «Лаґ-беэймер».

В місяці сівон свято «Шві-эс» = божились. Евреї божились, 
що приймут тей закон, який Бог скаже Мойсею, і будут його со-
держат. Це свято називают і Тройця, но не знают од чого в но 
так звеця. Свято це святкуют два дні. Перший день їдят толко 
молочну піщу, а другого все.

На це свято украшают хати зеленню, а в кнах наклеївают 
вирізані з бумаги ріжних птиць і звірів в воспомінаня того, що 
колись в Русалімськом храмі по стінах було нарісовано ріжні 
птиці і звірі.

В місяці таймуз є пост «Шіві-Ушубі-тамуз». Колись че то в 
Умані, че в другому місьці була велика різня, то в воспомінанє 
об цьой різні постят тепер.

Місяць таймуз дурний місяць. Як з людей хто преставляє 
дурні штуки і йму не приходиця сказат «дурень», то кажут: 
«Ой ти тамуз, тамуз!», що значит дурний.

В місяці ов свято «Бусини» = «Шіїр-бі-ов», один день пост і 
девят дньов печалі. В це свято ходят без обуві, толко в панчо-
хах, в памят сожженія храма Навуходоносором.

Місяц э́лул считаєця набожний місяць, бо моляця, щоб Бог 
простив грехі. Моляця в рог, зроблинний из рога лося, для того, 
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що як в тей рог моляця, то звук молітви через рог не допускає 
діавола до Бога, і в н не може облічіт грехі чоловіка.

В цьому місяці моляця за вмершіх на могилках = Трубні дні.

Другиє звичаї і прікмети

На молодику моляця до місяця для того, щоб не вмерти 
того місяця, но як місяць зайде за хмару, то не моляця, бо тоді 
молитва не має сили.

Як отходе суббота, то хазяїн бере наливає чарку горілки, 
молиця над нею, дивиця на ногті, щоб нечистий не преступив 
до його. З чарки трохи вильє горілки на стол і запалює ії свіч-
кою, потім, як горілка загориця, хапає тей огонь і ховає в кеше-
ню на те, щоб було багато завше грошей і щоб був щасливий.

На субботу готовлят таку їжу: ґугель, замісят тісто на воді 
з яйцем, роскачают, покришат туди яблук або розінок, зака-
чают, ріжут його на часті, кладут в ринку, ллют який-небудь 
жир і печут. Потім готовлят ще локшену = макарон, з мняса 
роблят жаркое з кіслотою і сахаром к соусу, суп з лапшою або з 
коржиками і кампот.

На «Пуріме» печут, крім пірників, велику булку, котра зве-
ця — «сі́де-кейлич», і ідят ії на Пуріме в вечері.

На помінках, де моляця Богу, то всіх участників моління 
вгощают пірниками.

При вінчані бьют посуду, щоб не було в жізні ніяких про-
ломов, і в знак печалі о колишнім велічії народа еврейского, і в 
знак того, щоб всі вороги́ народа еврейского були знищені.

На молодику нічого не шиют і нічого не робят. Колись, як 
після разрушенія Русалимського храму, треба було построїти 
каменну стіну, щоб в на була вічна, но не було на це коштів, 
то було предложено жонкам, щоб в ни отдали свої украшенія: 
кольца, цепкі, браслети і т. д., но ж нки не захотіли оддат, за 
це на іх було наложено кару; тоді в ни роздумали, що погано 
зробили, пошкодувавші на святе діло одат свої украшенія, то
в ни з жалю порішили кожного молодика святкувати.

Понеділок считают планетний день і до роботи, і до тор гов лі.
В субботу вечером і кожного ранку першому покупателю не 

можна на віру нічого дати, бо не буде вдачі цілий тиждень.
Як їдут на ярмарку, і білий кот перебіжит дорогу, буде вда-

ча, а як чорний, то не буде. Як хто перейде з повним відром, 
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буде вдача, яка була Якову, коли в н зустрів Лію і Рахіль з 
во до носом води.

Як купуют корову че коня, то непрімінно з веровкою або 
з нуздечкою, щоб та худобина не потералась. Хазяїн стреже 
шерсть, щоб плод не звівся.

Як купец купує для перепродажі, то бере налигача біля 
рога, щоб корова в його довго не була, а як для себе, то за кі-
нець, щоб довго в його була і користь принесла.

Як хозяїн продає корову, то обводит ії вокруг се́бе, щоб ко-
рова забула домашні стежкі.

На порозі прибивают подкову, щоб зароботок прибував в хату.
1927 г. Грудня 15 дня.
С. Бехи.

В. И. Лукьянов.

Добавленіе к еврейскому календарю

Місяць ті́шрей

Рош-гошо́но — Новий год 1 числа
Йом-кіпур — Судня ніч 10 числа.
С 1 по 10 святые дні.
Су́кес — кучкі 14 і 15 числа.
В Шін-рабу моляться о счастьї і здоровьї.

Місяць хе́швен

Ха́неко = коляди с 21 по 29 число.

Місяць тейвес

Пост Асуру-бетейвес 10 числа. В память Уманської че яко-
їсь другої різні, бувшої при Богдані Хмельницком. Про цю різ-
ню ніхто добре не знає, і більш нічого добиться не можна.

Місяць шват

Хамішо-Ушу-бішват 15 числа.
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Сабат-шіре, перша суббота в місяці шват. Воспомінаніє об 
ізбавленії євреїв от погоні фараона. Як вони перейшли море, 
а фараон зостався в морі, то вони стали почувать себе вільни-
ми птицями, з цього приводу євреї в цю субботу дают птицям 
кашу.

Місяць удер

Пуриме 14 числа. Сіде-кейлич має форму звичайної єврей-
ськоі булки і нічого собою не визначає, а лиш так годиться істи 
в тей день булку, як, наприклад, в субботу.

Місяць нісен

Пейсах 14 числа. Яйце собою нічого в євреїв сімволічного 
не визначає.

Старший в домі на Пасху сідає на подушку, щоб наглядно 
показати дітям і всім прісутнім, як колись євреї перед виходом 
з Єгіпту були готові в дорогу і в ожіданії сиділи одіти, обуті 
і під перезані на своїм майні (мабуть, на подушках і бебихах). 
І тепер старший також сидить одітий, обутий, підперезанний і 
держит ще й палку в руці, щоб напомнити дітям наглядно, як 
колись евреї готові були к виходу з Егіпту.

Хрін ідят в воспомінаніє горькой жизні в Егіпті.

Місяць ійр

Лаґ беэймер 18 або 19 числа.
Від Пасхи до Тройці = Швіэс, не можна робить вісілля і за-

ручин, тілько в цей день Лаґ-беэймер дозволяється.

Місяць сівон

Швіэс = тройця 14 числа.

Місяць таймуз

Шіві-ушу бі таймуз 17 числа.

Місяць Ов

Тішо-бійов = Бусини 9 числа.
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ВІСІЛЛЕ У ЄВРЕЇВ, ЯК ВОНО ПРОВОДИТЬСЯ В СЕЛІ 

БЕХАХ, НА КОРОСТЕНЬЩИНІ1

Списав с переказу гр. c. Бехів, Гершка Мордухового Кацма-
на, 32 рокїв, грамотний, — Василь Лукьянів.

1928 року, лютого 4 дня.
с. Бехі.

Сватанє у євреїв

У євреїв, як сватаються, то приходить от жениха до невести 
зводник (ша́тхен) і веде розмову з батьками ії, че отдадут вони за 
такого-то замуж свою дочку, скільки дадут за єю приданного. 
При цьому він старається росхвалити жениха з самої лучшої 
сторони, що він і гарний, і характер в його добрий, і що йому 
вези в торговлі, як він купець, а як мастеровий, то хвалить, що 
він такий гарний коваль че сапожник, що всі тілько в його ро-
бят заказ. Батьки звут саму панну і питаються в єї, че вона со-
гласна. Заручившись согласієм невести і батьків, і виторговав в 
їх побільш приданного, бо він за це од жениха получає якийсь 
процент, чем більш витургує, то більш заробить собі процентів, 
і йде об’являє жениху.

Через скілька днів, сам жених (ху́сен) приїзжає до невести 
(ка́ле) с тим самим шатхетом (сватом-зводником) в розгляди і 
сам знакомиться з ка́ле і ії батьками і, як сподобається, то їди 
додому, бере батька і матер своїх (мехету́ним) і з їмі робить за-
ручени (кна́смол).

На зарученах попереду всього пишуть условіє (тно́їм), коли 
робить весіллє, яку одежу треба справити дочці, скілько при-
данного треба дати і в яке времнє. Зробивши условіє (тноїм) і 
підписавші його, свати, батьки женихові (мехету́ним), берут 
тарілку і розбивают ії в знак того, що условіє виполнят честно. 
В знак цього самого обі сторони берут платок, і каждий трохи 
за його потримається. При цьому, як б’ют тарілку і тремаються 
за хустку, всі присутні кричат: «Ма́зелтов», що значить — по-
здравляю вас.

Після цього починают вгощать тортом (ли́ках) і запивают 
горілкою, а потім дают вечерать. На вечеру дают істи: жаркоє, 
бульон і кампот з фруктів.

На зарученах збираються близькі родичі жениха і невести.

 1 Ф. 15, од. зб. 213, арк. 149–155.
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Вісіллє (ха́сене)

За тиждень до вінчаня жених йде в сінагогу че в молітвен-
ний дім; там його старі побожні євреї або сам батько підводят 
до «десяті Божих приказаннів» (То́ри), де він читає особисту1 
молитву. Прочитавші ії, родня його підходить і обсипає оріха-
ми, щоб добре йому жилось, і дают йому і всім присутнім торта 
по кусочку і цим виражают побажання йому солодкої житки.

С цих пор ні жиниху, ні невесте не можна виходить ввечері 
самому надвор, щоб не підкаснулась нечиста сила.

Хто в родні жениха (є така в євреїв віра) займався онаніз-
мом, то до сьомого покоління нечистий має доступ до його ро-
дичів і особисто в то времне, як вони женяться.

Оґ весілю печут торт (ли́ках).
В тей день, як має буть вінчанє (хі́пе), виїзжают свати 

(мехету́ним) проти жениха геть за село і там його ждут. Як же-
них под’їди, пересідає на подводу мехету́ним. Його привозят в 
село і дают йому другу кватиру, бо йому в тей день не можна 
бачить лиця своєї невести.

Жених і невеста до вінчання не їдят цілий день. Як жених 
приїди, тоді його родня йде до невести, там збираються і ії род-
ня, садят ії в кресло, росплітуют косу, плачут і моляться Богу, 
щоб Бог простив ім гріхи, бо, кажут, що поки до вінчаня не 
йдут, то гріхи жениха і невести лежать на батьках, а як вони 
йдут до вінчаня, то переходят на їх.

Після цього ії мати дає свічку, вона, невеста, світить ії, а 
мати каже: «Дай Бог, щоб ти що субботи світила собі свічки». 
Це побажаня означає, щоб вона була с настоящого менту сама 
собі хазяйка, сама собі господиня.

Після цього вся родня ії і його йдут до жениха, садовят його 
так само в кресло, плачут і моляться над їм, як і над невестою; 
тільки не дают йому світить свічки, бо це не його справа, а жо-
ноча. Тоді батько й матір жениха берут його под руки і ведут до 
невести, а всі гості тим часом становяться коло невести зо свіч-
ками. Жениху дают білу шовкову хустку, [з] котрою він підхо-
ди до невести і, не дивлячись на ії, накидає ту хустку на голову, 
а всї гости кричать: «Мазелтов» = поздравляю вас.

Після цього батьки жениха, берут сина під руки і ведут до 
віньця, а гості вслід йому кричать: «Мазелтов», і в цьому разі 

 1 В. Лук’янов вживає слово «особисту» в значенні «особливу».
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воно значить «благословляєм», і сиплят на нього ріжнокольо-
рові папірці (го́пне), щоб на його голову сипалось побільш раз-
ного счастя.

Потім батьки невести берут свою дочку теж под руки і ведут 
до віньця, но ії папірцями не посипают.

Вінчаня відбувається протів сінагогі, а як в селі, то там, де 
моляться Богу.

Жениха приводят і становлят під балдахін (хі́пе), котрий 
робят с особистого платка, на штирох палках привяз[а]нного. 
Як приведут невесту, то вперід обведут ії кругом жениха сім 
раз і ставлят ії з лівого боку жениха, в знак подчінєнія і пові-
новенія чоловіку.

Перед вінчанєм женіх з невестою читают молитву ту саму, 
що читається перед смертью. Тоді жених бере каблучку (коль-
цо) і накладає на праву руку, на указательного пальця, і говоре 
молитву, в котрій він об’являє, що вона є його законна жона по 
закону Мойсеєвому — єврейскому.

Каблучка треба, щоб була кругла і гладка, без всяких укра-
шеній і камнів, золота або серебрана.

Як каблучка серебрена, то до єї прикладают яку-небудь 
сріб ну монєту, бо, кажут, треба вінчати або чистим золотом, або 
чистим серебром. Но позаяк не знают че серебро чисте в каб-
лучці, то прикладуют до його срібну монету.

Після цього, як жених накладе каблучку, рабїн че той, що 
вінчає, читає молитви і при кіньці дає пить вино з срібної чар-
ки в знак того, щоб вони несли одинаково і горе, і радості.

Далі підходить староста, котрий распоражається прі вінча-
ні (ша́мес), і бьє яку-небудь стікляну посуду, чарку че шклянку, 
в знак того, щоб в їх житці не було ніяких «проломів», і в знак 
печалі о бувшім велі[ч]ії народа єврейського, котрий розбився, 
як це шкло.

Рабін че тей, що вінчає, доливає срібну чарку вином і читає 
над єю семірозрядну молитву, котру молодиє повинні читати 
сім днів і з теї самої чарки пробовать каждий день вино.

Ці молитви по своєму содержанію означают благословеніе 
на новую житку. Цим і кінчається вінчанє — благословеніє.

Після цього жениха з невестою торжественно, з музикою, 
ведут в хату, де іх поздравляют і вгощают — мужчін тортом і 
горілкою, а женщін — тортом, струдлем, печеннєм і оріхами, і 
чем-небудь солодким.
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Музики грают, а молодіж таньцює. Трохи погравші і нагу-
лявшісь, сідают вечерать. На першом місьці сідає жених з не-
вестою, а далі батьки і другі родичі. Дают їсти жаркоє, бульон, 
котлети і компот з фруктів або що-небудь солодке.

Після вечері жениха з невестою з музикою ведут в комо-
ру ночувати (в отдельную комнату). Враньці сходяться свати і 
таньцюют кошерний танець в знак невінності невести. Це ро-
биться так: танець одкриває батько з дочкою, побравшись за 
платок. Після батька танцює з дочкою мати, а далі брат, сестра 
і другі близькі родичі, а наприкіньці молодий з молодою.

Після цього ставлят снідання, і після сніданя роз’їзжаються 
гості по домам, а молодії сім день празднуют, і каждий день 
збираються десять чоловік євреїв, моляться з молодими, чи-
тают ту саму молитву благословения, що і при вінчані, і пьют 
вино с теї самої чарки.

Прикмети1

Як садовлят невесту до вінчання, то знімают з єї всі гре-
біньці, завушниці, підвязки, щоб до єї могло приступити щас-
тє, а то як воно прийде, то скаже, що все в цеї людини було 
замкнуто.

Як йдут до вінчаня, то заставляют невесту і жениха висту-
пати за порог надвор правою ногою, щоб щастє приходило до їх 
правдою і щоб правдою вони жили.

Як ідут до вінчання і зустрїчає їх старець, то це добре, бо 
кажут, що за їм щастє ходить, но він не може його зловить.

Як йде дощ, тоже добре, кажут, щоб так жених і невеста об-
ливались щастєм, як дощ.

Звичай

Як молодий і молода си́роти, то перед вісіллєм йдут на 
мо́гилки просить батьків на вісіллє. Коли прийдут на могилки, 
дают знать сторожу могилок, чого вони прийшли. Тоді сторож 
сам попереду йде на могилу їх батьків, стукає три рази палкою 
в могилу і каже: «Вставай (називає на імя), бо тв й син (че до-

 1  Олівцем дописано В. Кравченком: «У кого це в євр.?»
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чка) прийшов просить тебе на вісіллє, котре одбудеться тоді-то. 
(Називає день вісілля)».

Після цього підходят молоді до могили, моляться і теж про-
сят на вісіллє.

Гражданським браком жить считают великим гріхом.
2/ІІ 1928 року.
с. Бехи.

ПОХОРОНИ У ЄВРЕЇВ1

Перед смерттю вмирущий читає молитви, як буває при па-
мяти, а як ні, то читає хто-небудь з родні. Молитва має зміст 
покаянний, в ій просят Бога, щоб простив всі гріхи, які зробив 
за свій вік.

Коли чоловік починає конати, засвічуют свічку і ставят 
коло його на ослоні, а як кончиться, то світят більш свічок і 
обставляют кругом мертвеця. Як хто приходить з родні, то теж 
приносят свічки.

Коло мертвеця пораються хто є в хаті, но часом є на те і осо-
бі люде з бідних.

Після того, як чоловік вмре, приносят штук з десять соло-
мінок з жита, кладут на землю, знимают мертвеця з постелі і 
ложат на ту солому. Це робиться за для того, що солома ниби-то 
вмершого колет, і він чує боль, то як його заколє соломина, то 
він кричить, і його крик доходи до сьомого неба. За цю таку по-
куту йому прощаються гріхи.

Після цього обставляют його кругом свічками, а родичі всі 
коло нього плачут і просят прощения.

Жінки вичитуют над мертвецем, так само як і в русских, і 
вірат, що коли вмерший лежить на землі, то до самого похоро-
ну все чує, що до його або про його говорат.

Дома мертвеця не радят (не одевают), а зараз, як попро-
щаються, запрагают підводу і везут на могилки (окописко) в 
ближайше місто. Як мают виносить мертвеця з хати, проща-

 1 Ф. 15, од. зб. 213, арк. 167–170.
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ються з ім, і кожен прорізує собі верхню одежу на пазусі в знак 
траура.

Як його провозят біля сінагоги, становяться коло єї і чита-
ют там молитву, в котрой вмершому одказуют од сінагоги, од 
бані і од хати і приказуют, щоб він більш не ходив туда.

Хто його провожає, зб[и]рає за його душу дар в пользу бід них.
Коли привезут на могилки, заносят його в часовню, звуть 

людей, котрі цим занімаються, одні з іх копают яму, а другі, не 
менш десять чоловік, розбирают вмершого з його одежі, гріют 
котла або великого самовара і починают мить теплою водою, 
починаючи з голови, і попорядку всі частини до ног. На кожну 
частину тіла, як ії обмиют, читают особисту молитву.

Обмивши, розбивают яйце і мажут їм лице. Як бувают в 
мертвеця великі ногті, то їх одрізуют шклом, за те, що він сам 
себе держав на цьом світі неохайно, то щоб теперь він потерпів 
за свій гріх біль.

Коли його ще миют, то друга частина тих людей, що пора-
ються коло мертвеця, шиє одежу для нього, в котру і вбирают. 
Одіж така: сорочка, штани і верхня біла одежа на подобіє паль-
то. Поверх цього надівают «богомульє», «та́лес», ту рубаху, ко-
тру надівают на Пейсах, ложат в білу простиню і заматуют єю. 
Далі над їм моляться за його душу і збирают пожертвование на 
бідних. Після цього несут його на носілках до могили, сини і 
дочки не йдут за ім, но за матерью йдут.

Як доходят до могилок, то один з виборних ліц приходить 
до кладбіща і об’являє всім мертвим, щоб вони виходили про-
тів нового мертвеця.

Прийшовші до ями, кладут в яму дві дошки по бокам, под 
голову ложат подушку з землі і кладут туда вмершого очима 
догори, берут два черепка з битої посуди і закривають їмі очі 
вмершому, а третім черепком закрывають рота; далі беруть з 
дерева палочки і дают в руки вмершому за для того, що як буде 
вставать на страшний суд, то щоб йому лекше було встати, — 
буде на ті палочки обпера́тись. Закінчивши все, кладут зверху 
на доскі три перекладини і накривают зверху третєю дошкою 
і засипают.

Кажуть, що вмерший все чує до тих пор, поки не засипят 
яму і три рази не вдарат лопатою об могилу, тоді він вже пере-
стає чути і спит до страшного суду Божого.
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Після цього сїм день моляться за душу вмершого, ці дні 
считаються жалобними днями.

Як вмирає женщіна беремна, то перед смерттю моляться, 
щоб вона вродила. Як вмре і не вродить, то робят ій ванни до 
тих пор, пока все такі не вродить, бо ховать так не можна, щоб 
дитя було в утробі матері1.

Як ребенок родиться неживий або од мертвої матері му-
жеського полу, то над їм робят обряд обрізання, но не ножом, 
а шклом.

Після похорону полагається каждий день молитись за вмер-
шого одинадцять місяців.

За батька моляться сини, а за матерью сини й дочки.
Після смерті справляют тридцять днів жалобних, перші 

сім днів сидят на землі і моляться, а останні стоят.
Гражданських похорон не справляли ще, і справлять не ду-

мают.

Списано со слов гр. с. Бехів, Коростенської округи, Гершка 
Мордухова Кацмана 33 років, грамотний.

1928 р. 15 лютого.
с. Бехи.

 1 Я сомневался в показаніи сего факта, но меня уверила старая ев-
рейка, теща оповідача, что действительно можно делать и делают 
умершей ванны, и тогда мертвый ребенок из мертвой матери сам ро-
дится, без всякого хирургического способа (приміт. В. Лук’янова).
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МАТЕРІАЛИ

ІВАНА БЕХА-КАЗЧУКА
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ЛИСТ В. КРАВЧЕНКА ДО РОДИНИ 

БЕХІВ-КАЗЧУКІВ1

Шановні Йване Мартиновичу, Настасія Йвановно, Василю, 
Маруся, Гандзюня й Якове!

Я й Олімпіяда Мих. витаємо Вас з святами і бажаємо Вам 
усього найкращого.

В листі, що посилаю до В. І. Лук’янова, справа йде про те, 
щоб він допоміг Вам купити старих килимів за ті гроші, що я 
вручив Івану Мартиновичеві.

Будь ласка — поговоріть і зробіть т[а]к, як я ото пишу.
Пріся, Василю, вже зубрить. Одержав листа від Рахилі Ке-

сельманівни й відписав їй.
Пишу цього листа навмисне через Рахиль, бо коли б посла-

ти його через Ходаки, то він уже не застане Василя вдома.
З щирим до Вас поваженням В. Кравченко.
29.ХІІ.1928.
Житомір.

ЛИСТИ І. БЕХА-КАЗЧУКА ДО В. КРАВЧЕНКА2

20/X/1927.
с. Бехи
на Коростеньщини.

Многоуважаеми Василю Григоріевичу,
от Вас получили письмо 18.Х и с письмом ще получили и 

ручки, котори уже и прироблены до [д]верей, и дуже добре при-
шлись, акуратно и дуже хороше, за що я Вам дуже щиро дякую 

 1 Ф. 15, од. зб. 525.

 2 Ф. 15, од. зб. 345.
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и не знаю я, чим В[а]м отбл[а]год[а]рить за ваш гостинец. Я про 
цие ручки даже и забув, а як поих[а]в я до Коростиня, и Вася 
мине их дав, то я дуже зр[а]див, потим ище прочит[а]в Вашого 
листа, которого получив Вася вмести с ручк[а]ми, и мине ст[а]-
ло дуже радосно, що Ви все-т[а]ки про мене не забуваете и все-
т[а]ки про нас дум[а]ете. И тепер я не зн[а]ю, чим В[а]м отбл[а]-
год[а]рити за Вашіе виконаня. Сколко раз Вы пис[а]ли свои 
листи до Васи, я их вси перечитовав. Я ими всема интересуюсь, 
но не в едному листу я не бачив, щоб пис[а]ли, чи получили Ви 
тие речи, которіе ми сдавали с Вами в б[а]г[а]ж для музею, 2 
столбци и ярмо коровине, и днище; я хочу зн[а]ти, чи получилы 
их. Ище получили фотогр[а]фичну к[а]рточку от Вас, на котору 
не можем надивитися на ней. А Маруся с Г[а]нною то кажди 
день спорять за карточку! Маруска хоче забр[а]т до себе, а Г[а]н-
нка не дае, к[а]же: «Це мине Дядя присл[а]ли», и очень р[а]ди 
они цьею к[а]рточкою. Марусин мальчик помер 9го жовтня на 
наш пр[а]зник Іоана Богослова. И ще перед[а]ют низеньки пок-
лон Анаст[а]сія, Маруся, Ганнка, Яков, Василь. Вам, Василю 
Григоровичу, и Тети, вашой сопруги, не знаем к[а]к зв[а]ть. С 
почтеніем к Вам, Василю Григоровичу, Ив[а]н Мартинов Бех. 
Новостей т[а]ких нем[а]е, только один селянин 60 роков узяв 
розвод с своею жинкою, оставсь сам. От тепер з[а]кон у нас.

с. Бехи
на Коростеньщини.

Дороги Батьку Василю Григоровичу!
Я получив от В[а]с листа 11-ІІ и дуже зр[а]дів, як я ст[а]в 

чит[а]ти, то вся моя семя зр[а]дила: и ще Ви пишете, що я уже 
тут цилком замер: н[о] ще живу, пом[а]леньку, но дальше жить 
трудно, дуже трудно: самообложеня на мене велике, а грошей 
уторгов[а]ть нема за що и з[а]робить нема де, и все дуже деше-
во. А про тіе хлиби, котори Ви писали, щоб Вам их зобрати, то 
ми В[а]м услужим, виконаем: но тилько як будете коли пис[а]-
ти письмо, то напишите, скилько и якие Вам треба, и с муки 
«пшеничной или житней», и напишите, имено от якого дня 
или «сватого». И ще Ви пишете, щоб Вам зибр[а]ти м[а]теріал 
про слово «Отарицю», у нас цего слова нема, у нас только слово 
«Посаг», и це посаг, як иде дочка илі береш невистку, то у нас 
поведёнка т[а]ка:
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 1) При св[а]тани Батько даруе своей доці 3 десетини земли, 1 
коняку, 2 корови и т[а]к дальше; земля ця, котора береця за 
невисткою, то вона користуеться вмести с землею всей се-
мьи, она не делиться, а користуються вкупи, и яка польза 
була на тому поли, то ей користи нема, користь иде на целу 
семью.

 2) А як дочку отдаеш и т[а]м семье нема, то она користвуеть-
ся сама цеею землею. Н.п., я д[а]в своей М[а]руси 2 кусочки 
поля величини 1,200 кв[а]др[а]т.са. в урочищи «Зелене», 
она растошована от ея мужа Яківа вдали на одну версту ку-
сок от куска, а то и [є] такие куски, що даже и на 5 верст є, 
но такою уже землею користуеться она сама, некому не дае 
в его родню, и з[а]б[и]р[а]е всю пользу собі.

 3) Обробляеться така земля т[а]к: весною р[а]но виоре на зяб, а 
потим сее гречку или возить гной та с[а]дит кортошку, а пос-
ле кортошки сее жито на зиму. И цю всю пользу она за[б]и-
р[а]е соби и не с ким не делиця.
Програми про скотарство закончени, висилается Вам по 

почте. Б[а]г[а]то всего: моя програма и отця Василя тежъ буде 
висл[а]на скоро на днях.

Ще поведомлю В[а]с, що уж помер наш дедусь, которого Ви 
б[а]чили в леси коло х[а]ти; его пасека остал[а]сь его сину.

Потим ище тут в одной б[а]би [є] 10 низок кораль пр[а]вди-
вих, она хоче з[а] 10 низок 3 рубля. Тоже повідомить н[а]с, як 
Вам треба и за цю цену.

Ище перед[а]ють привет Вам, Василю Григоровичу, и В[а]-
шой господини Олимпіаде Мих[а]йловне: Настасія, Ганя, М[а]-
руся и Яков. Жел[а]ем Вам бить дужими и здоровимі в В[а]шой 
престарелой жизьни, и н[а]м дуже скучно без В[а]с, и ми В[а]с
дуже ч[а]сто спомин[а]ем, а з[а]бить — неколи не забуваем про 
В[а]с, хочеться ище побачиться с Вам[и] дужими и здоровими.

Василю Григоровичу, прошу вибач[а]йте, що В[а]м т[а]к дол-
го Вам програми не конч[а]в, потому що усе не було время, коли 
з[а]кончить, а тепер кончив, то висил[а]ю Вам на днях.

Кибалки Настасія уже поробила и чепци тоже, я только не 
зн[а]ю, як их висл[а]ть по почте или, може, т[а]к ким буде.

Шаную вас, Василю Григоровичу, и жел[а]ю бить здоровимі 
и дужими в вашой житьці. Знаіомі Вам Иван Мартинов Бех.

19/ІІ.28.
Село Бехи на Коростеньщини.
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Високопов[а]жны Василю Григоровичу.
Я уже закончив прогр[а]му по скот[а]рству давно, з[а]р[а]з по-

сля Роздва, но В[а]ся не з[а]кончив своих шитков и не перед[а]в
через те и мою програму по скот[а]рству.

Но Вам уже висл[а]но. Не зн[а]ю, получили Ви чи не полу-
чили, то поведомите н[а]с.

Потим я Вам пис[а]в про хлеби, сколько Вам треба их и 
якие имено, и сколько всего. А имено от якого дня и до послед-
няго дня перечитайте и перепишіте. От первой куте и з[а] цели 
рок, то це щоб у В[а]с було ясно випис[а]но. Друге, тут баба одна 
продае корали и хоче за 10 низок 3 руб., но корали правдиви — 
мелкой сечки.

А — ище, сколько треба хлебов и пирогов, и коржов, з якое 
муки, пшеничное или житнее. Все напишите ясно.

Хлеба Ваши треба сушить на солнці и крепко, то Вони не 
будуть портиться и будуть чисти, непомарани. Потим для В[а]с
приготовлено 2 кибалки с лянного волокна, но еще треба и чеп-
ци, потому що у нас, як з[а]вьязуе женщина хустку в бабу, то 
сперва закручуе в коси кибалку, а потим накл[а]д[а]е чепця, а 
посля чепьця завьязуе хустку, и получ[а]ется т[а]кой форми по-
вьязка, которую Ви бачите и знаете.

То коли треба буде, то повідомите н[а]с, и як пересл[а]т, а 
може, ище Ви сами будете тут, то тоди з[а]берете и хлебы, и все 
те, що Вам буде приготовлено. Только, коли будете в н[а]шой 
стороне и, може, у н[а]с, то поведомите мене письмом, щоб нам 
зн[а]ть, и що для В[а]с треба, щоб було готове и на еке времья.

От Вас получени лист, котори пис[а]ни 2.ІV м., а получили 
его 7.ІV, що трохи узнали про В[а]с и про все Ваше житя.

Наш дедушка, котори сидел в лесу, и Ви его б[а]чили, и Ви 
писали Василю, щоб он допросив про пчоловодство того диду-
ся, то его уже нема, помер.

Нам живеться тепер трохи трудновато: пока виплатив на-
лог, то подойшла штр[а]фовка, а потим самоопкл[а]д[а]не и 
облиг[а]ціи, и я отдав 80 руб., а торгов[а]ть нема за що, и дуже 
трудно живеться.

Ище перед[а]ем ми вси Вам, Василю Григоровичу, и Вашой 
дружини Олимпіаді Михайловне Високопов[а]жній привет.

И ще передают привет Маруся и Яков. Дорогому дидусю 
Василю Григоровичу и тети Олимпіаде Михайловне жел[а]ем 
всего хорошого.
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Зн[а]коми Вам Ив[а]н М[а]ртинов Бех.
1928 года 10 апреля.
С. Бехи на Коростенщини Ушомирського раиону.

С. Бехи на Коросте[н]щини. 1929, 2 сичня.

Ви… Василю Григоровичу
Я одну програму Вашу маленько виробив, не зн[а]ю, чи буде 

для Вас добре, а другу про лучник я дум[а]ю поих[а]ть на Розд ва-
нія св[а]та у с. Васьковичи, потому що у н[а]с нехто може ск[а]-
з[а]ть проти В[а]шой програми. А там ище пока з[а]водиця ця 
видумка, и існуют ціе лучники. Про килима. Ми с о. Василем 
ходили и найшли одного ст[а]рого килима, старое вироби, но 
ще хочуть пор[а]диця со всема своими членами двора, а тоди 
они ск[а]жуть. Коли буде в их вияснена спр[а]ва та, то ще ми не 
знаем.

Що буде дальше, буду пис[а]ть.
Перед[а]ю Вам из своею всею семьею привитаня, Василю 

Григоровичу, и Олимпіяди Мих[а]йловне, и Приси с пожел[а]-
ніем до в[а]с.

Пока остаемся живи и здо[ро]ви вси. Привет от Маруси и 
Якова. Жел[а]ем Вам всего хорошого, В. Григорович и О. Мих. 
Дай Бог Вам прожить дужими и здоровіми.

З[найомий] Вам Бех Ив[а]н К[а]зчук.

Високоуваж[а]емие Василю Григоровичу
и Олимпіада Мих[а]и лов на.

Поздравляем вас с минулим празником Рождества и с Но-
вим годом, и жел[а]ем вам самого найкращого житя вашой 
предстарелой жизни, щоби ви були дужими и здоровими при 
своей великой роботе, котора треба щоби була виконена на па-
мять вашое исторіи, щоби ми и н[а]ши дити бачили вашу вели-
ку пр[а]цю, за которою ви пр[а]цюете.

Дороги Василю Григоровичу, ми с Настасіею Ів[а]новною 
дуже щиро дякуемо за те, що Ви н[а]шу дитину не видцур[а]-
етесь и пуск[а]ете его на свою кв[а]ртиру, хоч он м[а]е соби т[а]-
ки прихильни куток, що ему можна де с надеею з[а]йти и вночи 
и вдень. Говорит Настасія Ивановна.
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Василю Григоровичу, ми с о. Василем для Вас трудимся 
по дням и ночам, збираемо для В[а]с заг[а]дки да прик[а]зки, 
уже [є] у нас зибр[а]но 800 заг[а]док да приказок, но ще хочем 
до 1000 дозбир[а]ть, а тоди перешлемо до В[а]с, но не зн[а]ю чи 
будуть для В[а]с вигодними.

Про килима: ми с о. Василем знаемо килима старого ст[а]-
рой вироби, но ще не мона неяк акур[а]тно зитись, но я дум[а]ю, 
що все-т[а]ки достанем.

Перед[а]ем привитаня Вам, В. Г., и О. Миха. с пожеланіем, 
и всего хорошого навсегда.

19
14

29.
I

Понеделок 4/ІІІ.29.
с. Бехи на Коростенщини.

3/ІІІ 29 року.
Дорогому Високопов[а]жному

Василю Григоровичу и Олимпіаде Мих[а]йловне.
Вибач[а]йте, В. Григоровичу, що т[а]к я довго не пис[а]в до 

Вас листа, потому що мине тепер дуже немае ч[а]су, и все-т[а]ки 
я ожид[а]в, щоби що-небудь купить.

Поведомлю Вас, В.Григоровичу, що уже купили якогось 
килима, только дуже ст[а]риного и ще с[а]моробитной краски, 
дали 12 к[а]рбов[а]нци, но, може, будете и лаять н[а]с, що т[а]к 
б[а]г[а]то запл[а]тили, но дешевлей неяк не мона б[у]ло дост[а]ть.
Т[а]к що ми с о. Василем решили запл[а]тить и купили. Тепер 
що треба, то пишеть, и ще [є] други, но только хоче уже 20 руб., 
но я д[а]в[а]в 8 руб., но они не согл[а]сились, що треба скорейше 
пишет. Килима Вам скоро привезем, но только допишеть, чи не 
дорого ми з[а]пл[а]тим за его!

И допишеть, мона Васи приех[а]ть н[а] один день чи не, як 
только мона, то нех[а]й приеде додому, набере собье х[а]рчи и 
возме килима и що треба больше для Вас, и приеде скоро обр[а]т-
но с свита. Чорни [лоти] будуть привезени до Вас. Що ск[а]з[а]но 
в[и]ше листа, то все н[а]пишеть и скоро, щоби я зн[а]в, чи мине 
приех[а]ть, чи ожид[а]т Васи.

Привит[а]ня от н[а]с всех Вам, В. Григори., и Олимпі[а]де 
Михаилов. Остав[а]йтесь дужим и здоровим.

И. М. Бех.
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Високоповажному Василю Григоровичу
и Олимпіаде Мих[а]йловне.

Василю Григоровичу, я Вам висл[а]в килима, которого ми с 
о. Василем купили для Вас для Вашого Музею и передали его 
т. Дмитруком, и висл[а]в чорние [лоткі], которіе Ви просили, 
но не знаю, чи ви их получили чи не, бо немае от В[а]с неякого 
повидомленя.

И все-т[а]ки, Василю Григоровичу, я сомлев[а]юсь. Може, 
це не дуже для Вас гарни, а мо, то дуже дорого, то Ви все нам 
напишет, яка у В[а]с думка, ми хочем знать Вашу думку. А мо, 
Вам що невигодно, тоже пишет. А если де придётся ище т[а]ки 
ст[а]ри килим, то можно купить, чи уже бильше не треба, бо я 
уже напит[а]в другого т[а]кого стариного килима, и якие другіе 
речи треба купить, то все напишеть на п[а]перци, щоби я зн[а]в
и зап[а]м’ят[а]в.

Настя Ив[а]новна для Вас устроила маленьки гостинец. Но 
не знаем, ким и як переслать его.

Виткала для Вас маленького коврика под ноги застил[а]ть, 
н[а] чорном дне с кр[а]сивим рисунком. Як только буде ех[а]т 
Вася в Житомир, то перешлемо, а мо, хто буде ех[а]ть р[а]ний-
ше, то тоже перешлемо.

Нового больше нема т[а]кого, все по-ст[а]рому.
Передае вся наша семья и Маруся, и Яков, и Вася Марусин 

привитаня дорогому приятеля Василю Григоровичу и Олимпіа-
де Михайловне. Желаем вам прожить в добром здоровьи. Зн[а]-
емі вам Ів[а]н Бех.

14/IV 29 Воскресеніе.
село Бехи на Коростеньщине.

Дороги Василю Григоровичу.
По-перше, поздоровляем Вас с минулими пр[а]зниками, ко-

торіе провели спокойно, только нег[а]рно було, що не було Ва-
силя. На що я ожид[а]в Вас, Василю Григоровичу. Но Вас не 
дожд[а]вся, а тепер буду ожид[а]ть на дальше вашого приизду.

Оце Настя Ивановна к[а]же, що це посил[а]е Вам малень-
кого гостинця «килима». Це для Вас, Василю Григоровичу, а 
Олимпіаде Михайловне з[а]рез нема, но в следуючtму р[а]зи 
буду робить ковр и, то зробью для Олимпіаде Мих[а]йловни 
тоже г[а]рного коврика.
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Новин т[а]ких нема, все по-ст[а]рому. Тепер працюю коло 
севби, робота дуже спишна, бо все опозд[а]ло через т[а]ку люту 
зиму.

Больше такого пис[а]ть нема чого. А т[а]кже перед[а]ем вся 
семья Вам, Василю Григ., и Олимпіаде Михай. привит[а]ня. Ба-
жаем Вам всего хорошого у Вашой жизьни.

Пока ост[а]в[а]йтесь дужими и здоровими.
Вам зна [йомий] Ив[а]н М[а]ртинов Бех.

19
12

29.
V

Воскресеніе.
с. Бехи.

[Без дати]
Василю Григоровичу

Я В[а]м гроши В[а]ши повернув н[а] кафтана, которого ку-
пив Вася у Васковичах за 20 руб. Тепер у нашом селе одна жен-
щина продае чорного кафт[а]на. Такого, як у Коростеньском 
музею на той молодици, убр[а]ной без кузиков, то як треба для 
В[а]шого музею, то напишет, мы купим его, а може, треба для 
других музеев, то порекомендуйте завидуючим других музеев, 
то ми теж дост[а]немо для них и всей костюм, но кор[а]ли будут 
стоит дорого, потому що прод[а]в[а]т по дешевой цене не хочут.

Що треба Вам буде, то все-т[а]ки приписуйте до н[а]с, ми, 
може, як дост[а]немо вещи, Вам скоро будут н[а]досл[а]ни хоть 
той м[а]дамой, котора привезла ручки, или буде ех[а]ть в Жито-
мир о. Васили[й], то привезе.

Культурно-історична комісія 

Всеукраїнської академії наук

ПРОГРАМА1

1. Народні погляди на скотарство

 1. Що кажуть про походження скотини? Звідки вона взялась?
а) чи всі роди — коні, корови, вівці були споконвіку?

 1 Ф. 1 дод., од. зб. 29.
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б) чи одні породи старші, другі новіші? Які саме?
в) які породи скота були перші на землі — вівця чи бик, чи 

инші?
 2. Що кажуть про сотворення коня, корови, свиней, кіз, овець 

і ин., чи є про це казки, легенди?
 3. Чи є такий скот, що уважають його нечистим?
 4. Як тоді це проявляється: пр., корова б’ється? Наровистий кінь?
 5. Чи не існує погляду, що в скотину може війти нечистий; як 

тоді його виганяють і чим?
 6. Яким звірам не годиться давати свяченого?
 7. Що кажуть про душу і посмертне життя худоби? Чи кажуть: 

пара виходить? Чи ще инше кажуть?
 8. Чи бувають «ляки», привиди в образі домашніх звірят — 

відкі[л]я вони беруться і що віщують?
 9. Як боряться з такими привидами?
 10. Що кажуть про розмову скота поміж собою, — коли він роз-

мов ляє?
 11. Чи скотина видчуває горе або радість господарів, і як вона 

це проявляє?
 12. Що кажуть про очі коня і про те, що він не лягає?
 13. Що кажуть про білих коней, чи не кажуть, що це кінь 

св. Юрія, і чи рижняться вони чимсь від инших коней?
 14. Чи між волами теж є масти, яки шанують або бояться?
 15. Чи не заборонено скотини мучити, бити, чи хто не карає за цє?
 16. Чи з усеї скотини можна їсти м’ясо?

а) чи, може, не слід їсти волів, коней?
б) з яких звірів не слід їсти м’яса і з яких частей?

 17. Чого не можна робити волами, пр.: везти мертвого або щось 
под[ібне].

 18. Що то таке «користь» з худоби? Яка є ріжниця між робочою 
скотиною, а звичайно — до якої з них ставляться з більшою 
увагою?

 19. Як ставляться до инших домашніх звірів — курей, гусей, 
иншої птиці, собаки и кота:
а) чи про собаку кажуть, що вона приятель людини, чи слід 

про неї дбати, як і про скотину, чи на неї не звертають 
ува ги;

б) чи собака чиста звірина? Хто ії створив?
в) чи можна [давати] їй свяченого: кістки, паску;
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г) чи в піст слід, щоб і собака постила, чи, може, дають їй 
скоромного, коли є зайве;

д) що кажуть про кота?

2. Скотарські рік, свята і опікуни для скоту

 1. Які дні в році празнують господарі задля худоби? Чи є такі дні, 
в які наймають службу Божу за здоров’я скоту — які саме?

 2. Чи є окремі святі для корів, коней (св. Конон), овець, кіз, 
свиней і ин. Які є спільні опікуни (Юрій і ин.)?

 3. Чи є такі свята, на котрі в честь скотини світяться свічки на 
криницях або деревах чи на плугах?

 4. Чи на Введення є приміти, зв’язані з долею скоту?
 5. Коли є, то чи не осипають корів сім’ям (коноплями), чи не 

мастять дійок або щось под[ібне]?
 6. Чи не варять якихсь трав, які б впливали на добрий при-

буток молока і на здоров’я скоту?
 7. Чи нема яких приміт, що віщують, який буде приплід?
 8. Які бувають дії і приміти дотично скотові на Різдво, на Но-

вий Рік?
 9. Чи на Багату або Голодну кутю іде хазяїн з вечерею до скоту?
 10. Що він тоді робить або каже, чи чого не кладе в яслях?
 11. Чи немає в ці дні приміт, що зв’язані з вогнем, печею, по-

рогом, що рішає долю майбутнього приплоду?
 12. Чи не кажуть, що цієї ночи худоба розмовля з собою. Як і 

коли можна підслухати цю розмову?
 13. Чи не дають в ці дні якої особливої їжи худобі?
 14. Чи не запрягають перший раз в цей день бика або жереб-

ця?
 15. Чи на Водохрещя дають скотові кутю, чи обкроплюють 

св[яченою] водою або окурюють і ин.?
 16. Які за вечерею (на кутю) бувають примітки, що забезпечу-

ють долю скота (кликання морозу і ин.)?
 17. Що роблять в цей день з первісткою — може, провірчують 

роги — що туди дають і для чого?
 18. Чи не стараються на Водохреща взяти соломи з-під священ-

ника на льоду — для чого вона?
 19. Чи на Благовіщення ворожать на скот?
 20. Що роблять в цей день, щоб попсувати сусідові скотину 

(особ[ливо] овечки)?
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 21. Чи не остерігаються робить скотиною в ті дні року — благо-
вісну днину, в які припадало Благовіщення?

 22. Чого не можна робить скотиною в цей день; чого не можна 
давать їй їсти? Чи не кажуть, що приплід н[а] Благовіщен-
ня не житиме?

 23. Що примічають на Великдень?
 24. Яке великодне свячене поможе і від чого, в яких випадках 

(св[ячене] сало, шкаралупи й инш.)?
 25. Що в той день роблять, щоб забезпечити скот від вовків, а 

що від відьом?
 26. Чи на Юрія весняного виганяють скот «на росу»?
 27. Чи є думка, що на Юрія не можна виганяти на пашу?
 28. Чи на Юрія не забороняється пасти по чужих пасовиськах?
 29. В яку пору дня треба виганять, чи до сходу сонця?
 30. Коли виганяють перший раз на пашу, то через що переганя-

ють скот — через полотно, пояс і ин.
 31. Що тоді примічають? І чим виганяють (св[яченою] вер бою)?
 32. Перед вигоном на пашу в день Юрія чи не підрізують хвос-

тів чи шерсти скотові, де ії дівають?
 33. Чи не кажуть, що в цей день Юрій позначає худобу, і тому 

не треба за неї боятися?
 34. Чи не кажуть, що на Юрія не годиться відбірать від вовків, 

що попаде їм, бо це Юрій призначив?
 35. Чи в цей день не постять в сім’ї для худоби?
 36. Які є легенди, казки, приказки, молитви, звязані з Юрієм 

як опікуном скота?
 37. Як зветься ще Юрій — «полісун» чи як?
 38. Чи нема переказів про те, що Юрій призначив вовкам не 

лиш худобу, а й людей?
 39. Чи Івана Купайла уважають за опікуна всіх звірят, чи лиш 

корів?
 40. Що роблять хазяйки перед Купайлом, щоб відьма не попсу-

вала корови?
а) чим осипають ворота, хліви, двір?
б) що втикають в стріхи і в ворота?
в) що кладуть до паші в ясла?
г) чи не мажуть чим дверей?

 41. Чи не мажуть чим дійок або не підкурюють чим?
 42. Чи не кажуть, щоб не одлучати телят в ту ніч?
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 43. Чи палять вогонь дівчата, де, на яких дорогах, що тоді вони 
співають, приказують, примічають?

 44. Що роблять з цим попілом: а чи не змішують з коноплями, 
маком; пересипають дорогу на вигоні, куде буди скот іти?

 45. Чи не варять жінки муравлиння і обливають дорогу, щоб 
пізнать відьмину корову?

 46. Чи дівчата не переорюють дороги сохою або плугом і пере-
ганяють через ту дорогу скот?

 47. Чи скотові чого прив’язують — червоної стрічки, заліза, 
св[яче ної] соли, печини або що ин.

 48. Коли перестають гнати скотину в поле?
 49. Чи не кажуть, що після Покрови вже повинен скот бути на 

зімівці?
 50. Чи є які приміти на Покрову, зв’язані зі скотарством?
 51. Чи тоді, як останній раз жен[у]ть скот із поля на зімівку, є 

якісь дії або приміти, намови, що забезпечують долю ско та?
 52. Чи не дають йому чого їсти, якогось зілля?

3. Випас худоби

 1. Чи ріжниться вигін худоби «на росу» в день Юрія від на 
пашу (перший раз)?

 2. Коли стараються виганяти перший раз скотину на пашу і 
чи зважають на день, в який треба виганяти?

 3. Чи виганяють всім селом зразу скот на пашу, чи поодин-
ці — коли хто захоче?

 4. Які приміти в день вигону на пашу; чи не стараються тоді 
здержатись від лайки або чогось иншого?

 5. Чи не заборонено позичать чого-будь в той день, особливо 
вогню?

 6. Які обряди і дії є при вигоні зі стайні: чи не переганяють 
скот через ні[ж], сокиру, підкову, залізо, полотно або руш-
ник з-під паски, головешки?

 7. Коли переганяють, то які особливості мають ці речі?
 8. Чи не обкурюють або обкроплюють тоді чим скоту?
 9. Чи не виганяють св[яченою] вербою, що тоді примічають?
 10. Що дають пастухові: хрести, ні[ж]; що він з тими річами 

ро[б]ить?
 11. Чи в громаді є спільні території випасу?
 12. Чи це є гулящі поля (толоки), чи стало призначене місце 

для випасу?
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 13. Чи помітно тенденцію пасти ялівни[х], воли окремо — кож-
них господар пасе окремо, на своєму?

14. Чи є окремі череди овець, кіз, корів, табуни коней?
 15. Чи є випадки, що кілька сіл мають спільну череду?
 16. Чи не помітно звичаю підбирати череду мастями, дворами 

або родинами?
 17. Хто і як вибірає і погоджує громадського пастуха?
 18. Кого вважають за ліпшого пастуха — старих чи малих?
 19. На якому році іде хлопець в пастухи і чим позначають пер-

ший вихід пастуха: випробовують силу, дають пробувати 
люльку чи що инше?

 20. Чи є ріжниця в літах пастухів при вигоні череди і водженні 
коней на ніч?

 21. Чи не кажуть, що коней повинен гонить уже дорослий 
пастух?

 22. Чи не вимагають від пастуха чесности, мирности, добрости 
і аскетизму?

 23. Чи не впливає погано на скотину каліцтво і погана поведін-
ка пастуха?

 24. Як відноситься скотина до співу і музики, і чи є які пасту-
ші пісні і музичні інструменти (супілка, скрипка)?

 25. Коли виряжають перших пастухів у поле, що тоді їм дають, 
примовляють?

 26. Чи пастухи уважають на місце стоїща скоту?
 27. Чи є заборонені місця для ц[ь]ого?
 28. Чи скот відчуває погані місця: як він це проявляє?
 29. Як довго стоїть скот на одному стоїщі?
 30. Що роблять на тім стоїщі після згону скота?
 31. Що роблять пастухи зі скотом, щоб не розбігався та не гу-

бився; може, [дають] що їсти або перекидають постола че-
рез ту тварину, що утіка?

 32. Чи буває в череді така тварина, що за нею весь товар ходить — 
перед веде? Яке відношення пастуха до такої тва ри ни?

 33. Чи не уважають на те, щоб між пастухами були знахарі, 
щоб давати першу поміч скотині — чи навпаки?

 34. Яке відношення громадян до свого пастуха, чи дають йому 
коли гостинця?

 35. Як оплачують пастухів?
 36. Чи нема звичаю відпасувати: по черзі з кожної хати?
 37. Чи обов’язково пастухи мають собак коло отари?
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 38. Які є взаємовідносини між собакою і чередою?
 39. Чи уважають на масть собаки як сторожа череди?
 40. Як кінчиться згін череди на пашу?
 41. Які дії і обряди бувають, щоб підготувати скот до зімівлі?
 42. Чи не дають якого особливого зілля їсти або щось подібне 

(пр., вирваного на Великдень жита)?

4. Знахарство в скотарстві

 1. Чи є загальні знахарі, що лічать худобу від усього?
 2. Чи є знахарі до кожної породи скота?
 3. Чи існують знахарі, які лічать лише спеціяльні хороби?

а) від крови і ин.;
б) від перелогів, перепою;
в) від уроків і від[ь]ом;
г) від згуби скота й від вовків (як «затинають»);
д) від червей.

 4. Які є при цім шепти, молитви, закли[н]ання?
 5. При помочи яких предметів відбуваються ці дії і ліки: 

ножа, нитки, пря[д]еної недоростком, жару, курища, свяче-
ного якого зілля; що роблять тоді, коли скотина норовиста, 
б’ється; при помочи яких дій і предметів її заспокоюють?

 6. Як лічать, коли є загальний повал скота:
а) чи лікують громадою?
б) чи не переганяють через полотно, особливо виткане?
в) чи не обкурюють або переганяють через «живий» вогонь?

 7. Чи не вивішують полотна на хрест, що його напряли недо-
ростки або старі баби, щоб не гинула скотина?

 8. Чи лікують скотину купальською росою або зорійською?
 9. Які зілля й коли їх збірають для ліків і охорони скота і чи 

однакові зілля уживають для всіх пород скота?
 10. Чи є різниця між ліченням тільних, кітних і т. ин. звірят і 

звичайних?
 11. Чи при паруванні («коли гуляє») удаються за порадами до 

знахарів, в яких випадках?
 12. Що роблять, щоб матка «не гуляла» по кількі раз?

а) чи не вішають чого на роги;
б) чи не дають чого пить або чи не обливають чимсь;
в) чи не переганяють через полотно або хвартух?

 13. Яка пора уважається догіднішою для парування?
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 14. Які признаки і назви парування?
 15. Чи уважають на те, хто повинен гнати до бика?
 16. Чи слідкують за плем’ям, з яким парується скот: щоб це 

було у своїм селі чи у своєї рідні, — чи, може, навпаки?
 17. Що дають або що забороняють їсти чи робити вагітній матці?
 18. Яке повинне бути поводження з такою маткою?
 19. Як пізнають і що коли роблять, щоб був приплід бажаного 

роду (теличка чи бичок)?
 20. Чи є ріжниця у повіррях між паруванням і пологами ріж-

ного роду скота: коней, корів, овець, свиней?
 21. Що й коли роблять, щоб родились бажані масті?
 22. Що роблять, коли пологи відбуваються в полі?
 23. Чи не надівають чого на роги? Для чого?
 24. Коли родиться приплід у стайні, то чи не кладуть чого під 

ноги, або щось подібне?
 25. Чи при пологах не кличуть знахаря?
 26. Хто повинен бути — стара людина чи молода — при пологах 

і якого роду?
 27. Чого не можна робить, казать і позичать із хати при поло-

гах?
 28. Чи уважають на те, щоб не наврочити приплід і корову; що 

тоді роблять, щоб цього уникнути?
 29. Чи уникають зустрічі в дворі з людьми «недобримі на очі»?
 30. Кому заборонено дивитись на приплід в перший день?
 31. Що роблять або кажуть, коли входять перший раз до 

приплоду?
 32. Чи не уважають на те, щоб корова не облизала теля ти — чому?
 33. Чи є ріжниця з полог[а]м[и] первістки і старої корови і та-

кож між иншим родом скота?
 34. Як зветься перше молоко (молозиво) і що з ним роблять, 

кому дають їсти, що примічають?
 35. Що роблять з коровою, коли вона перший раз по злогах іде 

в поле:
а) чи не чипляють на роги пояса чоловічого або хвартуха?
б) чи не дають соли, хліба і печени?

 36. Коли ідуть до хліва доїть — чого перед тим не можна ро-
бить — чи звертають увагу на поведінку?

 37. Чи нема заборони доїти корів чоловікам?
 38. Чи не забороняється доїти корову, сидючи?

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

512

 39. Чи зустрічається доєння кобил; що роблять з кобилячим 
молоком?

 40. Чи не примовляє чого доїльниця при доїнні?
 41. Яке начиння уважається за ліпше при доїнні: залізне, 

дерев’яне чи глиняне?
 42. Що роблять чи примічають, коли одлучають теля від мат ки?
 43. Чого не в[е]лено робити з молоком, щоб не відбилось погано 

на корові?
а) не виносить молока по заході сонця з двору;
б) покривати молоко, щоб ніхто не бачив;
в) кидати туди соли — для чого?

 44. Чи уважають на те, кому не можна давати, продавати моло-
ко, — кому саме; що саме відьма відбіра в молоці, як це зветь-
ся: «користь», «д[о]бро», «сите» чи як инакше?

 45. Чи не забороняється дарувати молошного?
 46. Чи не остерігаються давати молока у необгороджену хату —

чо му?
 47. Коли дане молоко було у хазяйськім начинні, що туди кла-

дуть, коли повертають?
 48. Коли буває молоко з кров’ю — тоді як мішають його ножем 

або як ластівка пролетить під ноги корові і т. д.?
 49. Як тоді лікують це і хто?
 50. Які є ще приміти і дії, звязані з доєнням?
 51. Яку шкоду роблять скотові відьми і відьмаки?
 52. Що роблять аби, їх позбутись; як ловлять відьм і відьма ків?
 53. Що кладуть на порогах і стайнях, щоб зловити відьму — 

косу, борону і ин.?
 54. Як саме відьма псує молоко і де його діває?
 55. Як відьми перемінюються — «скидаються»?

5. Купівля і продаж скота

 1. Чи не забороняється продавати останньої скотини з дідівсь-
кої породи й міняти свою худобу на чужу; в яких це бува 
ви пад ках?

 2. Чи немає думки, що продавати скоту не можна, щоб не пе-
ревівся — які до цього є предостороги?

 3. Чи ця думка віднос[и]ться до всіх порід скота, чи лише за 
корів?
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 4. Коли треба продати худобу, то бере в цьому участь вся роди-
на чи лиш хазяїн рішає?

 5. Що роблять, щоб був удачний продаж або купля?
 6. Що примічають і примовляють, як вигонять на базар?
 7. Що роблять, щоб не тужила скотина за старим хлівом?
 8. Чи не дають їй їсти «забутого» хліба (що забули в печі)?
 9. Чи не кажуть, щоб не жаліти за проданою худобою, бо буде 

скучать?
 10. Чи не кажуть, що продавать треба зі своїм налигачем, інак-

ше буде утікать у старий двір?
 11. Коли забудуть узять налигача, що тоді роблять, щоб скоти-

ну прив’язать до нового двора?
 12. Чи не перепродують (формально) вдруге або щось інше?
 13. Чи не врізують шерсти перед продажем і де її дівають?
 14. Коли продають маленьке теля, чи не обрізують шерсти і не 

дають корові з’їсти? Нащо?
 15. Чи є ріжниця між продажом первістки і старої матки?
 16. Коли вигонять за ворота, то чи не переганяють через пояс 

або яке полотно, щоб вона не забрала щастя з двору?
 17. Коли продають, які терміни (вирази) і рухи, примівки бу-

вають при цьому?
 18. Чи є яке щасливе або нещасливе число при продажі?
 19. Як одержує хазяїн гроші за продану скотину, чи не кажуть 

додати чогось зверх виторгованої суми на «щастя»?1

 20. Чи не кажуть давати гроші «у запіл», а не прямо в руки — чому?
 21. Що роблять, щоб уникнути поганої руки покупця, бо може 

вигинуть усе в хліві?
 22. Що примічають і роблять, коли ідуть купувати худобу?
 23. На що особливо звертають увагу при купівлі ріжного роду 

скота?
 24. Чи не звертають уваги на підбор масти?
 25. Чи не підбірають масти до ро…2 окраски?

 1 У програмі пункт 19 пропущений, але у відповідях І. Беха від по-
відь на 20 пункт пронумерована 19, і далі всі номери відповідей 
зміщено, тому для зручності так само змінені номери питань і в 
питальнику.

 2  В оригіналі не продрукувалось все слово.
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 26. Чи не примічають, що в певній …ні1 може вестись лише пев-
не плем’я і масть худоби?

 27. Чи не кажуть, що треба підбірать масть, яку любить домо вик?
 28. По чим пізнають, що він любить певну масть?
 29. Коло якого роду скота домовик любить жити?
 30. Чи не робить він шкоди в стайні і чому?
 31. Як від цього бороняться:

а) вішають вбиту сороку, сову;
б) поселяють разом козла, коли не кінь?

 32. Як уводять куплену скотину в хлів?
а) чи не обмивають або обсипають чим;
б) чи не переганяють через щось?

 33. Чи нема яких прислівок, молитов для присвоєння худоби 
до двору?

 34. Чим ріжняться вводини купленої скотини і своєї в новий хлів?
 35. Чи однаково відбуваються вводини в хлів корови, коня, 

кіз, овець, свиней?
 36. Чи є ще приміти, звязані з продажем і присвоєнням скоти-

ни до свого двору?

[СКОТАРСТВО]2

Передмова

В цьему шитку напис[а]но все про скот[а]рство, но я виб[а]-
ч[а] юсь, я м[а]лограмотни, пис[а]т [д]обре не можу, при уст[а]-
нов[а]х и правилах, знаки, точки и з[а]пятые поставлены не-
правельно, мова моя письменства теж непр[а]вельна не вкра-
инска, не руска, то посему прошу више обр[а]зованих чит[а]-
чов, вибач[а]йте моему письму, що тут буде б[а]г[а]та ошибок 
и непр[а]вельно напис[а]но, потому що я уже и забув писати 
добре.

Иван Мартинов Бех.

 1 Див. попередню примітку.

 2 Ф. 15, од. зб. 150 г, арк. 72–108.
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1927 року 4 грудня. Село Бехі Ушомирського р[а]иону Ко-
ростеньского округа бивши Волинской губерни Овруческого 
уєзда.

Народні погляди на скотарство

Частина 1

 1. Були першіе на земли вивци ізпокинвику: вивци породи 
ст[а]рши, а корови, бики, свине новийши, а кинь переродив-
ся из чорта1.

 2. Конь перерождався от змея. Корова сотворена с нач[а]ла 
віку, кози, вивци и ин. казки и легенди. Свиня перероби-
лась из еврейки: колись ишов Іисус по дороге, а жиди хо-
тели насмеятся н[а]д им и накрили жидовку с жиденятами 
коритом, и к[а]жут ему: «Ти, Христос Бог, уг[а]дай, що под 
цим коритом?» Христос им каже: «Тут накрита свиня». Они 
ему кажу[т]: «А що не вгадав». И стали открів[а]т те кори-
то, а под коритом свиня с поросят[а]ми, от того пошли у нас 
свине, а евреи через те не ядят свинини.

 3. Конь нечисти того, що вон из змея.
 4. Це нагледили погани очи такое людини, и она зоврочила 

мини корову: и она бьется; а конь наровисти, то вон ч[а]сто 
б[а]чит стр[а]шне перед собою и не хоче ити вперед, а иде 
н[а]з[а]д, а як ему завьяжут очи, то вон тоди не б[а]чит того 
страшного и тоде иде вперед.

 5. Только може бути из очей другого чоловіка, що скотина 
може попсув[а]тись, то кажут пристрет: а нечистого нема 
нечого, его згоняют т[а]кими бабськими шепт[а]ми, шепчут 
пристрет.

 6. Всем звер[а]м и тв[а]ринам: волку, медведю и мишам, коту, 
собаці, курам, гусям, к[а]чкам не дается сваченого исти.

 7. Кажут здох, пора вишла.
 8. Був[а]ют привиди и ляки: берутся с того, як только хто не-

видимо тицне до ёго, то они и ляк[а]ются от того: то оно ду-
мае, що его будеш быт или ловить. Черес те оно пужается.

 9. Треба дуже приласкув[а]т всяку зверину и ласк[а]т ие, щоб 
она не боял[а]ся неякое людини.

 1 Див. легенду «От чего переродився конь», вміщену в розділі «Ле-
генди».
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 10. Кажна скотина: например, конь рже, то це он говорит до 
свого коня, т[а]к и корова мук[а]е, то це она гук[а]е свого 
теляты, и т[а]к оны говорят.

 11. Скотина видчув[а]е горе и р[а]дість, як у господара [є] чим 
кормит добре и кормит ие добре, то она чуе радосьть, а як 
нема чим добре кормит, то вона чуе у господара свого горе.

 12. Коню, що видно и що вин б[а]чит, то все ему здаетця, шо все 
дуже велике, и он всего боиця. Як приде до ёго хозяин, то 
ему зд[а]ется: т[а]к як яка гора пришла до ёго, и черес те он 
слух[а]е людини всякое. А не ляг[а]е через те, що его про-
кляла Божа М[а]ти коло яслёв, як ив сено у голов[а]х Іисуса 
Христа, як вин родився в пешчери, и ск[а]зала ему: «Ты бу-
деш исти день и ноч и спат не будеш, и не наесися».

 13. Не к[а]жу[т], що це кин[ь] Юрьев: и не рижниця от инших 
коней. Нема неякое р[а]зници.

 14. [Є] м[а]сть и по нр[а]в[у] хозяину, котора ему иде на пользу: 
он ту м[а]сть шануе, котора ему иде рукою, а котора не иде 
ему в пользу, то ту м[а]сть он избег[а]е.

 15. Мучит и бье, нехто не з[а]бороняе ему свое скотини.
 16. Из коров, волов, овец, свиней, гусей, курей можна исти. Ко-

ней не мона исти.
  Волков, медведей, лисиц, тигров, носорогов и других звер[а]т

не след исти не зь яких ч[а]стей.
 17. Можна везти волами и конями, а кобилами не мона, потому 

що будут изверг[а]т: т. е. неживие лош[а]та будут вести не 
вовремя.

 18. Користь из худоби т[а]ка: 1, кони и воли це [є] сама робо-
ча сила, всей свет кормится от их роботи; 2-ге, от худоби 
хозяин получ[а]е б[а]гато н[а]возу. Навоз употребляют на 
удобреніе полёв; 3-е, приплод от коней и коров [є] излишки, 
то хозяин прод[а]е на гроши, и то все користь ему; 4-е, из 
бильшою ув[а]гою ст[а]влятся до робочое скотини: коней и 
волов.

 19. Кожди хозяин ст[а]вится до дом[а]шних звир[а]т: курей, гу-
сей, голубей, к[а]чок, индюков и инших; с охотою розводит 
его, потому що [є] це все польза: як прод[а]т, то все буде при-
бель, и зарез[а]ть, то все це буде мьяса.
а) На соб[а]ку к[а]жут, що це [є] приятель хозяину, сторож, 

и на собаку изверт[а]ют велику ув[а]гу.
б) Cоб[а]ка нечиста зверина, потому що вона употребляе [в] 

пищу всяку нечистоту; — соб[а]ци свяченого, як п[а]ску, 
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т[а]к и кистки, грех д[а]в[а]ти, потому що соб[а]ка [є] не-
чиста зверина. Для соб[а]ки нема неякого посту, як [є] 
у хозяина скором[н]е, то и соб[а]ка исть, а як у хозяина 
нема, то и соб[а]ка постить. Кот теж нечиста зверина, но 
кажди хозяин хоче держ[а]т, бо вон изнищуе всяку сор, 
як мишей, щуров, кротов, воробьев, которіе роблят шко-
ду у хозяйстви.

Скотарски рік, свата и опекуни для скоту

Частина 2

 1. Господари не пр[а]знуют неяких днив для худоби и не най-
м[а]ют сложбов Божих.

  [Є] такіе дни, що пр[а]знуют господари: С[в]. Юрей, С[в]. Ни-
кола, Косма-Димья[н] и пророк Илія, и в ціе дні найм[а]ют 
службу Божу, щоб була дужа худоба.

 2. Для коров [є] окр[е]ми свята: Ив[а]н Куп[а]йло, а для коней 
С[в]. Юрей; а для дрогой: овец, киз, свиней, то як н[а]йм[а]ют
службу Божу на Юрья, то кожди хозяин бере ст[а]вит свич-
ку перед иконою С[в]. Юрья и себе втишку молится перед 
Юрьем, щоб его худобку С[в]. Юрей сп[а]с от всякой болез-
ни и н[а]п[а]сти. Опекуни: Юрья, С[в]. Никола, С[в]. Конон, 
С[в]. Косма-Димьян и пророк Илія.

 3. Нема.
 4. Як [на Введення] [є] снег, то н[а] Юрья буде п[а]ша для доли 

скота.
 5. Невидомо.
 6. Варят зеля с 1 м[а]я по-ст[а]рому и запр[а]вляю[т] коров «дой-

ки», а т[а]кже и в[а]рят зеле тож для здоровья скотини, щоб 
була дужа.

 7. [Є] примити, як только корова брухл[а]та, товста, то буде 
приплод хороши, и хвост длини по саму землю. А як худо-
бина тонка, черева нема, хвост коротки, то т[а] скотина для 
приплоду погана.

 8. На Нови рик иде хозяин посля вечери вь хлев, бере хлеб и 
соль, свитит хвон[а]ра. Як приде в хлев, то котора скотина 
телна лежит в яку сторону: например, лежит корова голо-
вою на полдень, то она буде телитись вдень, а як лежит на 
полноч, то буде телитися вночи и т. д. И як скотина стоит, то 
лето буде мокре, а як лежит, то лето буде сухе.
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 9. На Багату кутю только после вечери иде с хлебом в хлев ди-
вится, як худоба лежит, в яку сторону. На Голодн[у], только 
як посв[а]тят воду, то берут с колодця налив[а]ют в корито и 
влив[а]ют сваченой води, и напов[а]ют тоди всей скот.

 10. Толь[ко] всего к[а]же: «Добри вечер, худоба».
 11. Як в печи горит, то треба затушит головешку и кинут ие в 

хлев до овечок, то будут вестись чорни игнята.
 12. Колис ст[а]рие люде цю розмову чули худоби, знали, а тепер 

не чуют и не знают. Колись чоловик поехав в дорогу и ст[а]в 
н[о]чов[а]ти в ліси, и погубив кони, и ст[а]в шук[а]т. Це було 
в робинову ноч проти Ив[а]на Куп[а]йла, и вон ишов по леси, 
и ему уп[а]ло из п[а]пороти несколько цветков, и вон ст[а]в
зн[а]т, де его кони, и чув, як его кони говорили. Кобила го-
ворила до свого лошати т[а]к: «Мене заберут на якое время 
т[а]т[а]ре». А лоша к[а]же: «Я побежу с тобою». А кобила 
ему к[а]же: «Ти не бежи, бо я все едно втечу и буду пливсти 
через Дун[а]й, а ти не перепливеш, втопися».

  И собака говорив, що цю ноч я не сп[а]в, бо мого хозяина 
хотели обкрасти, и я стерог и не сп[а]в.

  А тепер молодія люде цего не призн[а]ют, то вони и нечого 
не зн[а]ют.

 13. Нет.
 14. Запрег[а]ют, бо цей день важни в целом году. Хто що робит, 

то гледит того дня, которого бу Нови рик, і це [є] дуже по-
мошни день.

 15. На Водохреща, як посвятят воду, то кожни хозяин не иде 
перше обид[а]т, а налив[а]е в колодез свяченое води, поит 
худобу, то це буде цели рок дужа скотина, а куте не дают.

 16. За вечерою кличут морозу к[у]те исти и кажут: «Мороз, мо-
роз, иди куте исти и не морозь мине мое скотини и моих по-
севов: ячменя, огурцов, к[а]пусти и прочего».

 17. Крутят рога и пуск[а]ют туди живе срибло, це для того, щоб 
нехто не отобр[а]в молока.

 18. Соломи не берут, а только х[а]п[а]ют клейтухи из рушниц, 
як стреляют охотники на Крещеня, а тие клейтухи б[а]би 
збир[а]ют и употребляют на р[а]зные болезни людини.

 19. От ст[а]рих людей прик[а]зка: «На Благовищене нагодуй сви-
ни и ще висип[а]ть треба 1 чвертку жита, нехай изьесть, то 
уже и вигонь на п[а]шу, то вже вона буде зн[а]т. И жит буде».
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 20. Роблят: берут и кр[а]дут солому из хлева, в котором стоит 
скотина, и дерут стрехи в хлеви, и берут [с]-под скотини или 
с-под овечки. И т[а]ким чином псуют соседови скотину.

 21. Нечого, роблят все.
 22. Нема неякой примити.
 23. Нема ничого.
 24. Сало свячене для того, щоб м[а]з[а]ти гл[а]дишку, то збира-

ется больше смет[а]ни. А кришки для того, як не стоит ко-
рова при отелени и не дае молоко, то п[а]р[а]т тие кришки и 
д[а]ют пит. Скоролупи, як болят очи, то пидкуруют больно-
го, и очи перест[а]ють.

 25. Нема нечого.
 26. Вигоняют, щоб скотина була дужа. Кони вигоняют на жито, 

щоб хоча ухв[а]тили п[о] 2 р[а]зи, то будут цели рок дужи 
кони, т[а]к и вся скотина.

 27. Нема неякое думки.
 28. Не забороняется: а после Юрья на чужих синожатях забо-

роняется п[а]сти скотину.
 29. Треба вигоняти ще до сходу сонця, щоб була велик[а] роса.
 30. Кл[а]дут дубового паросля неленя1 с лисьтем на воротях и 

перегонят скотину через его.
 31. Ничого не примеч[а]ют, а вигоняют с[вяченою] вербою.
 32. Подризуют хвости и застирк[а]ют в стены хлева: це н[а] то, 

щоб его шерсть не зводил[ас] в его хлев[а]х его скотини.
 33. Не к[а]жут.
 34. Кажут: «Це ему назначив, на его долю», и не отбир[а]ють 

ухопленой скотини.
 35. Старши семьи постят и идут до церкви, и молятся в церк ви.
 36. Колис бу таки велики змей, що на его долю назначали лю-

дей по очереди ему исти. И пришла очередь до царское доч-
ки, ц[а]р вистроив ии и отдав змееви. А она молил[а]сь Богу 
и к[а]же: «Все святіе и с[вятий] Юрей, сп[а]си мене от цёго 
великого змія». А змій чуть ие не проглитнув. Невидомо де 
взявся с[вятий] Юрей на кони и проколов того змея, и ск[а]-
з[а]в: «За твои молитви ти спасена будеш, веруй и молись 
Богу».

 37. Назив[а]ется полисун; и назив[а]ют весня[к]ом, котори був[а]е 
23 апре[л]і. А треба, щоб до Юрья було сено и у дурня. А н[а] 

 1 Паросля не́леня — спец[іальні] на пні старого дуба паростки (приміт. 
В. Кравченка).
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Юрья сено скотини и на Миколу под[а]в[а]й и вили похо в[а]й.
А як буде сено у хозяина до Миколи, то не буде дурнем не-
ко ли.

 38. Перек[а]зов нема.
 39. Ив[а]на Купайла ув[а]ж[а]ют тильки до коров, а до всих 

звер[а]т — ни.
 40. Бере хозяйка косу и р[а]но, до сходу сонця, обходит 3 р[а] зи 

кругом хлева и стирк[а]е в стреху на воротях, и кл[а]де 3 оси-
кових полен на воротях и серпа, тоди вид[ь]ма не приступит 
до хлева.
а) не зн[а]ют.
б) косу и серпа.
в) не зн[а]ем.
г) нет.

 41. Мажут свяченим от П[а]ски салом и пидкуруют свичкою от 
Стреченя, котору святят на Стреченя.

 42. Кажут, и теляти в ту ноч не залуч[а]ют, н[о]чуе с коровою 
вкупи.

 43. Дивч[а]та кладут огонь де на яких пасьтьбищах, на вигон[а]х, 
щоби бильше збиралося хлопцев та дивч[а]т, и тоди вони бе-
рут молодую берозку зеленую с густими галузями и вбир[а]-
ют ие вь цветы и свечки штук 20, привьязуют до кождое 
гилячки свичку и букети с[вячених] цветов. И примеч[а] ют, 
если только н[а]чнут убир[а]ти березу вь цвети и свечки, то 
як только приде перша жонка, то та и видьма. Тепер н[а]-
чин[а]ют кл[а]сти огонь с соломи и голяк, котора приго-
товлено с со дня, и свитят свички на берези, и н[а]чин[а]ют 
спив[а]т. Начало письни.1

Хто не приде огню кл[а]сти,
Той пойде соб[а]к п[а]сти.

***
На Купайли огонь горит,
Н[а]шой видьми живот болит:
Нех[а]й болит, нех[а]й знае,

Чужих коров не з[а]йм[а]е.
Чужіе корови худенькіе,
У их телятка маленькіе.

***
На Куп[а]йли огонь горит,
Мене м[а]ти не пускае
Т[а] у коморку запирае.

А в коморци окенечко,
Видно мине Куп[а]йлечко.
А вьедма иде и содилку1 несе.

 1 Содилка — цідилка (приміт. В. Кравченка).
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***

Ой сегодни Куп[а]йлов день,
Пусти м[а]ти погуляти на всей

 день.
Неволя, донечку, неволя
Наихали паниче с Подоля.
Все тие п[а]ниче в зеленом,
Только один Степ[а]нко в

 чирвоном.
Нехто ж того Степ[а]на не

 позн[а]в
І зчиреньким сердцем не

 назв[а]в.

Только една Олечка познала,
З вороного коня зозвала
И щиреньким серденьком

 н[а]зв[а]ла.
До бору стежечка, до бору,
Просил[а]ся Олечка додому:
Веди мене, Степ[а]нко, де ти

 взяв;
Щоб же мой веночок не зовьяв.
Не зовьяне веночок, не зовьяне:
[Є] у мене менча сестричка,

 догляне.

***
Петровочко, мала ночка,
Там куп[а]л[а]сь ластовочка;
Куп[а]л[а]ся, белил[а]ся,

Там девчина журил[а]ся:
Ще хусточок не напрала,
Уже хлопця сподоб[а]ла.

  Конец письням. Розрив[а]ют березу. Ту березу в броту дер-
жит с[а]ма ст[а]рша дивка, котора ими всема кируе. Конч[а]-
ется горет огонь, и все, хлопци и дивч[а]та, кид[а]ются на 
вбр[а]ну березу, и хв[а]т[а]е кожне соби, що поп[а]ло. А дев-
ч[а]та спеш[а]т ухв[а]тит самого верхнего букета: и котора 
сорве верхнего букета и приносит додому, росплетуе косу и 
вплетуе того с[а]мого букета в косу. Да ляг[а]е сп[а]ть и ей 
присниця, з[а] которого вона виде замуж хлопця.

  А через тей огонь перегицуют хлопци и девчата: щоб вид[ь]-
ми не забир[а]ли попелу, а як не будут перегицув[а]т, то ви-
дьми забир[а]ют тей попел, и им той попел иде в пользу. А 
як перегицуют через огон, то вид[ь]мам той попел не в поль-
зу, и они не берут его соби.

 44. Видьми берут попель и вмишуют в конопли и м[а]к, и пе ре-
си п[а]ют дороги на вигон или вь котори двор, де вона хоче 
зобр[а]т молоко.

 45. Варат муравлиня и облив[а]ют дорогу, и познают видьмину 
корову: все корови идут спокойно, а видьмина корова ст[а]е 
и реве, и лиже те месте, которе перелите.

 46. Не переоруют.
 47. Перевьязуют роги коровам шнурк[а]ми съ жиночой сороч-

ки, сь подолка.
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 48. Як нап[а]д[а]е перши снег, то тоде не виго[ня]ть бильше на 
поле скотини.

 49. Як нема снегу, то посля Покрови не ост[а]вляют скотину на 
зимовци, тилько з[а]годовуют перши раз р[а]но на Покрову 
рж[а]ною соломою.

 50. На Покрову загодовуют корови и кони снопом першого жатя 
першого снопа.

 51. Нема.
 52. Д[а]ют только солому первожатную.

Вып[а]с худобы

Частина 3

 1. Перши р[а]з вигонят на росу пасти — на Юрьёву, щоб була 
дужа и здорова худоба.

 2. Виг[а]нят ст[а]раются и шануют дня Нового года, в котори 
день бу Нови годъ.

 3. Вигоняют, хто коли хоче.
 4. Кожни чоловик или жонка ст[а]р[а]ется, щоб не лаятся, то 

и скотина буде спокойна, не буде бится в череде.
 5. Заборонено и не позич[а]ют.
 6. Тилько перегоняют через дубову голяку неленя.
 7. Через дубову голяку перегоняют н[а] то, щоб була худоб[а] 

дужа и здорова, як та дубина с листем.
 8. Кропля[т] сваченою водою, котор[у]ю набир[а]ют на Водохре-

ща и подкуруют огромичною свичкою, котора святил[а]сь
на Стреченя.

 9. Бере свячену вербу иде в хлив и вигонит из хлева, и каже: 
«Иди, скотина, на пашу, микулачи1, а с паши — вибрикую-
чи», и бье вербою2.

 10. Пастуху перши р[а]з дают только вербу свачену, а больше 
нечого не д[а]ют.

 11. [Є] спильны вип[а]си по 1000 десетин.
 12. Це иде в гром[а]ди земля на трох поля, и перви р[а]з иде то-

лока, писля толоки сиют гречку, писля гречки сиют жито, 
а посля жита обр[а]тно толока. И т[а]ким чином получает-

 1 Мукаючи (приміт. В. Кравченка).

 2 Мати сама жене с хл’ева свяченою вербою, а за в ротьмі оддає 
Василеві (пастухові) (приміт. В. Кравченка).
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ся в громади вип[а]с общи, а земля черезполосица каждого 
громадянина.

 13. Хто хоче лучше п[а]сти худобу, то пускае ище свое поле меж-
ду засевною площою свой облог, вип[а]с. И там пасе окремо 
толоки на своему вип[а]си.

 14. Вси вмести, окремо нема. Но як в селе мается только один 
п[а]стух, то и одна череда овец и коров. А як м[а]ется в селе 
три п[а]стухи, то и три череди, то тоди п[а]сут вони окремо 
оди[н] от другого, но на одном вип[а]си, на общой толоци, 
котора назив[а]ется трояпольем.

 15. [Є] що м[а]ют спильни череди.
 16. Нем[а] т[а]кого звич[а]ю. Хто куди хоче, туди гонит и разна 

м[а]сть в череди.
 17. Прамо коло церкві у пр[а]зник виходит п[а]стух и погоджу-

ется сь гром[а]дою на якие цени. От корови 2 руб., овечки 
по 1 руб., и т[а]к конч[а]ют с целою гром[а]дою, и тоди ему 
вигонят все свою скотину.

 18. Середьняго вику от 18 роков до 50 роков.
 19. На 16 и 17 роци. А громада зн[а]е кождого свого селяни-

на, яки вин, шо вон варт, чи не злодей, чи нечим вон не 
замечены, щоб вин кр[а]в щось у громадянъ. А больше не-
чого ему не д[а]ют, и нечим не випробовуют п[а]стуха.

 20. Нема неякое рижници: оба п[а]стухи.
 21. Ни, не к[а]жут, яки попало, той веде. Лиш толко аби умив 

добре бр[а]т коней на нуздечку.
 22. Саме главное, щоб п[а]стух бу чесни и добросовесни, и тихи 

мирни. Це все вим[а]г[а]ют.
 23. Був[а]е калитство худоби, и був[а]е поведеніе пог[а]не пас-

туха, то гром[а]дяне, що замечается, ему зарез д[а]ют виго-
вор, щоби вин пок[а]явся.

 24. Скотина музики и писень нечого не зн[а]е. Яки п[а]стух, як 
мае охоту вучиця игр[а]т, то соби купуе скрипку или кор-
нета и вучиця игр[а]т на тому инструменту, на котором вин 
желае.

  А песни спив[а]е, яки вон н[а]вучився от ст[а]рших хлопцёв в 
зимну пору на вечоринк[а]х, ту саме и спив[а]е і за чередою.

 25. Як перши раз випр[а]вляют, то дают ему хлеб, соль и к[а]-
жу[т]: «Иди здорови, щоб ти вип[а]с худобку дужи да здо-
рови и, щоб худоба дужа да здорова була, и на будущи рок 
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дожд[а]в п[а]сти дужи да здорови», и дают ему свачену 
вербу.

 26. Ув[а]жают, де коло болота или коло речки, щоби близько 
була вода для худоби.

 27. Вси високи места, и без кущов, и скалистіе гори, и песокь, 
и все ти места, которіе нема близько води. И як [є] ровч[а]к
или болото, «здвижовина», теж забороняется, щоб скот не 
з[а]груз[а]в, и одне одного не втопило. Все це места з[а]бо ро-
ня ется.

 28. Скот не видчув[а]е т[а]ких местов.
 29. Около трох мисяцов, но смотря по скоту. Если скотини б[а]-

г[а]то у череди, и стойло дуже устоено, то пастухи берут да 
переносят плота дну сторону на други бок стойла и городят 
нове место без гною, щоб вистоят больше поля стойлом.

 30. Бере пастух или п[а]стухов б[а]тько приоруе всей н[а]воз, и 
лежит п[а]р до сентября мисяца, а там обр[а]тно переоруе и 
сее жито. А некоторие п[а]стухи оставляют на весну и с[а]-
дят весною р[а]но кортошку, и кортошка ростет очень хоро-
ша и велика.

 31. Котора тварина или скотина утик[а]е, то п[а]стухи берут ие 
заганяют в стойло и берут вировку, привьязуют за роги и 
стринож[а]т ие до ноги коротко, и перекидают черезь ту ко-
рову измотаного верча, котори приготовляется для посто-
ла, 3 р[а]зи.

 32. У кождой череде був[а]е т[а]ка тварина, що всей тов[а]р за 
нею ходить, куда она иде, то вся череда 150 штук за ею иде, 
д[а]же и овечки бегут за нею. А п[а]стухи до т[а]кой худо-
бини относятся съ ув[а]гою и очень р[а]ди, що т[а]ка був[а]е
хитра худобина. И т[а]ка худобина, як виде на толоку и п[а]-
сеця, приходит время ити в стойло, то она бере кецкается 
вперед по череде, а потим бежит аж до стойла и вбег[а]е в 
стойло и ст[а]не и стоит, тоде вся череда з[а] нею бежить в те 
саме стойло, а п[а]стух зачиняе ворота и ложится на отдих 
въ курене, зробени из голяк, щоб не пекло ему сонце.

 33. Не ув[а]ж[а]ют.
 34. Гром[а]дяне относятся до свого п[а]стуха т[а]к: на Пасху ви-

носит кажди господ[а]р половину паски (фунтов 2), п[а]ру 
яиц, колбасу; а на Тройцю виносят 1 бохонку хлеба и ку-
сок с[а]ла, фунтов 2; на Петра — вареники с сиром, блини 
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и сало; а на Сп[а]са тоже хлеб и яблока, груши; а на Ив[а]на 
Богослова винося[т] зернята по 2 ст[а]к[а]ни и мазурки.

 35. Як випасе череду до сроку, до першого снигу и до З[а]пу-
сок пилиповчиных, и иде до кождого у х[а]ту, и тоде д[а]ют 
ему гроши кожди господ[а]р з[а] свою худобу, сколько у его 
н[а] р[а]ховуется. Например, с 3 коро[в], 6 овечок з[а] кожну 
корову по 2 руб., а з[а] овечку 1 к[а]р., а всего 12 руб., то ви-
плачуе господ[а]р в 3 сроки по сколько може через месец и 
б[о]льше.

 36. Нема, не отп[а]суют.
 37. Не обовьязково, т[а]к як вин хоче.
 38. Только всего, що соб[а]ка не пустить чужих коров и овечок 

с дрогое череди в свою череду.
 39. На соб[а]ку на м[а]сть не ув[а]ж[а]ют.
 40. Если только вип[а]де перши снег до запусок Фили[мо]нова 

поста и не згине, то уже и конец пасти череду, больше пас-
тух и не гонит, т[а]к и кончается вип[а]с череди.

 41. Неяких обр[а]дов не м[а]ется.
 42. Только всего д[а]ют те жито или солому, которе в перви день 

нажате перваго снопа, а некоторія и д[а]ют те, що вирве на 
Великдень жито.

Знахорство в скот[а]рстви

Частина 4

 1. [Є] и дуже спеціальные.
 2. [Є] знахори, що лич[а]т кождую худобу, як коня, т[а]к и ко-

рову, овечку, свиню, т[а]к и дальше.
 3. У н[а]с [є] т[а]кіе зн[а]хори, що лич[а]т спеціальные хороби:

а) от кровье;
б) от водопою;
в) от уроков и пристрету и если коняка обьестя сечки с му-

кою и дуже кач[а]ется — болит ей живот и не пуск[а]е 
надвор кала или мочит, то ци вси хороби излечуют: кало 
пропуск[а]е задом и мочевой пузиръ тоже пропуск[а]е за-
дней кишкой и худоба виздоровлюе через 5, 6 годин.

 4. [Є] р[а]зных молитвов: до каждое болезни [є] окремо молит-
ва, которіе только зн[а]е спеціально той зн[а]хор, котори ле-
чить скотину.
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 5. Если зн[а]хор шепче скотину, то нема у его неяких пре[д]-
метов: не ножа, не ниток, не ж[а]ру, неякого курища. Он т[а]к
спецъ, только подивиця на скотину, то и к[а]же — буде жива 
или здохне, то он це ср[а]зу узнае и приступ[а]е еи лечить.
А если конь наровится или корова бьется, то шепчут б[а]би 
пристрет, котори немножко помаг[а]е от пог[а]них очей дру-
гого чоловика, и воно все проходит.

 6. Тоди ст[а]р[а]ются зн[а]хори, и берут п[а]р[а]т т[а]кіе спе-
ціаль ные зеля, которія собир[а]ют в м[а]ю месеці по зелених 
тр[а]в[а]х вибирают, и поят скотину 2–3 р[а]за в день, и оно 
проходить тоди спокойно, и не гине худоба. А саме [є] боль-
ше хвороби, если мочить корова кровью, но скоро излечуют, 
через день, 2 дня худобина ст[а]е здорова. Це [є] спеціально 
таке зеля, которіе ростут у густому леси, в орешине, на низ-
ких мест[а]х.

 7. Вивешуют хвартуха, которого в моментально за день натрут 
и намнут, напр[а]дуть малие дети, недоростки, и видснуют, 
и ви[т]чут, то к[а]жут, що худоба в момент[а]льно перест[а]е 
гинут. Но того хвартуха вивешуют на фигур[а]х на кладьби-
щи или [є] другіе фигури, котори стоя[т] на кресных дорог[а]х
в силе и за селом.

 8. Ликуют куп[а]льскою и зорійскою росою.
 9. [Є] р[а]зние зеля, и их треба собир[а]т только 1 числа м[а]я на 

молодику, только до путповни, и тие зеля дуже помошные, 
зеле одно на кождую породу скота, только смотря яка сла-
бость у скотини, т[а]ке и зеля дают.

 10. Нема неякое р[а]зници, будь вон[а] телна и котна, и нетель, 
все ровно лечится одинаково, без неякого остерег[а]ня, и не-
чого не мешае.

 11. Если только гуляе корова сама, то знахоров до т[а]кого не 
треба; а як коли гуляе и не виходит тельна через год, то тоди 
только ст[а]р[а]ются до зн[а]хоров, в т[а]ких вип[а]дк[а]х
знахари парат зеля т[а]кіе и д[а]ют той корови пить, т[а]кое 
зеле [є] м[а]точник, тогда корова охотно бег[а]е и виходит 
тельной.

 12. Если только скоро мин[а]ют роди, то дуже кормлят сито 
скотину, чтоби она була дуже роскошна, если скотина рос-
кошно живе, то она кожди год м[а]е случку и гуляне, и м[а]т-
к[а] не гуляе не оди[н] раз и год.
а) Виш[а]ют рубця с женской сорочки отъ подолка.
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б) Дают пить т[а]кое зеля и облив[а]ют вареною м[а]кухою, 
ля ною.

в) Перегоняют только через хвортя1, берут в той девки, ко-
тора м[а]е ребьенка без мужа, т. е. в покритки.

 13. Уваж[а]ется только хорошая м[а]сть и велики рост, и щоб 
он бу спр[а]вним, а саме, щоб он бу красно-темни, лиси на 
лобу.

 14. Кобила или корова — жеребець и бугай.
 15. Не ув[а]ж[а]ют, а хто поп[а]ло из семье.
 16. Если корова или кобила спаруется с хорошим бугаем или 

жеребцем, то те племя ост[а]вляют на родню, и кожди ст[а]-
р[а]ется, щоб сп[а]ров[а]ти с хорошим племьям.

 17. Д[а]ют только: кипечону воду с житнею мукою, делается та-
кое пойло редкое 3 р[а]за в день, после пойла д[а]ется мякое 
сено или кунюшина, по усмотреніи корови и кобили. А за-
бороняется дав[а]т густое сечки, житней соломи и гречне-
вой пока пройдет 2–3 дня, а после ук[а]з[а]н[и]х дней, если 
м[а]тк[а] здорова, то можно д[а]в[а]т все, що только поп[а]ло.

18. Треба бути осторожно, не дав[а]ть сирой води и не дават твер-
дой пищи, пока она буде здорова. Воду треба д[а]в[а]т ки пе-
чо ну с редким пойлом.

 19. Хто бажае, щоб бу приплод от корови теличка, то треба ко-
рову вести до буг[а]я в воскресеніе, в среду и у пятницу, а 
если д[а]ть случку понедельник, во вторник, четвер, то буде 
обовьязково бичок. И бильше нечого не тре робит. Это [є] 
уже верное извер[а]ніе в сельск[о]м хозяйстве.

 20. Кажди род скота м[а]е свое сношенія и пологи окреми друг 
от друга. Например, кобила жеребиця или бьется; корова 
бьегае или телиця; овечка мирк[а]ется или котиця; свиня 
гук[а]ется или поросиця.

 21. Если хто хоче б[а]жаную м[а]сть, то шукае себе т[а]кого бу-
гая и жеребця.

 22. Прибег[а]е п[а]стух до хозяина и говорит, що случилось с 
коровою, то хозяин з[а]прег[а]е воза и едут, куда его веде 
п[а]стух, а потим забир[а]е ие додому.

 23. Надевают шнурок на роги: це для того, щоб она не боял[а]сь 
неяких уроков вид пог[а]ных очей.

 1 Хвортя — фартух (зазначив В. Кравченко, цитуючи цей запис: 
Ф. 15, од. зб. 252, арк. 159).
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 24. Коли родиця яки приплод, то д[а]ют ему в перви р[а]зь сено 
в рот: це для того, щоби скорейше училось исти сена или 
чего другого. Це [є] народни примити.

 25. Если пологи обходятся спокойно и хутко, то знахоров не 
кличут. А если пологи приходятся трудно и медлено, то обо-
вьязково кличут знахора, бабу или мужчину, которые на то 
спеціальные, и пологи тогда проходят спокойно.

 26. Тут разници нема, хто би не бу, лиш только взросли мужчи-
на или женщина, или девка — р[а]зници нема.

 27. Робит у себе можна увсе, шо поп[а]ло, но каз[а]т чужому се-
менинови признаватся не можна, и того дня нечого не мона 
позич[а]ти сусидови на р[а]зные примети. Одним словом, не-
чого не треба позич[а]т.

 28. Ув[а]ж[а]ют, щоби не наврочити приплод или корову, то 
не пуск[а]ют из хлева цели месец и некому не к[а]же, и не 
призн[а]ется некому, що его корова отелил[а]сь.

 29. Встреч[а]ется так[а] людина, що нех[а]й поб[а]чит корову и 
приплод, то т[а]к не пройде: или корову зоврочит, или тел-
ка загине, или мучится буде, или щось злом[а]е в себе: ногу 
или що друге, но т[а]к не пройде.

 30. Своёй семье можно дивитися, нем[а] неякого розличія, кро-
ме чужих и постороних.

 31. Як перши раз входят до приплоду, то хозяин или хозяйка, 
як поб[а]чит приплод, то к[а]же: «Мине в користь, а людям 
в зависть».

 32. Ув[а]ж[а]ют, щоб не облизув[а]ла: потому що як хто хоче 
прод[а]т приплод, то скоро хов[а]ют его, щоб корова не б[а]-
чила и не облизув[а]ла, а як буде корова облизув[а]ти при-
плод, то тоди корова буде дуже скуч[а]т, як приплод прода-
си, и не буде припускат молока.

 33. [Є] ризниця между первисткою и ст[а]рою. Первистку треба 
дуже догляд[а]ти, щоб нечого не случилось с нею, а ст[а]рою 
можна и не догляд[а]ти, она и сама може бит в полог[а]х.

 34. Перше молоко звется «молозиво», его в[а]рят и д[а]ют исти 
детям и всей семье. А хто не в[а]рит, то вилив[а]е его в пойло 
для тое же самое коров[и].

 35. Це треба из женьской сорочки отдерти рубця с подолка и 
завьяз[а]т на роги той корови, котора иде перви р[а]з по зло-
г[а]х в поле.
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 36. Ув[а]ж[а]ют т[а]к, як женщина иде до корови доит, то помие 
чисто руки и, щоб була чиста посуда, и не можна в то время 
оправлятися. За р[а]зним уходом: и гладишки мит не треба 
голою рукою, а треба мить зелем свяченим: татерником и 
гладишником, и молочаем, и другим.

 37. Чоловику нема заборони, абы мог доит хорошо.
 38. Можно доит и сидячи, як корова спокойна, а як корова ду-

же бистра, то сидячи не мона доит, потому що она вибье дой-
ни цю и розбье носа, и зубы вибье, корову бистру треба доит 
дуже осторожно и умило.

 39. Много доят кобил: кобилине молоко иди много ув[а]жаемих 
болезьнь: хто более чехоткою, то пье кобилине молоко, и хто 
ядушливи.

 40. Ничего не примовляе.
 41. Деревь[я]на дойниця саме найлочша.
 42. Нечого не роблят и нечого не примич[а]ют.
 43. Не треба дуже хв[а]литися кождому, що [є] у мене б[а]г[а]-

то молока; не показув[а]т открито всего молока, щобы его 
уси не б[а]чили, бо [є] т[а]ки люде, що нех[а]й побачит толь-
ко, що несеш молоко, и он подивится, то все це отбудеця на 
корови.
а) Не виносят и не мона виносит.
б) Молоко треба накрив[а]т, щоб нехто не б[а]чив, бо на коро-

ву нападе пристрет, и корова начин[а]е битись, и не д[а]е
того молока, котрого вона дав[а]ла вперед.

в) Кид[а]ют туда в молоко соль, щоб не нап[а]дав пристрет 
на корову и щоб молоко не портилось вид жаху другой 
людины, и щоб молоци нечого не зробив, т[а]к як соли не-
чого не зробиш.

 44. Не ув[а]ж[а]ют и прод[а]ют кому поп[а]ло. А видьма отбир[а]е
с[а]ме лучшіе жири, н. п., саме перве молоко и вершка, ко-
торіе идуть в смет[а]ну и в м[а]сло, а як видьма це подум[а]е
зробит, отбере жири, то у молоци только остается одна си-
роводка, д[а]же и сира нема хорошого; а у вершку був[а]ют 
белые черви и червей б[а]г[а]то, а вершка нема неяк, только 
стане шк[а]ралюпа, а под тоею шк[а]р[а]люпою белы черви: 
я очевидец, б[а]чив т[а]ку спр[а]ву.

 45. Забороняется даров[а]ти молошного.
 46. Тепер не дивлятся не на що, того и прод[а]ю[т] [в] незагоро-

жену и обгорожену х[а]ту, куда поп[а]ло.
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 47. Повертают того ч[а]су и кладут в тей посуд маленьки ку-
сочок соли или хлеба, це для того, щоб не боял[о]сь уроков 
молоко.

 48. Коли був[а]е молоко с кровью, то щоб его излечит, то содят1 
це молоко на ножа, котори святиця в корзини на П[а]ску, и 
на ежуковие колюки, и еще на ст[а]рого серпа, котори уже 
валяется без роботи.

 49. Берут из женской руб[а]шки, из подолку, содилку и кл[а]-
дут сваченого ножа, котори сватиця на П[а]ску, и просожу-
ют его 3 р[а]за. И це лекуют бабы, и через 2–3 дня проходит, 
и ст[а]е молоко чисте.

 50. Примети т[а]ки, що идут доит корову, то скрив[а]ются от дру-
го го, щоб нехто не б[а]чив, потому що скоро нап[а]де уро ки.

 51. Вид[ь]ми и видьм[а]ки роблят т[а]ку шкоду, що молоко не 
пойде в жерло дойки, а пойде по жил[а]х поз[а] шкурою, и 
от цего може корова загинут.

 52. Ловлят т[а]к: ст[а]вьят борону осикову и жалезну, и сядае за 
бороною господ[а]р, то вон и б[а]чит видьму или видьм[а]ка 
на сво[и] гл[а]за. И т[а]к их ловлять.

 53. Кл[а]дут борону и косу, и громьничну свидчку, обсип[а]ть 
свяченим маком и одноричною осиною, и це все треба по-
ложит на воротях хлева, где стоит скот.

 54. Молоко злив[а]е в б[а]н[я]ки и собирае м[а]сло и сир, прод[а]е
и н[а]бив[а]е велике гроши.

 55. Вид[ь]ма переменяется только соб[а]кою и свинею, а бильше 
нечим, крим цих зверин.

Купивля и продажа скота

 1. Не з[а]бороняется прод[а]в[а]ти и меняти, це як худоба пог[а]-
на, то промьненюют и прод[а]ют свою худобу на чужу.

 2. Нем[а]е: як [є] лишня скотина, то продается без неякое пе-
рестороги, только всег[д]а, як прод[а]ется корова, то треба 
вирв[а]ти трошки шерсте из лоба и хвоста и запхнут в овшу-
лу в той хлев, [в] котором стоит т[а] скотина.

 3. Ця думка относится до всякого породу скота: коней, коров 
и т. д.

 1 Содят — цідять.
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 4. Це только один хозяин бере участь для прод[а]жи скотины, 
а больше родня участи не бере.

 5. Если хозяин веде корову на прод[аж], то щоб була добра 
прод[а]жа, то бере из свяченого поросяти кистку чи из п[а]с-
ки сваченой окрайця, то скоро прод[а]сть или купить.

 6. Кажди хозяин, як вигонит худобину на б[а]з[а]р, то при-
мовляе: «Господи Боже, поможи мине прод[а]ти мою корову 
и взят мине б[а]г[а]то грошей, и щоб мине було б[а]г[а]т[о] 
купцев».

 7. Если купиш скотину, то треба привести додому и набр[а]т
в х[а]ти луски или отрубов и лушуп[а]ек из картошки, и 
набр[а]т в хвартух, и д[а]в[а]т через порог х[а]ти, то скотина 
попоесть тих отрубов и не буде скуч[а]ти по ст[а]рому хлеви. 
Це н[а]родни примити.

 8. И д[а]ют хлеб, котори з[а]бути в печи, д[а]ют 3 дня пидр[а]д, 
по 2 раз[и].

 9. Кажут, щоб не жалити, [бо] котори хозяин буде шкодов[а]ти 
худобину, то буде скуч[а]ти по ст[а]ром хлеви.

 10. То обовь[я]зково треба, щоб бу н[а]лигач тому, що я[к] буде 
налиг[а]ч, то скоро забуде корова ст[а]рого двора.

 11. Дае хазяин яке-небудь путо или яку-небудь вировочку, а 
без воровки нехто не хоче купов[а]т, не хоче — треба, щоб бу 
обовьязково налигач.

 12. Перепродуют фурм[а]льно, щоби перейшло из руки вь руку, 
то буде лучще буде ити в пользу в хазяйстви.

 13. Вризуют шерсть из прод[а]ное корови и хов[а]ют ие [в] том 
хлевье, в котором була та скотина, встиркуют в стену, щоб 
вона неде не вп[а]ла.

 14. Коли прод[а]ют теля, то обризуют изъ головки шерсть и д[а] ют
корови в хлеби исти: це щоб корова скоро забула теляти и 
не рик[а]ла довго.

 15. [Є] ризниця из первистки и старой м[а]тки: ст[а]ра м[а]тка 
дуже хороша, а первистка пог[а]на, то и ту продают, а луч-
шу ост[а]вляють.

 16. Нечого не роблят, ведут прамо в б[а]з[а]р и прод[а]ют ту ско-
тину, котору треба прод[а]в[а]ти.

 17. Не був[а]ют неяких примовок.
 18. [Є] такіе дни, що щасливи и несчасливи, то кожди хозяин 

вибир[а]е соби т[а]кого дня.
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 19. К[а]жут и д[а]ют верх виторгов[а]ной суми хот[ь] 2 копейки 
и то хто сколько д[а]сть, то це обовьязково треба отд[а]ти.
«Це т[а]ки тал[а]н, — к[а]же купец или прод[а]вец, — і це, — 
к[а]же, — верни на т[а]л[а]н хот 2 копейки».

 20. Дают из поли в полу гроши, це для того, чтоби худоба вел[а]-
ся, а туму гроши пошли в пользу и в добре дело.

 21. Котори прод[а]е в своему сели и зн[а]е настроеня чоловика, 
то не прод[а]е ему, избег[а]ют. Як прод[а]е в ярм[а]рку, то не 
зн[а]е, хто т[а]ки, и прод[а]сть т[а]кому, що дийсно изведеця 
скотина и зводиця до того, що мусит соби купов[а]ти.

 22. Нечого не примеч[а]ют.
 23. Щоб була коро[ва] дуже хороша, то треба, щоб була дуже 

волох[а]т[а] и хвост дуже довги, а под черевом були товстые 
жили, и жили идут, коло грудей есть ямочка, по которой 
можна узн[а]ти хорошу худобину: як ямка маленька, то ско-
тина пуста, як ямка велика, то корова хороша до молока. И 
ище у хвости н[а] ко[н]чику есть жолт[а]я перхот и б[а] г[а]-
то, то тоже буде хороша.

 24. Изверт[а]ю[т] ув[а]гу на м[а]сть, потому що кожди хозяин 
держить только ту м[а]сть, котора ему иде рукою, котора у 
его ведеця бл[а]гополучно, розводится все бильше и биль-
ше; а котора м[а]сть ему не везеть — все гине та гине, то ту 
м[а]сть он избег[а]ет.

 25. Як т[а] м[а]сть, котора у его била, ему хороша, то и другу ку-
пуе т[а]ку, а як не ишла ему рукою ридна м[а]сть, то вон т[а] ку
избег[а]е, не хоче купов[а]т т[а]кое масти.

 26. Не примеч[а]ють.
 27. К[а]жут и подбир[а]ют таку м[а]сть, котора ему иде н[а] 

пользу.
 28. По том позн[а]ют, як купив хозяин скотину белое м[а]сти, 

она здохла, он купи[в] другу скотину белу, она теж окаличи-
л[а] сь, то тоди купуе другу масть, чирвону или чорну, и до 
того, н[а] котору напад[а]е, що уже вона ему иде: довго живе, 
веде ему при[п]лод кождого року и все телки кождого року, 
то он и таку м[а]сть держить.

 29. Саме бильше коло коней, он любит издить и заплетуе в 
гриви коси, т[а]к що не мона росплести тое коси, що он з[а]-
крутит.

 30. Робит шкоду: т[а]к що був[а]е, як придеш в сто[й]ню, то ко-
няка був[а]е утром дуже мокра и вплет[а]на в коси.
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 31. То берут чепляют ворону и берут м[а]ленькую торбочку, и 
кладут свяченого: проскурок, верби, чистого живого срибла 
в [торбинку], и з[а]шив[а]ют его, и виш[а]ют над воротями, 
то вон бильше не чепляется до скотиниы.

 32. Ведут скотину прамо в хлев и д[а]ют исти, а налигача при-
носит в х[а]ту и кл[а]де на покути под л[а]вою, и лежить 3 
дня, а потом з[а]бир[а]е.
а) обмив[а]ют сваченою водою и обсип[а]ют сваченым маком.
б) перегоняют чере[з] косу и берут хлеб, и 3 р[а]за обкручу-

ют кругом ножки, и д[а]ют той скотини исти, то скотина 
не буде утек[а]ти [в] ст[а]ри двор и не буде скуч[а]т.

 33. Молитви и присловки [є], но не ук[а]зуют баби, не хочут приз-
н[а]в[а]тис.

 34. Як куплену скотину приведе хозяин, то треба запрегти и 
ех[а]т, щоб аж були мокри, то они тоде не буде бится, як едне 
друге понюх[а]е того поту.

 35. Один[а]кови всей скотини.
 36. [Є] т[а]кие примети, що худобина не буде утекати в ст[а]ри 

двор.

Народни примити по скот[а]рству

Росказ 40- ка ричной баби Бех Анастасіи Ив[а]новой Ушо-
мирского району Коростенской округи.

Як ходят колядники по селу колядов[а]т (Христ[а] славит), то 
тим колядникам треба дав[а]ти полуднат или вечерат и дав[а]т
им кисле молоко, це для того дают молоко исти, щоб корови бе-
гали с бугаеми и виходили с телятами.

На Баг[а]ту кутю проти Нового року, як повечер[а]ют, то 
бере хозяин или хозяйка цели хлеб и кусочок соли и иде в хлев, 
и дивится на скотину, яка скотина куда лежит в яку сторону, 
например, лежит корова на полдень, то обовьязково буде те-
литися вдень, а як лежить на полноч передом, то обьязательно 
буде телиця вночи. То це хозяин мае примити[ти] и догляд[а]е 
того время, которого онъ уже знае, те время ноч или день. И все 
це правельно и изверено, шо це все правда.

И на к[а]ждую кутю, як сяд[а]ют вечер[а]т, то сперва треба 
поб[а]чит, як снимеш покришку, чи [є] роса на покришци и с 
якое сторони, то с тое сторони будут ити (рой пчол), и кожди 
пчоловод це замечае и надеется от той или другой сторони роёв, 
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и нал[а]жуют улики весною, и с тое сторони приходят рой и ся-
дают в улик[а]х, которіе настроеные вощиной.

Про курей

На кутю першу и другу, и трейтю хозяйки не кличут курей 
вголос, а т[а]к, як они сами поприходят в хату, то тоди они их 
годуют. Це для того не кличут вголос, потому щоб друга сусид-
ка не пидчула, а то як пидчуе, як будеш голосно клик[а]т ку-
рей, то она каже: «Твои кури, а мои яйця, тво[и] кури, а мине 
яйця». То тое хозяйки, що кликала вголос, не будут нести иец в 
ей хлеви, а будут в той суседки в хлеви нести яйця, що к[а]зала: 
«Тво[и] кури, а мои яйця».

И бувае, що начин[а]е спив[а]т курка, то вона шо-то недобре 
чувствуе. То берут ту курку в хату хозяйки и мер[а]ют от поку-
тя до порога, перекид[а]ют як аршином, и к[а]жут, як придеця 
коло дверей хвостом, то отрубуют хвоста, то вона кидае спив[а]т,
а як головою, то отрубуют голову и викид[а]ют курку надвор, 
іе не ядят.

И іще хозяйка не висип[а] смитя надвор от Роздва першого 
дня до Нового году. Це для того, щоб кури не гребли городов и 
не ходили в чужіе огороди гребтісь.

По старом стилю 2 февраля на Стреченя ище каждая хозяй-
ка загодовуе гус[а]ка перцем и для того, щоб он був дуже серди-
ти и не кидав своих гусей, то пхают в зоб ему цели перец.

И тоди он дуже граетця с гусьми, и гуси несут яйца. А як 
уже гуси повиносет яйца и хочут сядати на их, то кождая хо-
зяйка, як поб[а]чит диких гусей, як летят, то хв[а]т[а]е солому 
и личит те стадо, которе летит диких гусей и солому, и перели-
чит гуси и солому, то тоди несе ту солому и пидкладае пид гус-
ку свою в свое кубло, и каже: «На тобье солому лічену и виведь 
мине таке стадо, яке я наличила тоби ціеи соломи».

У нас ище т[а]ка видумка, що не можна м[а]зати или белит 
коло печи от першой куте до Нового года целы дни пр[а]зников 
Рождества Христова, потому що як хто буде маз[а]ти коло печи, 
то корова приведе теля, то буде замаз[а]ни зад у теляти, и не 
буде неякого прохода надвор.

Так ядна баба помазала на розжественскіе свата коло печи, 
то ие корова привела теля, а в того теляти був зам[а]з[а]ни за-
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док, не було видно неякого отверьстія, которим теля иде над-
вор, все було зароше.

И от тих пор пошла т[а]ка ск[а]зка, и не мажут коло печи че-
рез те, щоби не получилось т[а]кого кождому, як той баби, котора 
мазала коло печи. И це иде изпокинвику одне одной перек[а]зуе.

Як пчоловоди ворожать

Если де мертвец умре, то начинают хов[а]ти: то вси пчоло-
води не идут у х[а]ту тоди, як уже отпр[а]вится н[а]д мертвецом 
и начинают его класти в труну, то пчоловоди за мертвеця не 
беруця, потому що к[а]жут, як только пчоловод буде мертвеця 
класти в труну, то его п[а]сека тоже буде дуже гинути, т[а]к як 
той мертвец.

То у н[а]с, як только де случатся похорони, то неде не поб[а]-
чиш не одного пчоловода на тих похоронах, а хоч и буде, то на-
веть и не иде в хату, и не береця за мертвеця. Все избег[а]ют як-
небудь от цёго, щоби не поп[а]сти в лихо.

Як ворожать пчоловоди, если у их подерут пчоли

Як только у пчоловода у пасеке злодеи подерут пчоли, то пчо-
ло вод бере из того улья довж и держит ие, пока де умре мертвец. 
Як только начин[а]ют хов[а]т мертвеця, то тей пчоловод бере ту 
довж из того улья, которого видерли злодеи, и кладе ту довж 
под труну на землю в ями, под мертвеця. И яму з мертвецем 
засип[а]ют и присип[а]ют ту довж. Но вин кладе, щоб нехто не 
б[а]чив, як вин покл[а]в. Тоди та довжа в земли трухне и гние, 
то тей злодей так саме трухне и сохне, и через год-два той зло-
дей умир[а]е. И неколи им нема поправки, и нехто их не виле-
чить, пок[а] не умруть. Это изверено и пр[а]вельно.

И ище так роблят, если подерут пчоли, то злодіе хов[а]ют 
из вуликов довж и берут с собою. То пчоловоди берут ошкребу-
ют останю вощину, котора остал[а]сь у вули[ку], и берут роблят 
свичку, и несут ту свичку до церкви, и ст[а]вит перед олтором и 
перед иконою, яка ему понадобиця, и свитит ие, и она горит не-
сколько минут, т[а]к що згорае до половини или меньше, тоди 
он, пчеловод, иде и бере ту свичку, и не тушит, а светить дру-
гу сторону и переворочуе свежою стороною вверх, а ст[а]рою в 
лихт[а]рню. И ця сторона догоруе уже до конця, он ие не при-
пинюе: то через год тот злодей сам перекинется, и не мине его 
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ця клятва, котору робит пчоловод. Що у нашом сели померло 4 
пчолиних злодея от т[а]кого, они були сами дужшіе люде в на-
шом сели и померли за 1 год.

МОГОРИЧ
та інші засоби щодо санкціювання угод1

І

 1. Чи не вживається у Вашій місцевості звичая ставити мого-
рича, якщо складають будь-яку угоду.

Примітка: Обов’язково зазначити, в якій саме місцевості (село, 
посад, місто) збірається матеріял і від кого саме (вік, пріз-
вище, ім’я та по-батькові).

 2. В яких випадках могорич взагалі [є] обовязковим. В яких 
випадках куплі-продажу могорич є обов’язковий. В яких 
инших випадках складання угоди обов’язково ставити 
могорич.

 3. В яких випадках угод справ[а] обходиться без могорича.
 4. Якщо могорич є обов’язковий, то хто саме повинен його ста-

вити, чи одна тільки сторона, чи обидві сторони, що склада-
ють поміж себе угоду.

 5. Якого розміру бувають витрати на могорич. Від чого вони 
залежать: чи від доброї волі співучасників, чи від инших 
умов.

 6. Як росподіляються витрати на могорич поміж співучасни-
ків. Від чого цей розподіл залежить: чи від певних звичаїв, 
чи від доброї волі співучасників. Чи не відраховувалась і чи 
не відраховується витрата на могорич з продажної вартости 
проданої річи.

 7. Яку ролю відограє могорич в справі санкціонування самої 
угоди. Чи не вважається, що угоду ще не складено, якщо 
ще не поставлено могорича. Який саме момент вважається 
за санкцію угоди.

 1 Ф. 15, од. зб. 106, арк. 40–44. В оригіналі машинописного тек-
сту літери «ї» та «є» всюди подані як «і» та «е», вірогідно, через 
відсутність відповідного шрифту на друкарській машинці.
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 8. Якщо й після могорича, але до початку виконання угоди 
будь-яка із сторін угоду ламає, то які з цього виникають 
юридичні наслідки: хто за це відповідає та в чому полягає 
ця відповідальність. Чи не вважається сама угода скасова-
ною. І чи не вважається за потрібне повернути витрати на 
могорич. Хто повинен їх повернути і кому.

 9. Якщо угоду не виконано цілком, то хто відповідає і як саме. 
Як ця відповідальність відбивається щодо могорича.

 10. Яку ролю відограє могорич поза межами куплі-продажу, 
в шлюбі та инших життьових пригодах. Чи не виникало 
и чи не виникає з цього будь-яких юридичних наслідків. 
Чи не бувало і чи не буває з приводу цього скарг. Чи за-
проваджуються ці скарги до суду, чи їх розглядає громада 
і складає свої вироки. Якщо складає вироки громада, то 
чи вони виконуються безапеляційно, чи їх хтось повинен 
затверджувати.

 11. Чи не буває таких випадків, що непорозуміння з приводу 
могорича розглядають і розвязують на місці люди, свідки 
або й взагалі приватні люди. Як саме це відбувається та які 
з цього наслідки.

ІІ

 1. Яких инших, крім могорича, населення ваше засобів вжи-
ває щодо затвердження угод. Чи не б’ють полу об полу при 
купівлі-продажу. Як переводиться передача проданих тва-
рин: коня, корови, свині, вівці тощо. Яку ролю відограє по-
від, вуздечка, ярмо, батіг тощо.

 2. Якщо угода швидко ламається, тобто купець віддає назад 
куплене, то як саме та чим це, крім могорича, затверджу-
ється. Які юридичні та фінансові наслідки з цього вини-
кають. Коли не дойдуть до згоди, то хто справу остаточно 
розвязує.

 3. Чи мають будь-яке значіння недостатки речи або тварини, 
яких продають, недостатки, що їх викрито аж після про-
дажу, як приміром: наровиста коняка або полохлива, коро-
ва бодлива або маломолочна, або така, що не дає молока, 
якщо біля неї нема теляти. Як все це має значіння, то яким 
чином розвязується справа. Хто бере в цьому участь та які 
наслідки.
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Коростеньской округи Ушомирского району 

в селе Бехах від Ивана Мартинова Беха

МОГОРИЧ
та інші засоби щодо санкціювання угод1

 1) У нашой місцевості только ужив[а]ют могоричи, яка би не 
була згода: продажа, купивля, минка, найм[а]ня наймитив, 
пастухив и т. д.

 2) Як только хозяин найм[а]е пастуха або прод[а]е скотину или 
купуе, или що загубив, а други найшов, то це треба, щоби 
бу могорич обовьязково, все ціе речи не проходят, щоби не 
було могоричу.

  А для скл[а]д[а]ня угоди и умов, то це ще т[а]к. Например: 
наше село м[а]е водяную мельницу, она щит[а]ется общая: 
цело (все) общество іе не держить, а найм[а]ют іе в оренду 
оренд[а]тору и тоді пьют могорич т[а]ким вип[а]дком: при-
ходит, бувало, оренд[а]тор в село до сельского ст[а]рости и 
просит его: «П[а]ни староста, я хочу нанят вашого млина, 
то поддержте сторону за мною, то буде вам дуже г[а]рни 
могорич, як только найму вашого млина». От ст[а]р[о]ста и 
соглаш[а]ется на умови оренд[а]ря. Тоде староста иде до со-
тника и к[а]же: «П[а]ни сотник, заг[а]дайте на сход всему 
селу, бо пришов оренд[а]р, будем найм[а]ть млина». От со-
тник заг[а]д[а]в десятникам, ну и пошли по селу крич[а]ть
н[а] сход, зишлись все люде на село до коршми и т[а]м 
обсужд[а]ють свои вопроси, тоди уже иде оренд[а]р с ст[а]-
ростой и бал[а]к[а]ют щось собье сами. Приходят до гром[а]-
ди, здоровк[а]ется оренд[а]р с гром[а]дою: «Здр[а]вствуйте, 
п[а]нове громада». Гром[а]да ему тоже отвечае: «Здраству-
те, оренд[а]р». От тоди уже ст[а]роста виходить на канок 
(«крилцо») и кричит: «Помовчет, громадо, я щос ск[а]жу 
в[а]м. От пришов чужи чоловьек оренд[а]тор, щоби н[а]нят 
н[а]шого млина. Як ви дум[а]ете, будем н[а]йм[а]ть чи не. Я 
дум[а]ю, що треба, потому що уже треба его строит б[а]г[а]-
то, и треба баг[а]цко коштов на его, а у н[а]с нема, а якие у 
н[а]с були гроши, то ми уже витр[а]тили н[а] общіе росходи. 
И я подержую, що треба цёму чоловьеку нанять млина». От 
громада и каже: «Х[а]й дае 300 рублев, то н[а]ймем ему, а 

 1 Ф. 15, од. зб. 215, арк. 94–103.
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як не, то н[а]ймем другому». То староста каже до оренд[а]-
ра: «Ну як, оренд[а]р, согл[а]сни д[а]ть 300 руб., то будем 
конч[а]ть». Тоди оренд[а]р согл[а]ш[а]ется на 300 руб., но ще 
щоби ему помогли г[а]тить гребли («плотина»), общество со-
глашается: «Ну только, щоб бу добри с вас, оренд[а]ре, до-
бри могорич». «Ну добре, могорич буде. Дав[а]йте пис[а]ра 
пис[а]т условіе». Виходит пис[а]р с среди общества, сядае за 
стол, бере бом[а]гу то и пиши. А оренд[а]р з[а]к[а]зуе мого-
рич, д[а]е гроши кому з гром[а]дян та и к[а]же: «Идет возмет 
5 пятериков горелки и бочонок пива и приносте сюда его». 
Громада ожидае вся: от приносят горелку и пиво, ст[а]вь[я]т 
на стол, приготовляют чарки и стак[а]ни, и закуску: булки, 
хлеб, оселе[д]ци, колб[а]си и то ін. От пис[а]р кончив пис[а]т
условіе, прочит[а]в условіе вголос перед народом и к[а]же: 
«Громадяне, не утек[а]йте додому, бо ще треба росписув[а]ть-
ся». А ст[а]роста каже: «Громадяне, будем начин[а]т пить мо-
горич, и путходьте по единцю до стола, будете росписув[а]ть-
ся на условіи и, хто роспишется, то буде пить тут могорич». 
От и ст[а]ли росписув[а]тся, и начин[а]ют пит могорич. Ст[а]-
роста, пис[а]р, оренд[а]р и вся свита ст[а]ростова седет за сто-
лом да пют горелку, пиво, а остани гром[а]дяни путходят до 
стола: роспишется, випье ст[а]к[а]н горелки и пива, и даль-
ше подходить други, трейти и т. д., а потим ище, як остается 
горелка, то бере яки гром[а]дяни[н] пляшку с горелкою да 
н[а]лив[а]е у чарку або в стакан, и пют один до другого, и 
т[а]к по целой толпе проходит ця бутилка с горелкою. То це 
такіе могориче обовьязково должни буть, а посля всего іще 
берут чужого оренд[а]ра и поздоровляют его с млином и з[а]-
роботком, щоби он з[а]робив дужи да здорови, то оренд[а]р
ище бере пьятерич могорича, и т[а]к могорич випив[а]ют 
оренд[а]ров. А як ище м[а]ло, то уже селяне берут шапку 
ст[а]ростову и н[а]чин[а]ют робит скл[а]дку, хто сколько 
дасть. Ст[а]роста дае перше 1 к[а]рбов[а]нец, а остани сколь-
ко хто дасть, и ходят помиж народом, и бр[а]зьк[а]е шап-
кою, и кричит: «Гей, до скл[а]дки скорей». И проходит целу 
толпу, назбир[а]е сколько там грошей, приносить, на стол 
висип[а]е, лич[а]ть, сколько уп[а]ло, пощитали, на сколь-
ко бутилок горелки, и знов приносять и н[а]чин[а]ют пить 
тежъ по порадку, допив[а]ют цю горелку т[а] и росходятся 
по дом[а]м ридними уже братами: один другого целуе, а дру-
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ге — один другого л[а]е, и с т[а]ким росходятся по дом[а]м и 
ожид[а]ют будущого т[а]кого могорича.

 3) В таких только вип[а]дк[а]х обходятся без могорича, як толь-
ко де не н[а]йдуть горелки или, може, яка м[а]ла прод[а] жа 
или куповля, т[а]к и могорич проходит т[а]к.

 4) Це був[а]е т[а]к: як только одна сторона бере вигоднийшу 
скотину или яку вещ ценну, то бере той и могорич. А як 
только оби сторони меняют кони сутич или другіе такіе 
речи, то тоде берут оби сторони пополам берут между собою 
т[а]кую угоду.

 5) С першого початку могорич був[а]е малого розмиру, а по-
тим, як розохотятся, то був[а]е и до 15 к[а]рб.

  Залежоть вид того, як один чоловьек хоче прод[а]ти ско-
тину, а други хоче купить, они приходят удвох, трох и тор-
гуют ту скотину. Дядко просить за свою скотину 30 руб., а 
они д[а]ют только 25 руб. и торгуются 2–3 ч[а]са, пок[а] они 
виторгуют, и к[а]жут тому дядькови: «Ну, дядку, випусти 
хоч п[а]ру рублев на могорич». А дядко к[а]же: «Ну, едного 
рубля випущу на могори[ч], Бог с в[а]ми». И перебив[а]ют 
руки, и н[а] том кончается, и берут за того к[а]рб. могорич, и 
пьют все ти, которіе посо[б]ляли торгов[а]т. И могоричили, 
такіе був[а]ют могориче.

 6) Могорич иде по добро[й] воли помиж учасник[а]ми, по згоди 
между собою по [нерозб. — О. Р.], а не от прод[а]ной речи. 
Могорич належит не от звичаев, а по доброй воли.

 7) Могорич т[а]ку ролю видогр[а]е, що из сторони другіе дуже 
ст[а]р[а]ются извести: прод[а]ть скотину или менят що т[а]-
ке, или помириця на суде, то дуже ст[а]р[а]ются зо сторони, 
уговоруют сторон, щобі як-небуд скорийше до згоди, аби бу 
могорич. Но пок[а] згоди нема на все препяствія, то мого-
річ не ст[а]вится. И бувае т[а]к, що могорич ст[а]вьять ще до 
згоди, но т[а]к був[а]е дуже редко.

 8) Як только сторони зишлись, випили могорич, и могорич 
дуже велики и дороги, и та сторона скрутила: не хоче ми-
риця или що прод[а]в[а]ть, то могорич верт[а]е той стороне, 
котора ост[а]ется потерпимою, без всяких судов, только при 
тих людях, которіе були на могориче, на том же самом, и 
вороч[а]е все росходи могорича и закуску.

 9) Як згода не виконена зовсим, то могорич не зак[а]зуется, и 
т[а]к росходятся без неякоі видповидальности. Только уже 
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другіе зводники к[а]жут: «Ото могорич проп[а]в хороши, 
жалко нам его». А видповидальнисть не видбув[а]е не та 
сторона, не друга.

 10) Як только могорич випьется до куповли или прод[а]жи, или 
до шлюбу, до тоди уже могорич видогр[а]е велику ролю, це 
уже назив[а]ются оби сторони дуже важними св[а]т[а]ми. И 
ядин на другого каже: «Свате», или «Мой св[а]т по т[а]кому 
предмету».

  Но родичних спр[а]в неколи за могоричи не було и т[а]ких 
спр[а]в не виникают.

  А только тие спр[а]ви виконуются судовой спр[а]вой, ко-
торіе могорич був[а]е не меньше 10 к[а]рбов[а]нцев, то та 
сторона, котора брала могорич, под[а]е спр[а]ву в Мировой 
суд и потим истяг[а]е все росходи, которіе були понесени на 
могориче, и тіе свидки, котори були на могориче, затвержу-
ют все спр[а]ви, а гроши повертае той, котори отказуется от 
продажней или куповли, то тей и вороч[а]е все могориче.

 11) Був[а]ют ище т[а]кіе вип[а]дки, що випьют могорич за якіе 
купивли чи за якие мнени, чи щ. и., то тей могорич прохо-
дит одну неделю, другу и третю, а потим де изидуця все тие 
люде, которіе були на могориче, и ст[а]нут смеятся из того, 
котори откинувся от договора, то он бере ворочае гроши за 
всей потрачени могорич.

  А потим цей дядко, котори получив гроши за могорич к[а]-
же: «Ну, добріе люде, ходем, я возму вам кв[а]рту за те, що 
вон міне отд[а]в все гроши, то я пропью к[а]рборв[а]нця». 
Тоди они приходят до коршми и берут 2 бутилки, и н[а]-
чин[а]ют пить, а потим трохи пудопьют, тоди свидки к[а]-
жут: «Ну, дядку, за те, що ваши гроши не пропали, а он 
вам вернув, то берет и ще кварту». То он и ище бере кв[а]р-
ту, а поти[м] и кине охота свидков — тоже склад[а]ются на 
кварту. И такіе був[а]ю[т] наслидки из поча[т]тя могорича 
до конця. А прив[а]тни люде стоя[т] и уговоруют того чоло-
вика, котори отказався от угоди, щоб он гроши повернув в 
целости за все ростр[а]чене, за которе було з[а]казане на мо-
горич, за все напитки и закуску, так що могоричи проводят 
у селян дуже г[а]рно и весело.
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Частина ІІ

 1) Населеня наше ужив[а]ют ище такіе засоби: если прод[а]в
или купив коня, корову, то щ. и. до могорича (передае 
продав[ець] продавцю), они бьют руки один другому, пока 
ище у них ище не виконена цена акур[а]тно. Н. п., прод[а]-
вец хоче за коня 50 ру[б]., а торговец дае только 40 ру[б]. От 
они тоде и бьют руки, и к[а]же один другому: «Ти впусти 
5 ру[б]., а я н[а]б[а]влю 5 р., и буде конец». И все они бют 
руки, пока не кончат условной цени, а если кончать уже 
цену, той и други согл[а]ш[а]ются, тоде они бьют руки, а дру-
гіе стоят коло них и перебив[а]ют им руки (по их рук[а]х). И 
кончено все: тоде прод[а]вец бере в полу повода и перед[а]е
прод[а]вцю тоже в полу, и к[а]же: «Н[а] тоби цю скотину, 
щоби она в тебе була дужа и здоров[а], а щоби ти из іе м[а]в
пользу, а мини дякув[а]в за іе». Тоди покупец бере повода в 
свою полу и к[а]же: «Ну, дай, Боже, щоби я мав пользу с твое 
скотини, а ти щоб м[а]в пользу з моих грошей». То тоди уже 
личить гроши и дае прод[а]вцю, и к[а]же: «Дай міне из ціх 
грошей на талан шо-небудь». Тоди продавец получ[а]е гро-
ши и кид[а]е ему копе[є]к 20 в полу: це зн[а]чит, як гроши 
тіе талантови уп[а]дуть догори орлом, то к[а]жут, що ця ху-
добина буде т[а]ка добра, як орел, т[а]к буде биг[а]ть скоро, 
а як уп[а]де догори литером, то ця скотина буде дуже добра 
до прод[а]же, скоро вернут за ие гроши. А нуздечка, ярмо, 
то це треба обовья[з]ков[о], щоби була н[а] той скотини, [ко-
тора] продается, потому що як купиш скотину, то нуздечку 
или налиг[а]ча от коров треба привести скотину додому и 
впустит в хлев, а нуздечку в х[а]ту и привьяз[а]ть з[а] ножку 
стола пот покутем, то та скотина скоро забуде свого ст[а]-
рого хозяина и привикне до нового, и не буде втек[а]т из но-
вого двора до старого.

 2) Як прод[а]вец прод[а]в купцю скотину и ще не д[а]в гроши, 
то так и росходяця: скотине не бере, а грошей не дае. А як 
скотину узяв и отд[а]в гроши, то уже тоде, як хоче повер-
нуть скотину або вернут гроши, то тоде уже иде, котори 
роздум[а]вши, до другого и к[а]же: «От, св[а]те, я ошук[а]всь,
вернеш міне гроши (або верни міне скотину), я даю вам 5 руб. 
отступни[х], только вернеш гроши». Если они поладятся са-
міе, то за отступку или надб[а]вку, то т[а]к и росходятся, а 
як самие не поладятся, то так и ост[а]ется, каж[уть]: «Бачив, 
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що купова[в]» (пословиця). «После смерти пок[а]янія нема». 
«Бачили очи, що купов[а]ли — ижте, аж повилазьте». И по-
том росходятся. А если скотина прод[а]на якою каликою, 
то тоди гроши поверт[а]ются вси сполна, а як прод[а]на на 
б[а]з[а]ри, то тоди гроши не поверт[а]ются, треба дивитись, 
шо купуеш, бо тоди все пропало, и судова спр[а]ва ничого не 
помог[а]е — раз купив или прод[а]в, то и держись.

 3) Маются недостатки речей у тварини и по скотарству, баг[а]-
то т[а]ки прод[а]ют скотину, що вона дуже наровиста, или 
корова теж т[а]ка сама: б’ется, не д[а]е молока, виркае, ту-
поче и. т. Ця скотина продается на б[а]з[а]ри, и хозяин не-
коли не признается, що его скотина яка-небудь хвальшива 
або наровиста. Як вин толко виведе на б[а]з[а]р, то все он не 
призн[а]ется и дуже хв[а]лит свою скотину, що его скотина 
дуже добра и г[а]рна, то як только он прод[а]сть свою скоти-
ну, не призн[а]ется из якого села или миста, а як только он 
продасть, то скоро утекае из б[а]з[а]ру, щоби як скорийше 
изхов[а]тись вид тих купцёв, и т[а]к ця справа и конч[а]-
ется. Купец купив цю скотину, приводить ие до дому, запре-
г[а]е у воз, ст[а]е пробов[а]ть, она ему пок[а]зуется г[а]рни, 
а потим через сколько время робится якою хв[а]льшивою, 
наровистою або б’ется, або молока дае м[а]ло, так що ему 
она невгодна, то вон обр[а]тно бере и веде на б[а]з[а]р, и тежъ 
так само прод[а]е, як и перши продавец. А вироков чи судов 
неяки[х] не був[а]е. Но був[а]ют т[а]ки вип[а]дки: як только 
купец зн[а]е добре продавця, то через сколько днев приво-
дит ту скотину до того хозяина и отд[а]е н[а]з[а]д ему ту ско-
тину, и просит вид его гроши тіе, которіе он д[а]в ему за ту 
скотину. Ну суперечку ведуть довго, а потим все-т[а]ки н[а]-
л[а]годжуются, приводят людей, сусидов та других и росхо-
дятся т[а]к — прод[а]вец пог[а]ное скотини вороч[а]е гроши 
купцю, и берут тоди могорич, випив[а]ют его, и т[а]к росхо-
дяця по дом[а]м по доброй воли, а уч[а]сть берут больше все 
ст[а]ршина сел[а].
Цей програм зибрано в селе Бехах на Коростеньщини Ушо-

мирського р[а]иону про могоричи да за продажу скотини.
Збирник І. М. Бех.

1928 года 1 дикабра.
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ЯК НАЧИНАЕТСЯ ВЕСЕЛЯ1

c. Бехі Коростенського району.
І. М. Бех2

Колись старіе («Батки») батьки вибир[а]ли багато соби св[а]-
тов. Де зберуця у коршми або на якой беседи, або на чужому ве-
сели, да й св[а]т[а]ются; от и каже еден другому: «У тебе [є] до-
чка, а у мене [є] син, то посватаймось». — «Добре, свате». Беруть 
вони кварту горилки у шинку и сяд[а]ют за стол, и начин[а]ють 
пит, от, котори мае сина, пье чарку и каже: «Ну, св[а]те, дай же, 
Боже, нам посв[а]т[а]ця за нашіе дети, будь здорови, св[а]те, — 
и п[ь]е чарку, и каже, — ти знаеш, свате, у мене син дуже до-
роги, только один, все ему буде: хата, степка, ток, хлеви, кони 
и корови, и м[а]ю 50 десетин земли, то кому ж — вся ему буде. 
А ти, свате, ще д[а]си 10 десетин у Чигровщини, то буде твоей 
доци ище лучше жить». — «Не, св[а]те, у Чигровщине не дам, а 
дам у Кужуховщини 5 десетин леса, а то дам поля в 5 десетин, 
то и буде з вас, ище дам п[а]ру коней, 3 корови, а добра в мое 
дочки ти знаеш колко [є]: 6 килимов, 10 подушок, 2 скрини доб-
ра — це все для іё отдам». Батько жениха: «Ну добре, св[а]те, 
придем у св[а]ти. — От и пьют вони. — Проти недели, свате, спо-
дейтесь, готуй ковб[а]си, бо имено придем». От ст[а]рие батьки 
уже добре нар[а]дились у корчме у Сурки.

Приходят додому посля всего ціе батьки и росказуют своим 
удома, як сватались, як пили горилку и скилько випили: «И 
оце, б[а]бо, треба отд[а]ти (или брати)».

А дити це все не зн[а]ют, що и робиця.
Приходит субота, ст[а]ри б[а]тько каже на сина: «Иди, сину, 

поклич дядков да поидемо у св[а]ти до Степ[а]на, т[а]м г[а]рна 
дивчина и д[а]е добри посаг, а ти, баба, печи бохани».

От приходить вечер, дядки уже зобрались, баба спекла бо-
хана, ст[а]ри и каже: «От, брати, пойдем у свати до Степ[а]на, 
зд[а]етця, вон добри чоловьек, и дивчина г[а]рна, посаг д[а]е 
тоже добре». — «А що вон дае?» — «Дае 5 десетин лесу и 5 поля, 
п[а] ру коней, 2 корови и 200 руб. грошми». А дядьки к[а]жут: 
«Тро хи мало, але як пойдем, то ми его возмемо в роботу, д[а]сть 
ище бильше».

 1 Ф. 15, од. зб. 213, арк. 118–126.

 2 Підписано В. Кравченком.
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От вони вибир[а]юця уже ити. Батко каже: «Увьязуй, баба, 
бохана в хустку. А вам, брати, нате по три кварти горилки, 
9 кв[а]рт, а у мене буде десята, то, може, и хв[а]тит. А як буде м[а]-
ло, то ще принесемо». От вони вибрались, забрали горилку. 
Батько узяв хлеб, в хусти увьязани, постали коло порога две-
рей, бере м[а]ти свачену воду и кропить тоею водою, и каже: 
«Нехай вам дае Бог сча[с]ливу дорогу, щоб вам поч[а]стило, що 
ви задум[а]ли». Виходят и пошли.

Приходят вони до х[а]ти уже невестки, уходят у х[а]ту и ка-
жут: «Добривечер тому, хто живе у цьему дому!» Х[а]тни ка-
жут: «Добре здоровьечко, сядайте у н[а]с, сядайте». От ст[а]ри 
батько кладе бохона на стол и ст[а]вить 1 кв[а]рту горилки, а 
останее не показують, держат у кишенях.

Стара м[а]ти злазит з печи и приготовлюе закуску. А дочку 
випр[а]вила, щоби покликала свою родню на св[а]т[а]не. Она 
пошла с женихом клик[а]ти родни.

Сходиця родня, ст[а]ра мати ст[а]вит закуску на стол: жаре-
не мясо и жарение колбаси, и пирожное, и мазурки; и начин[а]-
ют пить. Х[а]тни батко невестки ст[а]вит попереду свою горилку 
и частуе своею горелкою, а потим уже батько жениха отбив[а]е
свою кв[а]рту и к[а]же: «Як невестка випье першу ч[а]рку до же-
ниха, то любит его, а як не, то не любит». Невестка приходит до 
стола, налив[а]е чарку и пье до жениха разом две ч[а]рки, щоби 
жит у пари вику. А жених пье до баткив. И випив[а]ют цю кв[а]р-
ту горелки. Дядки жениха кажут: «Оце, ст[а]ра свахо, дайте 
нам якиесь зн[а]ки, щоби нам було чим похвалиця удома». Тоде 
ст[а]ра мати шепчеця на ухо з дочкою, и берут свечку, и идут в 
комору шук[а]ти хусток, щоб д[а]ти сватам зн[а]ки. Приносят 
у х[а]ту тие хустки и д[а]ют першу жениху шавкову, яка [є], а 
св[а]там полотняние, свое роботи, с перетичками.

Тоди ст[а]ри б[а]тко жениха к[а]же: «Треба замочит цее 
хустке. Дав[а]й, брате, там, що у тебе [є] в кишени». От они т[а]к
пьют аж до дня. А потим забир[а]е сватов до себе у роз[г]ляди, 
они убир[а]ются и идут, приходят до св[а]та.

Сват забир[а]е свата и сваху, веде показуе у комору, що [є] у 
его в комори, и у хлев, и у ток — хвалиця усем свои[м] добром, 
еке тилко он мае. Приходят у х[а]ту, садовлят их за стол и ст[а]в-
лят закуску и горилку, и начин[а]ют пить, и пьют до вечера. И 
т[а]к ходят 2е суток. И условлюются, на яки день робить веселя, 
откладают на 3 недили або на 4 недели и приготовляются к веси-
лю: шиют нове платя, белят х[а]т[и], колют каб[а]ни, набир[а]ют
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по 4 ведри горилки, вина, пива и всего, що только потрибно, и 
приготовляются к веселю: печут коров[а]й т[а]ки велики, звер-
ху роблять шишки и украш[а]ют его шишк[а]ми, и печуть пи-
роги пят штук.

На условляну недилю збир[а]ется женихова родня до же-
ниха у х[а]ту. Берут тие пят пирогов в [м]иску кл[а]дуть, нову 
хустку жених купив шавкову, и идут до невистки; приходят 
туди в хату. Жених ст[а]вит миску на стол с пирогами, тоде под-
ходит невеста до стола, розвязуе ту миску, бере перше хустку 
завьязуе на голову и тоде бере пироги ломит, и розд[а]е своим 
подруг[а]м-тов[а]ришк[а]м. А музики гр[а]ют Миколая пере[д] 
обр[а]зами. Тоде св[а]тов садовет за стол, ставет закуску и пьют, 
а панна бере венок и застежки, идут в х[а]ту до суседа и т[а]м ие 
убир[а]ют у венок.

Молода сядае на ослони коло стола, а девч[а]та кругом ие ст[а]-
ют и убир[а]ю[т] ёй голову в венки и в застежки, и спив[а]ю[т]
дивч[а]та:

Благослови, Боже,
Ще Божая М[а]ти,
Косу-росу росплет[а]ти.
А що ц[е] ти, Г[а]ннусю, н[а]робила,
Що ти свою головоньку прісилила,
Тепер будеш ты, Ганнусю, жалков[а]ти,
Як ми будем по голоци1 гуляти,
А ти будеш в окенечко визир[а]ти.

***

Мине цего веночка не скинути, не струсити,
Ще треба до вечера поносити,
А вечери на дружечки розделити.

***
Од родно[е] матуси отлучили,
А до свекрухи-сокотухи прилучили.
А свекруга-сокотуха — чужа м[а]ти,
Да не буде Г[а]ннуси шкодовати,
Ранего снед[а]ночка готов[а]ти.

***
Хто то т[а]ки по улици блук[а]е?
Молод[а]я Г[а]нуся тов[а]ришок склик[а]е:
Тов[а]ришки мое, ходете до мене,
Под[а]рую я вам все паненство свое.

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

547

А тепер молода встае з ослона убр[а]на, бере кварту горелки 
да частуе всех девчат, которіе убирали ие, и другим всем по ч[а]р-
ци. И иде додому, и убир[а]етця до вьенч[а]ня до церквы.1

Батько бере бохона, сядае на ослони с матерою, берут хлеб в 
руки и благословлят детей, дети кл[а]няются им в ноги 3 р[а]зи. 
А маршалок стоит в стороне и к[а]же: «Прошу благословенство 
р[а]з, други раз, трет раз». Т[а]к 3 рази каже.

Девч[а]т[а] спив[а]ют:

Котил[а]ся д[а] зоронка згори да вниз,
Кл[а]нялася да Г[а]ннуся т[а]тусю до ног.
Татусёви ноженьки да бьеленьки,
Щоб була да Г[а]ннуся щасливенька.

Уже идуть до винч[а]ня и спив[а]ют:

Ой, попе, попе, батко наш,
Прочини церковку проти нас,
Звенч[а]й детки-однолетки,
Бо вже ч[а]с.

Як не будеш деточок венч[а]т,
Будут твое [к]удроньки трещ[а]т.
Як люти мороз надворе,
Т[а]к твое кудри на головье.

Посля уходят у церков и венч[а]ются, свитят все лихт[а]ри 
у церкви, як котори баг[а]ти, а я[к] бедни, то только половину, 
за половину цени дешевлей. И як повенч[а]ются, то виходят из 
церкви, и иде устреч[а]е музика, и гр[а]е им м[а]рш, а дивч[а]та 
знову начин[а]ют спив[а]т:

Дяк[о]вать попенкове,
Що нашіе детки звенч[а]в
Да недорого узяв —
Повтора золотого
За Степ[а]нка молодого.

Приходят у двор молодое, ст[а]ют у дворе коло порога, у х[а]-
ту не идут, девч[а]та начин[а]ют спив[а]т:

Види, види, матусеньку, с калачем,
Пришла твоя донечка с п[а]ничем.
Не т[а]к с паничем, як з женихом,
Звязав поп ручки рушником.

Тоде виходя б[а]тко з хлебом надвор, и молодіе поцилуют 
в хлеб. Тоді вон просит: «Проше в х[а]ту, дети». Тоде приходят 

 1 В оригіналі це слово виправлено на слово «вулици».
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молодіе в х[а]ту, кланяются б[а]тьку и м[а]тери, с[а]довет их за 
стол и садо[в]ет всех девч[а]т. Як заводет молодих за стол, то 
девч[а]та спив[а]ют:

Летели гусочки через сад,
Кликали Г[а]ннусю на пос[а]д.
Що ж вам, гусочки, для цего,
[Є] у мене Степ[а]нко для цего.

Вороженя

Молода сяд[а]е перши р[а]з, путкл[а]д[а]е сколко пальцев 
путъ себе и насяд[а]е н[а] их — це для того, щоби не було у еи 
столко роков детей, сколько вона путкл[а]ла под себе пальцев.

Перед молодими ст[а]вет терелку меду и кладут окр[а]ец 
хлеба, щоб закушували медом, щоб им солодко жилось писля.

Дивч[а]т[а] спив[а]ют:

Засвети, м[а]ти, свечу,
Пост[а]в н[а] столе.
Нех[а]й люде подивеця, чи

 п[а]р[а] мине.

Засветила м[а]ти свечу,
Неясно горит.
З ким любилас, рослучил[а]с,
Серденько болить.

Це уже вилазят из-за стола девчата и молодие. Молоди иде 
додому, сбир[а]е свах, свою родню. Вся родня збир[а]ется до 
хати молодого, и св[а]хи у хати молодого спив[а]ют. Сяд[а]ют за 
стол, пьют гарелку.

Я в сенечк[а]х голубец гуде,
А в светлици голосок иде.
Я в сенечк[а]х голубец гуде,
То не голубец гуде,

То Степ[а]нко говорит.
Зобр[а]в всю свою родиненьку,
Близькую и далекую,
Убогую и б[а]г[а]тую.

Виходит из х[а]ти, идуть и спив[а]ют:
Усе кони то сери, то к[а]ри,

 2 р[а]за
А Степ[а]нку да нема п[а]ри.
Ми будемо усю ночку не спати

Да Степ[а]нку пари шукати.
Да н[а]йшли ему пару —
Г[а]ннусю як паву.

Зайшли у двор до молодое, свахи и постали посеред двору, 
и стоят. Подходят тов[а]ришки молодое, которие убир[а]ли ие и 
вели до венчаня, и начинають спив[а]ти — с свахами др[а]жни-
ця письнями. Дивч[а]та спив[а]ют:
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Искудова да наехали,
Чи з села селяне,
Чи з миста мещане.
Ой дайте нам знати,
Перед ким шапку зняти.

Девч[а]та др[а]жнят маршалка:
Наш маршалок — пан, пан,
Соломьяни жуп[а]н,
Контою голов[а] сбита,
Мачулою борода ушита,
Очи в клочи,

Нос в рамени,
А жаба в кишени,
Личком путперез[а]вся
Да в маршалки вбрався.

А свах[и] зо злостью спив[а]ють да др[а]жнет дружку дивч[а]т:
Шо то за ворона
Седить кр[а]й ослона,
Рота розявила,

Руки рост[а]вила,
В постоли узувается,
Як жаба надув[а]етця.

***
Светилка — шпилька при стене,
На ей сорочка не ие,
На ей сорочка сестрина,
Задав[а]йте, дружечки, сорома.

***
Брешете, дружки, як сучки,
Ие м[а]ти випр[а]вляла,
Сорочку из [с]крині д[а]в[а]ла.

ПЕРЕД НОВИМ ГОДОМ1

Як встреч[а]ют молодежь Нови год

На Кутю увечери против Нового року, як повечер[а]ют, то 
збир[а]ются хлопци и девч[а]та в гуртки по 10 пар и 20 пар и 
берут кого зн[а]ют, що хлопец любится с которою дивчиною, то 
они идут туда, до того хлопця, и кр[а]дут с[а]ни или ворота, и ве-
зут до панни его, а там кид[а]ют в іе дворе; а от ие берут обр[а]т-

 1 Ф. 15, од. зб. 150 г, арк. 101–102.
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но, що мона укр[а]сти, с[а]ни, корито или жлукто, и везут до 
жениха. И т[а]к целую ноч возятся по селу. А в другого нема 
чого украсти, як б[а]тьки похов[а]ют все в ток и позамик[а]ют; 
то они берут сним[а]ю[т] позно оконици и переносят до жениха 
или до п[а]нни.

И іще т[а]к був[а]е у нас, що берут воза или с[а]ни, но боль-
ше воза, крадут и везут, и везут до жениха, и там его розбир[а]-
ют по частинам, и вилазят на х[а]ту, на гребень, и тяг[а]ют того 
воза частин[а]ми, и складают его на хати, на криши, полностью, 
к[а]к полаг[а]ется. То тоде приходит паннин батько и к[а] же: 
«Ах, сукиные дити, як вони ёго туди витягли». И збирае толоку 
людей, и берут кан[а]ти, и лезут на криши, и привьязуют того 
воза канат[а]ми, а к[а]нати перекидают на други бок хати через 
кришу, и там держ[а]т с той сторони, а воза зворочуют на бок и 
спуск[а]ют его помаленьку. И як его спустят, то батько того воза 
бере до себе тих, що помогали спускат ему воза, и ставит пяте-
рик горелки, и частуе их за те, що вони помогли ему спустить 
из хати воза в целости.

И був[а]е ище т[а]к, що берут жлукто, которе баби золят бе-
лье, и витяг[а]ют его на х[а]ту, и ставьят его на трубу, на комен 
изверху. То его тоже шук[а]е хозяин, не може неяк найти его, 
то наз[а]втра хлопци до иого приходят и к[а]жут: «Пост[а]вте, 
дядьку, добри могорич, то ми вам ёго скоро найдем». Т[а]к он 
поставит 1 штоф горелки и з[а]куску, то вони випьют гарелку 
и повечер[а]ют, и пойдут, и его скинут, и принесут ему в двор, и 
поставлят, де попало.

Сельск[а]я молодеж против Нового року целую ноч проде-
лует т[а]кіе штуки. А у которого батька [є] большая дочка, то он 
все замик[а]е или целую ноч стереже, щоби ничого не украли 
в его, а если украдут, то дочка зн[а]е, де воно, то устае утром и 
иде до жениха, и забир[а]е свои вещи, и просит хлопцёв, щоб 
помогли ей доставит додому ие кр[а]дяные вещи.
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[ЛЕГЕНДИ]1

От чего переродився конь?

Колис, як Адам с Евою с[ь]ели яблоко, то вони согрешили 
перед Богом, то Бог вигнав их из раю и сказав: «Будете робит от 
поту лица своего до гроба своей жизни».

Бачит Адам, що приходиця трудиця, потому що исти треба, 
а нема чого.

От одного дня вишов Адам на поле и ст[а]в коп[а]ти землю, 
щоби посеят соби якого хлиба. К[о]пав, коп[а]в, оглянувся и 
не[чо]го не зробив, а дуже втомився, сив вин, плаче. Коли при-
ходит до его Ангел и к[а]же: «Чего ти, Адам, плачеш?» Адам ему 
каже: «Ось копаю цели день, и немає ничого накопаного, и дуже 
утомився, и исти хочется, и нема чого». То Ангел ему к[а] же: 
«Як видеш ти больше на роботу, то к[а]жи — Господы Боже, по-
можи». От вон вишов на други день и нач[а]в робити, и говорит: 
«Господы Боже, поможи мине в моей роботи». И нач[а] в коп[а]-
ти, и коп[а]в до самого вечора, а увечери поб[а]чив, що баг[а]то 
викоп[а]ного поля. От он сив и думае: «Що я буду с ним робити, 
як его заволочит тепер придеця, що я неяк неподужаю». Коли 
является ему обр[а]тно Ангел и к[а]же: «Чого ти, Адаме, жу-
рися?» Адам ему каже: «Як не журитись, що ось накоп[а]в, а 
заволочит не подуж[а]ю». То Ангел ему к[а]же: «Як только ти 
начнеш волочит, то ск[а]же: «Господи Боже, поможи», и озир-
неся назад, то буде их[а]ти на борони чорт, то ти возми накинь 
на иего вировку и ск[а]жеш: «Тпр, стой, сери», то он ст[а]не тоби 
конём». От Адам нач[а]в волочит, ст[а]в везти борону, ну потягти 
неяк не може, дуже тяжко. От вон здум[а]в, що ему к[а]з[а]в Ан-
гел, и каже: «Господи Боже, поможи». И став знов волочит, коли 
вон озирнеця наз[а]д, аж бачит, еде на бороне чорт. Вон узя[в] 
ст[а]в, будьто би попр[а]витись, да за воровочку, да накинув 
ему на голову и зашморгнулась петля ему на шею. Чорт ст[а]в
рватися, а Адам к[а]же: «Тпр, тпр, стой, сери». И став дуже 
держати крепко, и удерж[а]в, тоди он ст[а]в дивитись на чорта, 
коли он переробився серим конем, тоди Адам ст[а]в, зробив ему 
из воровок шлею и запрог его в борону, и ст[а]в волочит, и заво-
лочив любо и скоро. Тогда Адаму стало легче жит на свети, он 
уже себе зробив т[а]кого деревьяного плуга, назив[а]ется сохой, 

 1 Ф. 15, од. зб. 150 г, арк. 97–98, 102 зв.–104, 106–107.
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що и тепер може де [є] у великих музеях. Старовиной сохи дере-
вьяной это форма ще Адамова. И от тих пор розвелись на свити 
кони, от чого и тепер вони [є], и ими роблят велику пр[а]цю.

От чего узявся медьведь?

Колись ишов Ісус Христос с своими учениками по дороге, и 
пришли до речки, и стали переходить через греблю, а мелник 
побачив, шо иде Іисус, и сховався за млин, щоб було злекати их 
добре. Коли Іисус уже став пудходит до млина, из гребли ви-
шли на мост, то мельник став по-медвежи ревти за млином, то 
люде и ученики кажут: «Шо це реве?» То Іисус каже: «Це медь-
ведь реве». А люде стали смеятся и к[а]жут: «Це мелник». А Іи-
сус каже: «Дивьеця, он пошов медьведь». А люде стали диви-
тись, аж бач[а]т: пошов волохати медведь. Все люде жахнулись, 
що вони бачили, що то бу мелник, а ст[а]в медьведь. И все люде 
дуже були зляк[а]ние. И с тих пор начались розводиця медведи, 
которіе и тепер иснуют в наших странах. То из мельника Ів[а]-
на медведь ст[а]в.

От чого узявся бусел?

Колис Бог дав одному чоловику целы мешок жаб, щоб нёс 
того мешка. Но ему хотелось поб[а]чит, що т[а]м у мешку [є]. От 
он пидишов до кущов и до боло[т]а и ст[а]в в кущ[а]х, и ст[а]в ди-
вится. Аж бачит, зверху в мешку жаби, вин их ст[а]в скид[а]т из 
верху до дна, щоб там поб[а]чит дальше, а т[а]м все жаби. От он 
хотев их собр[а]т обр[а]тно в мешок, но они вси росприг[а]лись, 
да у болото, т[а]к що ему собр[а]т було не мона. Т[а]к иде вон да 
иде, коли встречае его Бог и к[а]же: «Що ти несеш, чоловиче?» 
Чоловик ему: «Жаби несу, но баг[а]то уже и их випустив, а ище 
[є] б[а]гато». И взяв висип[а]в их все в болото, и к[а]же: «Не хочу 
их носит». Тоди Бог и к[а]же: «Ну то будеш ти буслом, пока ти 
цих жаб не виловиш». И от с того чоловика ст[а]в бусел, и с тих 
пор онъ н[а]чал ловить ж[а]би. И он их не вилови, и може бить 
обр[а]тно чоловиком, яким вон бу.

Поговорка про криницю в с. Бехах

Кажут старія люде у нас т[а]к. У нас [є] криниця живого ис-
точника при с. Бехах, в урочищи Козаричи. На цёму мисти ко-
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лись стояла церков. И колись були велики войни на цёму мис-
ти, то ця церков затонула, и ст[а]ла только большая яма, а в той 
ями зробилась криниця, котора и тепер [є]. Кругом криници був 
велики лес и дуби товстые, то на тые дуби виходив звон дуже 
велики и звонив проти Великодня. И як придеш було колись на 
те мисто та ляжеш около криници, то було чутно, як правилось 
у земли, в той криници, и спив[а]ют все п[а]схальные стихи и 
тропори, и було чутно всю Божу службу. И тей звон ч[а]сто ви-
ходив на дерево и звонив, и як почуют, що вон звонит, то хотели 
его зловит селяне. Як только прибежат до того места, що вон 
звонит, и ему не покажутся сразу, то вон звонит. А як толко по-
кажутся, щоб его поб[а]чит, то он ис того дерева п[а]дае и коти-
ця в криницю, и неяк его не мона було зловит, все ховався.

А тепер при жизни нашой молодих людей не було нечого видо-
мого, и молодіе люде цему не вир[а]т, потому що его не б[а]ч[а]ть.

Легенда

Колись бу т[а]ки чоловик, що вон бу дуже велики знахор и 
ведьм[а]р, а у его бу син. И просив б[а]тька, щоб его б[а]тько на-
учив ведьмероват. От б[а]тько умир[а]е и каже сину: «Прокрути 
2 дирочки у ст[е]ли надо мною и сядь, и дивися в тие дирочки, 
що буде робится с зо мною. И пропори мине в череви 3 дирки, 
а 3-го дня сядеш за бороною коло мое могили, то будеш б[а]-
чить все, що буде робится зо мною, то ти не будеш хотет [буть] 
зн[а]хором». От он прокрутив две дирочки и сев, и дивится: от 
прилет[а]е три невидомих сил та до того умершого, а там баби 
пораются, прибираются р[а]дить его, а тие невидоми сили, 
«чорти», витягли из его все нетреность, кишки. То 2 вискочило 
и полетело, а трейти влез в его, умершого, всередину. А тей син 
бер[е] да зл[а]зит из х[а]ти и каже: «Дайте мине кипетку, я сам 
буду мит б[а]тька». Взяв кипеток да як линув всередину б[а]ть-
ка на того, котори бу зехов[а]ни чорт, на того чорта. То тей б[а]ть-
ко изхвативсь и побьег надвор. Син вишов надвор, аж б[а]ть-
ко лежит надворе. От вони взяли его у х[а]ту и нар[а]дили, и 
попроколюв[а]ли ему в черево 3 дирки, и захов[а]ли б[а]тька на 
могилках. Через три дни син сев коло б[а]тковое могили за бо-
роною. Аж прибегае три соб[а]ки, як начали гребти. Як нач[а]ли 
гребти и отгребли б[а]тька, «мертвеца», и начали вим[а]т его из 
ями, и виняли. И начали ему дуть в рот, щоби он ожив и лекав 
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людей и свою семью, но там були в череви проколяные дирки, 
которіе проколов син, да не держится дух в ему и в его череви. 
Тоди син вискочив из-за борони та як увогнався за тими соб[а]-
ками, а тих соб[а]к и не знать, де они подевались, и зникли из 
очей его. Тоди он вернувся до ями и загроб б[а]тька, и пошов 
додому, и не з[а]хотев знахоров[а]ть т[а]к, як его б[а]тько, щоби 
ему не було т[а]кого, як его б[а]тьку.

Роск[а]з М[а]руси Ив[а]новой Бех.
Ушомирського раиону Коростеньськой округи, була р[а] ней-

ше Волинськой губерни Овруческого уезда Искороской волос-
ти, село Бехи.
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МАТЕРІАЛИ

ВАСИЛЯ БЕХА-КАЗЧУКА
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ЛИСТИ В. БЕХА-КАЗЧУКА ДО В. КРАВЧЕНКА1

с. Бехи.
Вівторок 19 липня 1927 року.

Шановний Василю Григоровичу!!!
Забачивши Вашого листа, або наветь зачитавші його само-

го, міні було дуже пріємно, що Ви все-таки не забуваєтє, ви-
магаєте, цим самим примушуєте працьовати, а головне те, що 
Ви вєрите в те, що ми ще щось зможемо дати, вирите в нашу 
першу «убогу лепту».

Василю Григоровичу! Пробачте за те, що так довго не вид-
повидав, а ще те, що Ви просили, повидомити про одержання 
листа листівкою, але здається міні, що лістівки мало, здається, 
треба більше.

Листа одержано 12.VII. — 27 року.
Писаний 8.VII. –

ֽֽ
–

Тепер дещо з роботи: маю багато надії на придбання казок 
чі пісень на листа того, що недавно присланий.

Є старий дід, которому вже 99 років, значіть, знає за 150 ро-
ків назад. Співає пісні про Унію.

Є місцевість на тереторії мого села, що одержала назву «Гай-
да мацьке».

Багато є усього щодо праці нашого гуртка. Треба багато 
працьовати та уміти, не так лехко, як казалось раніш. В мене 
літо, як вам відомо, жнива, багато праці, яка необхідна для 
виконання. І всього праці, що пророблюється мною це те, що 
сижу по ночам біля огню в гурті ночліжників і слухаю, дещо 
встигаю і в свий блокнот записати.

Покладаю багато надій на зимовий період. Звичайно, дещо 
робиться, шукаються ті [тижні], по якіх працьовати, та де мож-
на дістати потрібний для цього матеріял.

Багато роздав усього другім, щоб працьовали, і «як Ви ка-
жете, вимагаю».

 1 Ф. 15, од. зб. 357.
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Писля днів перебування в Вас, куда не йду, де не сижу, усю-
да не можна відірваться від розмов, від усього, усе приваблює 
до себе, і ус[е] потрібне для мене. Здається, наветь й не думаю 
про те, але якось воно саме, «щось чую, прислухаюсь, потрібне 
для мене», або то й так збоку щось цікаво; людина своєю харак-
терною розмовою, думками, бажанням і т. и.

Тілько сліпий в тому, не знаю, чого воно так робиться? При 
яких умовах це все робиться? Чому не инакше, а так саме? В 
цьому відношеню сліпий, ще не маю свого власного погляду та 
світогляду на оточуюче життя.

Я Вам пропоную и від себе прохаю приїхати в Бехи и Са-
мим побачить оті усі узорі, які, п[иш]ете, потрібні для Вашого 
музею, тому що їх є безмежна кількість, і тоді будьте певні, що 
усе буде придбано в натурі або замальовано.

І взагалі побачите життя та побут мого села. Готуйтесь! Я 
Вам напишу, коли пріїхати, щоб спіймати усі «сокровища» 
села, що прикладені до житя, й зустріти кожну реч біля свого 
призначення.

Обіцююсь працьовати і другіх примушувати. Тілько го туй-
тесь!!

З пошаною до Вас, В. Г-чу —
В. Бех.

Одне із дійсних, мною власно досліджене про сон.
Коли сняться зуби, биль зубів, випадають?
На це запитання відповила моя мати: «Хтось умре з родне 

або до непріємно з близьких». Чому? «Так кажуть стари люде» 
(Із мові, висказаної материю).

Толковання цього сну цілком правдиве. Маю власне спосте-
реження с родні. Справдилось. Само собою, нечаяно зробілася 
ця історія.

Коли вирите міні, будьте певні, що толковання сну правди-
ве. Все буде записано.

Що Ви на це думаєте?
Потім пришліть, що збирати з єврейського побуту та їх ре-

лигийних переконань. Тому що я маю добріх єврейських това-
ришів, які усе зроблять для мене, тому що сами ще усе знають, 
батьки устигли навчити читать Біблію.
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Усього є багато ціного в народі мого села. Усе буде записано, 
усе буде найдене.

Бех.

Шановний Василю Григоровичу!
Вашого листа одержав, що й відповідаю. Мене дуже радує, 

що Ви вс[е]-таки пишете, вимагаєте, а разом з цім примушує-
те працьовати, нагадуєте. Міні наветь й пріємно читати Ваши 
листи, після чого я почуваю себе з цилою жменею нового, чого 
в мене ще нема. Кожний Ваш лист, це для мене крок вперед, до 
того що розумити людину, її життя в хати й надворі.

Маю одну спідницю та уже найшов ікону, що ставлять на 
пасіках. Про «каптана» то й о. Василю в нашому селі нічого 
не вда[с]ться, но я піду в сусідне село: Васьковичи, там думаю 
най ти.

За палики О. Степановича не бійтесь, в батька є дубків бага-
то, тільки стать и витесать, и все готове, О. Сте-ч нічого не має.

Моє Вам привитаня! З пошаною до Вас В. Бех.
3 вересня 1927 року, с. Бехи Ушомирського района на Ко-

рос тен щині

Шановний Василю Григоровичу!
Вчора 7.Х. я вислав Вам пакета, була ціла історія. Не хоті-

ли приняти, базуючісь на тому, що, мов, тепер відмінено тиє 
постанові раднаркому. По одержані напишіть. В середу воно 
мусить бути в Вас. Виправляйте мої помилки, пишить міні про 
мої недостатки, я буду вдячний.

З цим до побачення, шановний В. Г-чу.
Ваш Василь Бех.

с. Бехи Ушомірського рай.
8.Х.–27 року.
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Василю Григоровичу!1

жовтня 1927 року. Ч –З.
Бехи.
На самий перед вибачте за неакуратність відносно листу-

вання, що я так довго не відповідав. Це тому, що я не мав всіх 
відомостів на ваші запитання. Потім одержав Ваші книжки, 
поштар приніс в школу. Я дуже радий, що Ви и ще раз показу-
єте свою заклопотаність за для мене, це міні надає більш сили, 
більш енергії та терпіння над усім, над працею, над недбайли-
вими товаришами. Але я думаю все-таки поставити гурток на 
ногі, дехто із гуртка війде, а дехто останеться, і до того ще буде 
втягнуто хлопців пару, доволі акуратних та надійних. Книжки 
Ваші міні дуже подобались, хоч я ще їх не перечітав за цей час, 
але Ви сами знаєте, що я не маю багато вільного часу. Книжок 
такіх міні приходиться найти вперше, ні в мойому селі, ні в на-
шій убогій шкільній бібліотеці. Якби таких книжок почитати 
декілька, то щось створилося б певне в моїй ще несталій голові. 
Тепер про роботу: як зробіти? Наприклад, в нашому селі одне 
робиться в справи наймання пастуха, а в сусідньому друге. От, 
напр., в нас пастух не ходить по хатах, бо має свою, а в сусід-
ньому селі зовсім инакше, там й наймають його инакше, і він 
ходить з хати в хату по черзі і т. и. Як писати? Чи не треба пи-
сати в одно, зкомбінувати оті звічаї зі другими і як будьто би 
одне, чі хоч і писати їх, то потрібно за[з]начати, що цей звичай 
в такому-то селі, чи, може, зовсім можна досліджувати друге се-
ло окремо???

Потім, чі намальовати кожну річ, що мається в пастуха. 
Або от як дудки, Ви сами знаєте, що вони більшостю робляться 
із корі дерев: ольхі тощо. Тепер їх нема, їх потрібно тільки за-
мальовати, а в натурі прийдеться добувати весною.

Потім, В. Г-ч, бажано, щоб Ви загально в декілька речен-
нях сказали о роботі такіх гуртків. Їх завдання. Напрямок. І 
ще, В. Г-чу, попросіть свого фотографа, щоб він коротенько на-
писав, що потрібно ще до негат[ив]у. Краски, чи не треба, які 
рецеп[т], або скільки чого бере для того, щоб проявити негатив 
та закрепить позитив. Я маю апарата, а тому думаю по[п]ро[бу]-
вати спортити декілька негативів. Апарат: 8 на 10.

 1 У лівому верхньому куті цього листа рукою В. Кравченка дописа-
но: «Нема програму про «вогонь».
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Зроблено перше засідання краєзнавчого гуртка з участю 
т. Савченко, Вас трохи здивують наші постанові та оті резо-
люції. Але вибачте, сами знаєте, на це потрібно багато досвіду, 
практики із життя, а ми, Ви сами знаєте. Прочитаючі наш про-
токол, в вас складеться якесь вражиня про нас, цікаво, напи-
шить міні, як Ви думаєте про нас, та і взагалі виправте, бо нема 
нічого такого вперше, й не було помилки.

Про «найми пастуха» по програму половину виконано, але 
щодо роботи, то я не знаю. Саме тільки прішов до того, що по-
трібно описати іх життя, взагалі це роботи вчетверо осталося 
робити. Про матеріяльні речі, то я й сам не знаю! Тих дудок, що 
пастухи роблять з корі дер[е]в, тепер достати не можна, а тіль-
ки весною, бо тепер не дереться кора, правда, рожок з кісткі 
рога корови є. Потім я замаль[о]вую усі дудки і з кори і всяки 
їх палки, та їхні гри, що вони граються.

При одержані останього Вашого листа, а в листові ще о. Ва-
силю щось таке, що батюшка мене трохи… Я сам не знаю, що 
тепер робити. Каптан із Васькович був уже давно придбаний 
та оплачений за 20 крб., а тепер о[тець] В[аси]ль каже, що по-
трібно було придбати костюм шляхтянки: спідницю і т. и. за ті 
гроші, що я дав за каптана, і я не знаю, що робити, він тепер в 
мене, безперечно, що штука цін[н]а: ґузі, та й сам рожевий ат-
лас. Варт сам по собі 20 крб. Лучше, як можна де діти того пер-
шого, то того кудась продати, а цей, що в мене, нехай залиша-
ється, бо повторую: це редкость. Запевняю, що більш обійдіть 
усю округу і, не знаю, чі знайдете. Знайдете! Але чі продасть? 
Батюшка дає 5 крб., я думаю, що за них можна буде придбати 
решту костюму. Або напишіть, по скільки що треба заплатити. 
Напр.: ск[ільки] за спидницю?

Про батюшку декілька слів хочу сказати: що це людина 
дуже дбайлива, якби, В. Г-чу, бачили, як він турбувався зроби-
ти як слід, скільки походив по бабах, і все одне перебирає. Він і 
досі боїться про те, що, як він виражається, «щоб не було сухо». 
Но працьовати любить. Тільки що ще нема досвіду.

Книжки хутко надішлю. Міні вони дуже подобались, я до 
якої мірі можу про щось правильно висловитись, розуміючі 
суть якоїсь справі.

З пошаною до Вас, Ваш
В. Бех.
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[22.ХІ.1927].
Шановний Василю Григоровичу!

На самий перед вибачте за все, за всі ті обіцянки, що було 
обіцяно, але не виконано. Бо і справді я мав «пастухи» вико-
нати протягом 2-х тижнів, але, як бачте, і досі не надіслав. І 
та ко го багато, прізнаюсь.

Вибачте за неакуратність щодо листовання. Але Ви не мо-
жете уявити, як нема часу; багато лекцій, щодено приходилось 
уделяти часу на пастухи та календар, а громадської роботи як 
в школі, так і в комсомолі, що за нею я не можу вільно дихати. 
Моє попередне життя було збагачено кількістю малюнків, що 
були найкращі в школі, я щовечора щось з вільної творчости 
міг вітворить, вільний твір або то так щось, а тепер я ще не од-
ного малюнка не малював, не написав ні одного вільного твору, 
наветь і дописа ні до ніякої газети.

Бо і справді, В. Григоровичу, хочеться бути в якомусь гурт-
кові, а то ще і є обов’язковому. Та ще я все збірався з т. Сав-
ченком зробіти збори нашого гуртка, там дещо побалакати про 
програми, одночасно там мало бути обговорення про роботу, та 
О. Савченко хотів про програм «Огонь» його простудіювати, як 
він каже. Та ще хотів я, так бы казати, розподілити т[оваришів] 
на роботу і взагалі побалакати про роботу та завдання нашого 
гуртка. Ото ці вражиння та наслідки хотів Вам дописати. Але 
це все було марна праця, бо ніяк не можна було зібрати тих збо-
рів, прійде один, то останіх нема, і т[ак] дальше. Пришлось так 
самому роздати програми т[оваришам] і індівидуально кожно-
му розказати про те, як робити та збірати відомості, хоч ще і 
сам добре не знаю та не віконую. Оце все створило до того, що 
не писав 4 місяці. Але зараз хлопці, ц[еб]то нові члени гуртка 
(селяне) вже працюють, хваляться, що робота йде.

Одержав Ваших 2 листи та 3-тя книжка. Я вже хоч й так й 
не треба читати, як я почав, але «Отрочество» трохи що не зо-
всім прочитав, проте попередні книжки міні більш подобалися 
ніж «Детство и отрочество». Проте все-таки я и такої до цього 
часу не читав, бо в шкільній бібліотеці нема, крім ріжніх аль-
манахів, та й ще ті тільки дають 1 [альманах] 1 раз на 2 місяці. 
Кажу, що попередні дві книжки доволі захоплюючі й цікави 
своім змістом. Ті книжки мене підбадьорили, надали сили в 
духовному відношенню.
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Тепер про роботу:
 1. З о[тцем] Васильом ми найшли надзвичайно інтересну 

спід ни цю, причому домашкова така, як той перший кап-
тан. Кажу, що такої другої не найдемо, бо вона має всі ті 
харак терні ознаки, як то кажуть, «современик каптана». 
Ви уявить собі, що вона має усі ті «зуби», що у каптана, та 
«з лапками», на которих ще нашиті гудзики, без хвальби. 
Дуже інтересна, — коштує або просять 15 карб., [г]роші ве-
лики, але ціність. Но кажуть, що в с. Бардах, що біля Бехів 
на віддалені 3-х кілометрів, [є] такі спідниці, як це я кажу. 
Ду маю піти туда й побачить.

 2. На цьому тижні буде надіслано рахунки на каптана та спід-
ницю, «Найми пастуха», робота для Лені[н]граду, «Чума-
ки», спідниця та, [що] купив о. Василь.

 3. Над чім міні працьовати далі? Я думаю зібрати відомости 
про хвороби по програму та їжа, а ні, то ще й календар за 
грудень та сичень. Бо зараз ці сьвата будуть відбуватись, а 
тому я маю можливисть дослідити.

 4. Був у мене Потапчук, він їхав за чумацьким возом у с. Ку-
печ. От і заїжав, але він ще обіцявся заїхати назад, мав 
щось сказати и підвезти мене до Коростеня, але і знову тут, 
на великий жаль, не довелося їхати до Коростеня, бо не ді-
ждавсь, не дозволили шкільні обставини міні його дожи-
дать, а тому я пішов, не дождавшись. Дуже жалкую, хоч і 
маю не ті погляди на життя, що Потапчук, но все ж таки він 
міні подобається, люблю слухати його балачку, бо в лиці 
його я ниби вбачаю когось виликого, що мушу шанувати 
як Українець.

 5. Про «Гарбузового лихтаря» нічого не добився. Мати бачила, 
як хлопчики ходили: оди[н] з лихтаром, то з ведром, то з цеб-
ри ком, але коли я почав питатись про цю штуку, то вони 
ні чо го не знають. Потім ще [є] одна інтересна штука, от як:

   В одного дядька вмерла жинка, то він одружився з се-
строю попередньої жинки, без «церковного вінчання». І от 
ця його жинка (це нова) дуже, як то кажуть, набожна і за-
вжди боїться, щоб не сердилася її вмерша сестра, і це, не 
боючісь, казала, що гріх так як вона зробіла та що сестра 
ходить її та лякає. От, скорістувавшись отакою штукою, 
два хлопці, один мій блізький товариш, взяли вібрали гар-
буза, прорізали 2 ока, рот та вставили туда засвічену свічку, 
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потім взяли та поставили перед викном на палі забора тої 
баби, що боялася греха. Це було тоді дуже цікаво, як каже 
мій товариш, як вона стала, засвітила огонь, почала моли-
тись Богу, то вони тоді зняли і втікли. На другий день вона 
казала, що до неї приходила сестра з того світу. От це всього 
ще міні відомо про цього лихтаря, но іще питаюся, цікаво 
дослідити, є відомості про самого лихтаря, но дуже смутні, 
мало підставні. Я не перестаю пітатись про цього лихтаря. 
Про нього ще буду далі писати.

 6. Та перша карточка була в нас, а в сестри не було, но коли я 
приніс ту карточку і дав вдома, и вона була в нас, то дуже 
була рада, і не знає чим Вам відд[я]чити.
На цьому закінчую, бо незабаром надішлю другого листа.
З повагою до Вас Василю Григоровичу

Ваш В. Бех.
Пробачте за все.
При цьому на[д]сила[ю]ться Вам рахунки на каптана та 

спидницю…

Напишить, чи одержали все: тих дви книжки, и що ще більш, 
а то я боюсь за книжки.

Толстого одержав.
Сьогодні ще 22.ХІ думав зібрати збори, але не вдалося 

зібрати.
Через те і з цим письмом запизнююсь.
Призвище хозяїна каптана Яковчук Павел Климов, но я 

піду і зберу усі відомости, що потрібні, а тому там теж буде він 
зі своім прізвищем. Пишить мої недостатки. Мені від цього стає 
яснійше, зрозумілійше та чи инша справа, або річ.

22/XI. [1927].
Останні рахунки будуть вислані 27–ХІ разом з посилкою.

Василю Григоровичу!
Пробачте, ну за все. Бачте, яка неакуратність, мав вислати 

в мінулу неділю, — а висилаю тільки сьогодні. Тут є: рахунок 
на спідницю, роботи батюшки та мої некінчені «Пастухи». Но 
я їх закінчу до кінця, бо їх [є] ще багато де[чо]го писати, а тому 
я їх ці пересилаю, не мали лежати в мене. Батько свою роботу 
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хутко закінчить. В батюшки забувся відомости про спідницю, 
а то вони і не потрібні, і не знаю, чи пересилати, чи ні.

Міні сором за свою брехню, і я не знаю, що так, і чому 
робіться.

Думав ще і вчора зробіти збори нашого гуртка, де т. Савчен-
ко хотів дещо побалакати про вогонь.

З пошаною до Вас, Василю Григоровичу
Ваш В. Бех.

9.ХІІ.[1927], м. Коростень.
Мати для музею щось хочуть дати за карточки, але не зна-

ють, що саме дать. Напішить, що саме дать.
«Сподниця» за 2 ½ кр. куплена у Федори Йванівни Бех — у 

с. Бехах, Ушомір. р.1

27.12.1927.
Василю Григоровичу!

Вже так давно послав речи для Вас, а відповіді не маю, 
отже — чи одержали усе? Чи ні? А то я вже боюсь. Малю[н]ки 
Ваши описані, ходив у Васьковичи. Пишить, що робіть далі, а 
також і для гуртка. Міні прямо вже аж сором через мою неаку-
ратність. І батько, і мати кажуть, що нічого не роблю, наветь 
і перед о. Васильом міні сором. Не знаю чим це все пояснити. 
Батько скотарство кінчають. Я огонь пророблюю, и багатьом 
хлопцям надана робота. Але біда, що не можна ніколи зробіти 
збори цього гуртка. Наветь і Савченко казав, що буде нам со-
ром. З пошаною В. Бех.

[1927].
Це ще до каптана, що тоді не переслав.
«Каптана жид приньос готового пошитого, купили за 12 

рубльов. Мати носила трохи, а коли померли, звелася мода, то 
в н так лежить аж до сватошнього дня.

В н пошитий машиною. «То ще колись шили руками, але 
мой пошити не руками, а машиною».

 1 Це речення дописано в кінці листа В. Кравченком.
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/\/\/\ — зуби, ззаду — фалди або поясниця,  — лапка. І [з]-
пі[д] низу подкладка — пудкладка.

19271.
Перед:
А — к внер.
Б — пола (поли, но їх ще розуміють окремо кожну, а саме з 

квіткою зв[еться] права, а без квітки — ліва).
В — усей «рукав» (але кажуть, а по рукаву зуби).
Е — зуби.
Д — зуби. (Так не знають як зв[уться] окремо кожна комбі-

нація зубів, а просто зв[уть] усе зубами).
Г — рукав.
З — кляпа, а по кляпі зуби, а поміж зубами квітка, зв[еться] 

лапка.
І — зуби, а між зубами зелена застежка, а по іёй (по ній) 

ґудзіки.
К — не знають.

Зад:
А — плечи.
Б — кажуть так: «У плечах добрі, але в сподниці трохи не 

до ладу». Значить Б — сподниця.
Е — рукав.
Д — к внер (а то знову зубі на к нцях).
1 — поясок на спині.
2 — забори. (Но це місце завжди звуть «стан» і ще кажуть 

на 2 — фалди).
Л — кулак (квітка) кажуть: каптан пошитий з кветкою в 

кулаки й обведений зеленою застежкою.
Н — зуби.
Каптана приньос жид з с. Дедкович ще матері, готового по-

шитого. Куплено його за 12 рубльов.
Мати трохи носила, але посля мода звелася, то в н так і 

ле жить аж до сьогоняшного дня. В н пошитий машиною: «То 

 1 Фрагмент листа з уточненням опису каптана, придбанного В. Бех-
Казчуком у с. Васьковичі (Ф. 15, од. зб. 143, арк. 101).
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ще колись шили руками, але м й пошити не руками, а маш[и]-
ною».

Оця історія, так би мовити, росказана самим сином, власни-
ком каптана, а назви окремої речи розказано бабою-сусідкою.

с. Васьковичи Овруцького району на Коростенщині.

[1927].
Ви запитуєте, як в нас «здепка» зветься?
Деалектично:

 — Пойди, чуєш, в «поклет» да набери картоплі.
 — Я захо́вала клю́ча от од ко́мори в «поклеті».
 — Бачиш, шо робиться н там в «поклеті» або на «на пок ле ті».

В нас отаки вирази почуєте про ту «здепку», як Ви її розу-
мієте. В нас вона зветься «поклет». Окремі господарі, шо най-
дете з 10, то кажуть: «степка», а не «здепка». Здепка в нас не 
кажуть, я ще не разу не чув про таку назву.

Кажут: «поклет».
Потім прішліть програм про огонь. В нас ні в кого його 

нема, наветь і в Савченка.
Мабуть, хоч й був, але ніхто його в себе не пам’ятає.

23/І–281.
Моє щире прівітання, шановний Василю Григоровичу!
На самий перед вибачте за все, ну Ви сами добре бачите, за 

що міні потрібно соромлятись, навіть за ті «похапцеві» листи. 
В цей раз, коли я пишу листа, то я в достатній мірі вільний від 
усякої роботи, но далі ще ось через неділю буду мати роспуск, 
це дасть міні змогу побути в сілі і, мо, цим я трохи віберусь із 
сорома…

Ви думаєте, Василю Григоровичу, що я не рузумію, або то 
не бачу своєї неакуратности, я її добре бачу, відчуваю, мучусь 
цими неакуратн[о]стями, а в мене їх [є] багато, я переживаю 
дуже негарні переживання з приводу цих «вібріків», як казав 
Потапчук. Я не можу собі добре усвідоміти цих таких непроха-
них вібриків, чому вони в мене найшли притулок? Чому я так 
став багатий? І як війти з цього становіща?

 1 Дата проставлена, очевидно, В. Кравченком.
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Одержав Вашого листа, який був в листі о. Василя. Дарем-
но тільки Вас тими листівками так багато потурбували. Но все 
ж таки, В. Г., Ви побачите що я в дечому ще виправдаюсь. Про 
пастухи я і сам бачу, що це ніщо, що це тільки початок, алє я 
їх переслав тому, що о. Василь міні порадив, що не мали вони 
лежати в мене, шо лучше нехай в музеї. Ото, віходячи з цього, і 
переслав до вас, но працювати далі я їх не покинув і ще думаю 
дослідити, довести до краю.

Потім ще Ви пишете про те, що я своєю мовою міцно воло-
дію, но рівнобіжно з цим відсутність є літературної мові. Міні 
здається, що дуже трудно одвікнуть від цієї говірки за якісь 3 
роки перебування в школі, но я ж стараюсь і хочу позбавитись, 
не раді того, що міні потрібно до иншої школи, а навіть для 
власного використання гарної української мові, це ж гарно во-
лодити чистою мовою, я це давно люблю, і сам до того прямую. 
Через мої: «тутечки», «тамечки», «з цюль» або «з туль» не раз 
приходилось і приходиться червоніти перед класою. І ще ви пи-
таєте, до якої школи збіраюсь. До «ІНО» це, кажу, що для мене 
тільки мрія (і для багатьох людей), я навіть не уявляю собі того, 
якби це міні з 7-літки можна вступить до «ІНО» (хоча я більш 
знаю за того сільського вчителя, що остається вчитись в «ІНО» 
або вітрімує іспита).

До медичної проф[ш]коли, це трохи вже ближе до здійснен-
ня, але і то я не маю надії; бо це добре знаю, що тисяча хлопців 
з грошами, з репетиторами скорійше попадуть туда, ніж я, бо 
вони матимуть змогу на всі 100% підготоватись та і мати змогу 
там жить. А я хоч і вітрімаю случайно! То за що ж я там буду 
жити, — що нема не родні, нікого, ні грошей в батька, ну ані-
чого. Оце хиба тільки, що поїхав та побачив, як хтось устроїтся, 
або то аби трімати іспита. А після того знову таки повернутись 
до села. І от ці всі вісновки, мої міркуваня зводяться до того, 
[що] прійдеться бути «культурним дядьком» і більш нічого.

Часто думаю про Потапчука, послав йому листа, хочу пере-
писуватись та ще, щоб він пріїхав на Роздво до нас, але не знаю, 
чи пріїде.

Отець Василь, щоб ви бачили, який він вже зацікавлений 
роботою, розуміете, має «блок-notes», з яким все, ходячи, за-
писує. Усі баби завойовав, усі секрети розказують, — це досяг-
нення. Но це все час!.. Там де, напр., колодезя копають, то там 
і о. В-ль копає нарочито для того, щоб щось «схопити для себе 
підходяще».
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Книжки надішлю обідві хутко. «Бережлівость» краще за 
«Отрочество і детсво», но тих дві 1-ших ще кращі за ці остані 
2-гу і 3-тю. Я дуже вдячний Вам за них, бо крім якогось там Вин-
ниченка або там якогось другого українського письменника, 
не читав.

На цьому закінчую: з повагою до Вас, В. Григор., Ваш В. Бех.
Скотарство батькове готове. Буде надіслано разом з робота-

ми усього гуртка1.
Василю Григоровичу!
Як Ви думаєте, напр: коли б нашь гурток хотів випустить 

«журнала», то що для нього потрібно писати? Та який характер 
змісту мусить бути цей журнал?

Оце і все. Що ви про це скажете.
Не забудьте про цю штуку відповісти.

[1928].
Василю Григоровичу!

Тут Вам надсилається робота одного еврейського хлопця, 
Фельдмана Мусія. Дуже гарна хлопчина, цікавіться, мріє ство-
рити колись, як буде можливість, свій еврейски музей або то 
хоч куточок, де б було обмальовано побут евреїв. Шкодую, що 
не показав його Вам, і він шкодує, що не зазнайомівся з Вами. 
Можна скорістати його, прогляньте його роботи, дайте вказів-
ки, але все ж таки хоч і має помилки або то непотрібні речи, але 
нехай він цього не знає, охарактерізуйте його роботу і дайте 
відповідь йому на адресу с. Бехів. Одержати Фельдману Мусію 
Гершковичу (Шимельовому). Ми з ним колись щось створимо, 
він дуже гарний еврей, і відкритий, він не консерватор, най-
кращий мій товариш.

Тільки не образьте, бо може все пропасти. Дайте йому вка-
зівки і що йому потрібно робіть, і на що звернути особливу увагу.

В. Бех.

[1928].
Василю Григоровичу!

Вибачте за таку занехаяність, за таке погане відношення до 
роботи тощо. Но як маю себе за сліпого, після того, як я поба-

 1 Дописано іншим чорнилом на берегах листа.
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чив, як досліджують, як ведуть роботу люде, або як її потрібно 
вести, я не знав, а не мав під собою підручників чі так літера-
тури, що дала б напрямок роботі, не було і так такої доброї сили 
з учітелів, щоб і керувала робо[то]ю як слід. Бо О. Савченко та-
кий само, як і я, — бо і справді, що наробіш з такою публікою, 
як у нас. Коли Кесельман каже: «Я майже нічого не дослідив», 
а він в нас в школі сама, як то кажуть, активна людина, веде 
громадську роботу в школі.

То це відносно гуртка, а щодо мене, то такий само і я. Самі 
бачіте.

Но не забувайте, що я до цього часу не знав, скільки може 
дати корісті музей для гуртка. Я до цього часу до музею свого 
ставивсь так собі, абі як.

Тепер в гурткові робота пішла краще. Ось за якійсь корот-
кий час маємо 2 зборів, а вони в нас будуть проводитись по тиж-
не во.

Потім на весну, тобто до кінця ІІ тріместру, думаємо ви-
пустить свого журнала. (Не забудьте що-небудь відносно цього 
згадати в листі, як Ваша думка про нього, чі можливо його ви-
пустить і т.)

Василю Григоровичу!
Сьогодні 3/ІV вислав до Вас деяки речі, що Ви просили, щоб 

я надіслав, там книжки. А також одержав сьогодні Вашого 
листа. Від Савченко усе одержав, що ви запитуєте.

З пошаною до вас
В. Бех.

3/IV–28.
Напишить чи одержали.

Шановний Василю Григоровичу!
Сьогодні одержав Вашого листа та «Біологію». Дуже радый, 

вдячний, тільки я не знаю, чому я не можу Вам віддячити за цю 
Вашу добрість до мене. Я бачу, що Ви хочте міні добра, тільки-
но моя «персона» не здатна вшанувати ваші добрі батьківськи 
вчинки. Листа як раз тоді одержав, коли седів мріяв, «чому, 
мовляв, я хоч не в такому оточені на половіну як мої товариші-
школярі» (хоча так думати і не можна), в коридорі моєї вели-
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кої школи, що три роки, а коли роздивлятись краще, то це мої 
найкращі роки звязані з нею, но через місяць я її лишу. Но як 
лишу, думаєте, що так як всі мої товариші, ні, вони з повними 
грудьми надій чекають випуску, а там малесенький відпочінок 
і далі в школу. А я?.. Кінчу, скажуть — кінчів! А посвідки чи 
дадуть, бо 9 карбованців накладено за навчання, а вони ще і 
досі не заплачені. Потім як міні думати про школу далі, коли 
ось дома нічого не коштує ні квартира, ні стіл, аніщо, і то не 
можна як слід кінчити. Ви питаєте, В. Г-чу, куда думаєш їхати? 
Просто так собі зараз думаю, що нікуди, бо і справді, куди я 
можу думати їхати до школи, кому я потрібний «яко більшо-
вік». І ще скажу, я вже хлопець «солідний», в 7-й громаді, і Ви 
теж скажете, що трохи ненормальний, бо хожу босий і тільки 
я оден. Від цього треба утікти кудась на край сьвіту, від людей, 
щоби не бачить (ли).

В батька корова, об’ївшись, здохла, і кобила після жеребін-
ня хвора. Він дикун. Я соромаюсь і казати про будь-що таке, що 
варто грошей. І так собі хожу то з книжкою до школи, або то з 
торбою додому.

(Так само в кожного селянина в селі, як в мого батька). І я це 
все, і мої власні дрібниці не дають міні покою, і вчитись не хо-
четься, а тільки оті незграбні думки лізуть чередою в голову.

По закінченню школи десь біля каміння прійдеться попра-
цьовати, а підготовитись та ще з вчителем, то і трохи не маю 
шансів. А від цього Ви знаєте, які будуть наслідки, я їх знаю. 
Тільки стає сумно. Що ця школа зробіла з мене чулою люди-
ною до життя, я тепер відчуваю в собі і розумію всякі маленькі 
дрібниці оточення, це моя перевага над моїми товарішами, я 
тепер шкодую, нехай би я був такою безсознательною куклою, 
як вони. Але воно саме відчувається (хоча так сором казати).

Книжки не надсилаю. Бо чекаю, що пріїдете, хоч би так, як і 
Ви кажете, в кінці травня. Родина теж чекають. Тоді все: і книж-
ку, чумаки, огонь, хлібі і писанки. Чекаємо — пріїжайте.

І ще мушу сказати, що в селі жити не можна. Тільки я не 
знаю, чогось страшно, а то взяв би і пишов скрізь у світ. Бося-
ком був би. Це теж поэтично, і з босяків теж є люди.

Я думаю без вчителя трохи підготовитись, я гадаю, що змо-
жу, бо я свідомо уже можу міркувати і знаю, що це міні буде в 
корість. А також я його як слід пророблював, і міні труднощів, 
здається, для самостійної проробки не буде. Прі тому міні допо-
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можуть райком комсомолу та райпартком, вони мене знають, 
я працював секретарем осередку, і обіцялися допомогти. Я га-
даю, що на це звернуть увагу, краще ніж на якогось непмана. 
А коли ні, то і цього не треба, не треба ні партії, ні комсомолу, 
і нехай не буде балачки про них. Світ широкий…, але тісний 
для инших. Шкодую, не родивсь років 30 до цього, міні було б 
далеко краще.

Думаю вступати в Житомірську медичну проф[ш]колу, а 
коли не вдасця, то поїду до медичного факультету в Київ. Ці-
каво вступить в землеустрійну профшколу, але там, мабуть, 
потрібно вчитись років з 5 на того нещасного землемера (хоча 
астролябія — моя давня мрія). А до ІНО, як Ви иноді кажете, то 
для мене це мрія, а дійсність не знаю де.

Вибачте, Василю Григоровичу, що нічого не пишу про робо-
ту, надіюсь ось хутко побачімось і тоді як слід побалакаемо, а 
на цього Вашого листа дозволю собі відгукнутися власними пе-
реживаннями, думками тощо (хоча комсомольцеві не слід так 
ставіти питання).

На цьому закінчую.
З пошаною до Вас, Василю Григоровичу, Ваш В. Бех.
Вівторок 16/V–28.
Хлібі в матері готові, тільки збірайтесь хутко пріїхати.
Чекаемо.

с. Бехи.
6.VI–28 року.

Василю Григоровичу!
Сьогодні закінчів школу, сьогодні був в ній останій день. 

Я[к] сумно, як згадаю, що я її покидаю, здається, чому ще хоча 
не 1 рік більше, я мушу розтаватись з цим свої[м] гарним колек-
тивом. Так ніколи не переживав, не знаю, щоб був маленький, 
то нехай би було так, а то такий великій хлопець, і Ви розумі-
єте, хочеться плакать, кричать і хтозна-що робіть. Хтозна, — 
здається, що я не переживу цього літа, дожидаючи до часу 
вступу до другої школи. А ще коли не прігулуб’ять стіни якоїсь 
школи, мене не зрозуміють, я тоді, здається, не витрімаю, і не 
знаю, що зі мною станеться. Загіну. Село заїсть. Як міні не хо-
четься в ньому залишатись. То для мене якесь нещастя. (Хоча 
так і не можна казати комсомольцеві, що мусить всі свої сили 
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віддати для нього). Я себе почуваю цілком непідготовленим до 
життя, до тої справи, за яку, мо, міні потрібно вмерти.

Ви міні сьогодні снились, але мушу сказати, що це перший 
сон за якісь 2 че 3 роки, міні ніколи нічого [не] снилось. А це 
сьогодні Ви, Василю Григоровичу, чогось приснились, і коли я 
сказав мамі, то вона сказала, щоб я написав листа, що, може, 
Ви захворіли, чи щось инше сталося.

Школу здав на задовольняюче, якнайкраще, навіть так не 
сподіва[в]ся, що Ви сами скажете, як я сам собі не вирів, не мав 
надій.

Пишить міні листи на адресу пошта Ходаки, Ушомирсько-
го району на Коростенщіні чи с. Бехи, Казчуку Василю. Бо вже 
зі школою покінчено, і я там не буду, а в селі. Не знаю, чи міні 
зараз подавати заяву до ІНО і чи разом з заявою і всі докумен-
ти? Чі документи прівезу сам, а заяву саму тільки подати.

Я ще думаю написати крім заяви прохання, що коли не ві-
трімаю іспита, то щоб все-таки мене зарахували слухачем ІНО, 
так я тільки що закінчів семілітку, а коли будуть заняття, то я 
не відстану від останіх студентів, тому що я був з кращіх учнів 
і старатись буду і не відстану. Бо може таке трапитись, що я не 
ві[т]рімаю, це і не дивно, бо учень семилітки, а не з техникуму.

Потім ще напишить, що потрібно купить для Вас, бо я десь 
загубив запис чи забувся, де записав. Половину перкалю, по-
ловину чого то і не знаю, а тому повідоміть ту назву матерії, бо 
не знаю, де записав.

З пошаною до Вас Ваш
В. Бех.

І це ще вкладаю пісні одного еврея, що міні дав.
Подаю зразок заяви до ІНО, чи вона така, чи [ні], я прошу 

виправте по[ми]лки, як склади, так і граматични, і надішлете 
назад1.

Василю Григоровичу!
Повідомте, коли будете їхати назад, коли саме будете в Ко-

ростені. Або то заїдьте до Бехів, останє, я думаю, що буде кра-
ще, а там поїдемо разом до Житоміру.

З пошаною Ваш В. Бех.
12/VII–28 року.

 1 Останні два речення дописано внизу олівцем.
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Василю Григоровичу.
Трохи сором, що великий, але сежу ось ввечері 9 на 10/VIII–28, 

и мое горло щось стискає, і я дихати не можу, мо, Ви колись від-
чували, під час раптового нещастя, що обрушується на вашу 
голову, — я не знаю, що міні робіть, де дітись, але вдома не 
можу, серед безглуздих батьків.

Завтра 10-го VIII почнуться испити в медпрофшколі, а я 
не поїхав на испит, не дивлячісь на те послав документи туда. 
Ціле літо морочів собі голову нею, й батько згоджувався, а прій-
шлось їхати і витратить 3,60 кр., то він на небо лізе, забув про 
все і каже: «Їдь до овса в поле». Грошей не дав, хоча їх і нема, 
але він ніде їх і не шукав. Так моє усе пропало, несподівано, в 
один день… Мрії завжди залишаються мріями в таких людей, 
як я, та в такому оточені, а дійсність десь за світом, у руках в 
того, що має гарний майновий стан.

В числах 20-х мінулого місяця був [в] Житомірі, ходив піш-
ки удвох з Іваненком (прігадайте Дон-Кихота).

Носив документи до школи. Віддали до ІНО. Якійсь старий 
дідусь забрав їх, подобався нам з Іваненком, гарно балакав з 
нами, взагалі мі не сподівалися.

Да, ходив пішки, а на испит не поїхав, це після цього треба 
умерти.

Напишіть, Василю Григоровичу, чи можна на Кавказі жить 
вільно, хоча босяком, але чи можна заробіть хоч на кусок хліба. 
Мабуть, туда в гори помандрую, але вже після іспиту в ІНО.

Порадьте, куда ще варто подать заяву до школи, мо, не вступ-
лю до ІНО, чи радите подать до Лісової школи, ще після іспиту 
ІНО можна туда подать. Чи в землеустрійний техникум.

Бачив, де Ви живете на дому, були біля Вас з Іваненком. 
Гарно у Вас. Спитайтесь там у кого-небудь з ІНО, чи хто в них 
вступав коли з семирички чи ні? І скільки є вже заяв? Та кіль-
кість місць на першому курсі.

Хутко побачимось, 1-го вересня буду на іспитах в ІНО.
З пошаною до Вас,

Ваш В. Бех.
1928 року 12/VIII.

21.08.1928.
Василю Григоровичу!

Ваших 2 листа одержано, — останіх. Коли Ви прігадуєте, 
то у Вас колись був такий кореспондент, як я, це Шапіро. Він 
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тепер працює муляром. Сьогодні він мене просив, щоб я Вас за-
питав, чи не поклопотали б Ви за нього у Індустріяльному тех-
никуми. Ото коли Вам є час, то хоч запитайте там, коли будуть 
іспити, бо, мабуть, Він вже туда опизнився, коли ні, то напи-
шить міні, коли йому варто їхати туда? Чи поспиє він десь 30 
або 1-2 вересня.

Навіть і я туда разом з ним держав би, коли разом будуть з 
ІНО, бо инакше не маю змоги поїхати, батько тільки дає гроші 
на 1 раз їзди. Запітайте. 30.VIII буду у Житомірі.

Дуже вдячний за Ваши турботи.
Дякую. З пошаною

Ваш В. Бех.
Вівторок.
Коростень.

Звичаєве право

НАЙМИ ПАСТУХА1

(Програм до збірання матеріялів)

 1. Які місцеві назви пастухів для всяких тварин, зокрема, 
напр.: чередник — коло товару, табунщик — біля коней, 
чабан — коло овець і т. ин.

 2. Яким шляхом обирають пастуха.
 3. Під час обрання пастуха, якщо є звичай, що він ставить мо-

горича, то:
а) якого,
б) кому,
в) скільки.

 4. Якщо в певній місцевості справляють «Зеленого пастуха», 
то в чому цей звичай полягає.

 5. Хто звичайно йде на пастуха:
а) невідомий зайда,

 1 Ф. 15, од. зб. 106, арк. 29–32. В оригіналі машинописного тексту 
літера «є» всюди передана як «е», вірогідно, через відсутність від-
по відного шрифту на друкарській машинці.
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б) конокради,
в) безпритульні хлопчики,
г) якого віку,
д) почесні господарі й т. ин.

 6. Яке відбувається святкування на селі перед першим ви-
гоном худоби в поле, напр., — всі разом моляться Богу чи 
закликають попа, щоб одправив молебна та покропив свя-
ченою водою худобу й т. ин.

 7. Які при тому бувають:
а) частування й побажання,
б) подарунки пастухові й т. ин.

 8. При найманні пастуха чи є такий звичай, щоб бити рука об 
руку та висловлювати певні побажання, й чи дають пасту-
хо ві завдаток.

Примітка: варто, щоб дослідник якнайяскравіш зміг подати від 
себе цілу картину з усіма балачками та звичаями, які від бу-
ва ються під час наймання пастухів. А також зазначити — 
де саме цей процес відбувається (на найманні1, в сельраді, в 
приватній хаті й т. ин.). Хто з громадян бере в тих балачках 
участь, с. т. — одні мужчини чи й жіноцьтво, а часом і ді-
твора й т. ин., й т. ин.

 9. Чи не відбуваються якісь обряди при самому найманні пас-
ту хів.

 10. Чи не відограє якоїсь ролі в господарстві чи то в певних ви-
падках та хворостина, якою вперше навесні виганяли худо-
бу до череди.

 11. Що взагалі роблять з такою хворостиною.
 12. Які місцеві назви всякої з тих дудок, які вживають пас ту-

хи.
 13. З чого й як вони всяку з тих дудок роблять.
Примітка: дотепний дослідник зуміє не тільки занотувати на 

папері про те, що стосується до музичного знаряддя пасту-
хів, а разом з тим подасть:
а) малюнки з усякого з них збере;
б) матеріял, з якого вони виробляються;
в) набуде в натурі всі знаряддя — від найменшого й до 

найбільшого;

 1 Можливо, вжито помилково замість «на майдані».
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г) запише всі пісні, які співають пастухи. Як же сам дослід-
ник не з’уміє записати до тих пісень мельодії, то він одшу-
кає дотепну до цього особу, яка допоже йому це зро би ти;

д) опише зовнішній вигляд пастуха й перепише не тільки 
вбрання на ньому, а й всі ті річи, які уявляють з себе при-
належність не тільки вбрання й спеціяльного вживання 
пастухом. А ввесь цей матеріял також буде оздоблений 
малюнками, а при нагоді й здобутий в натурі.

 14. Які гри відбуваються у пастухів під час випасання худоби 
(детально перерахувати й списати всяке).

 15. Крім певних грів, чим ще розважаються пастухи.
 16. Чи нема звичаю — купати або обливати пастуха чи попа в 

ризах під час першого вигону в поле.
 17. Якщо цей звичай ведеться, то:

а) з якого часу він повстав;
б) [я]ким шляхом;
в) для чого то.

 18. З ким пастух складає умову — з громадою чи з окремими 
господарями.

 19. Хто призначає строк, до якого треба пасти худобу — пасту-
хи чи громада.

 20. Якими строками обмежується випасання худоби (напр. — 
від Юрія до Михайла).

 21. Хто визначує термін початку й кінця ночування в полі з 
худобою.

 22. Яку назву має платня пастухам і який її розмір.
 23. Хто робить виплату пастухові:

а) громада чи
б) окремі господарі.

 24.  Хто веде рахунки з пастухом.
 25. Чи не накладається певний (який) внесок на громадян для 

пастуха.
 26. Якщо існує певна розкладка на пастуха, то:

а) коли вона робиться (якого дня),
б) хто її збірає.

 27. Якщо пасеться від тварини, то чи береться на рахунок і та 
тварина для оплату, що вродиться під час пасовиська.

 28.  Що робить громада, якщо хтось з селян зрікається платити 
пастухові.
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 29. Чи є звичай, щоб пастух не віддавав худоби її господаре-
ві доти, доки цей останній не виплатить певної належної з 
нього суми.

 30. Чи нема звичаю платити пастухові:
а) молоком,
б) вовною,
в) вівцями (поросятами),
г) приплодом з худоби й т. ин.

 31. Чи нема часом такого звичаю по селах, щоб пастух, щодня 
переходячи з хати в хату по черзі, одержував би там на цей 
день повне утримання собі, й тут його годують, дають одяг 
та узуття, а часом то він ще й вимагає, щоб цього ж дня ще 
й господиня з ним спала й т. ин.

 32. Чи не платять більше тому пастухові, який краще грає в 
дудку (сопілку).

 33. Якщо певну худобину господар забирає серед літа, то чи 
якусь повну платню за неї одержує пастух, чи то якусь 
часткову.

 34. Що полагається пастухові за те, що він дотепно догляне за 
телінням.

 35. Понад грунтовну платню, які є ще пільги пастухові (напр., — 
користування селянськими кіньми).

 36. В якій формі (на словах чи на папері) складається умова з 
пастухом, і хто її складає (зразок).

 37. На чиїй землі випасається худоба:
а) громадській,
б) державній,
в) окремих господарів,
г) на пастуховій.

  По чому платиться від усякої певної породи тварини.
 38. На які гурти для пасовиська поділяється вся худоба в пев-

ній місцевості (свині окремо, корови, телята, вівці — теж 
окремий гурт й т. ин.)

 39. Скільки в череді полагається — овець, телят, свиней, това-
ру й т. ин.

 40. Чи нема звичаю, щоб певного (якого) дня пастухи, загнав-
ши худобу в якесь обісця, загадували б господарям, щоб 
усякий йшов викупляти своїх тварин.
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 41. Чи нема звичаю, щоб якогось певного (якого) дня хтось ин-
ший гнав би худобу на пашу, бо в цей день пастухи гуляють 
(як).

 42. Яка пастухова відповідальність за гульню та за самовільне 
залишення свого стада.

 43. Якщо пастухів мається кільки, то:
а) які всякого з них обов’язки,
б) чи не пасуть вони певне стадо, чергуючись, напр.: сьогод-

ні він пасе свині, а взавтра — корови, вівці, й навпаки.
 44. Крім того, що пастух пасе, з чого, власне, ще складаються 

ин ші його обов’язки (граючи в сопіль), ранком скликає ху-
до бу й доглядає за цією останньою.

 45. Щовечора розводить худобу чи:
а) сам пастух чи
б) в цьому йому допомагають хазяї.

 46. Чим і як відповідає пастух за втрату худобини, якщо втра-
чена вона не по його вині.

 47. Які докази мусить подати пастух, коли худобину вовк за-
дер чи то втонула вона або впала в провалля й т. ин. (шкуру 
здирає з тварини, свідки й т. ин.)

 48. За чий рахунок провадиться відшукування пропавшої ху-
до би ни.

 49. Якщо худобина зникла без відома де, то чи не ділять «гріх 
пополам» — межи пастухом і господарем худобини.

 50. Яка пастухова відповідальність за спаш.
 51. Чи нема звичаю, щоб пастухи самовільно видоювали ху до бу.
 52. Якщо це буває, то яку вони за це несуть кару.
 53. Які існують оповідання, приказки, загадки, побрехеньки й 

т. ин. про пастухів.
 54. Чи нема думки (балачок) про те, що пастухи — знахарі, які 

вміють складати умови з чортами.
 55. Якщо такі випадки бувають, то цікаво би здобути зміст пев-

ної умови пастуха з чортом.
 56. Чи не наймає пастух від себе підпаска, й яку цей останній 

має назву.
 57. Які умови наймання підпасків, себто:

а) все утримання підпаска бере на себе пастух, чи
б) частину (яку) утримання бере на себе громада, одягом, 

узуттям, їжею й т. ин.)
 58.  Кого звичайно краще взяти пастухові на підпаска.
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 59. Як звичайно поводиться пастух (отагас) з підпаском.
 60. Якщо в селі складається кілька гуртів (стад, черед і т. ин.), 

то які назви для них (по роду худоби чи як инше).
 61. З якого часу починають пасти «самопаси», себто: хтось з 

своїх, коли вже пастух закінчив чи ще не розпочинав своєї 
праці.

 62. Яка місцева назва таких самопасів.
 63. Якщо є звичай, що пастух «пропиває кия», то відбувається він:

а) коли,
б) де саме,
в) яким шляхом,
г) хто бере в ньому участь.

 64. Що роблять з худобою, яка на паші отелиться (окотиться).
 65. Чи буває, щоб пастух мав діло з якою твариною, як з 

людиною.
 66. Якщо це буває, то переважно з якими тваринами це 

відбувається.
 67. Як на це дивляться:

а) инші пастухи,
б) селянство.

 68.  Що за це буває пастухові.
 69. Яка ріжниця в життю на пасовиську найнятих пастухів від 

звичайних нічліжан (нічлігів).
 70. А що межи них буває в життю й звичаях, побуті — спіль-

ного.

ПАСТУХИ,

їх звичаї, життя, поводження серед оточуючіх обставин, 

умови іх життя1

с. Бехи Ушомирського району на Коростенщіні, 1927 рік, 
вересень. Досліджено Бехом Василем Іванов[ичем].

 1 Ф. 15, од. зб. 151, арк. 18–39, 57–59.
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Звичаєве право

Найми пастуха

В селі Бехах кажуть: «Уже женуть свинячіє пастухи, іди 
пошукай свиней та вигонь». Отже, на того пастуха, що пасе 
свині, кажуть «свинячий пастух», а на того, що пасе корови, 
кажуть «коровечий пастух». Більш нема ніяких назв про пас-
тухів. Табунщиків нема, бо кожен господар пасе свої коні сам. 
Товаречій пастух пас в гурті з товаром й овечки, а тому нема 
окремого пастуха для овечок.

Коли розтане сніг, настануть довгії весняни дні, коли про-
мінья весняного дня робіть ленощі на людині та й на тварині, 
збільшує нетерпіння, дожидаю[ть] того дня, коли пожене пас-
тух на поле. Весна. Весняне сьвато Вербна. Усе село йде до церк-
ви. А там щиро моляться за те, щоб здорова худоба. Кінчається 
ютренья, народ виходить надвір. Старі господарі зіходяться до-
купи, балакають про весну, про те, що вже нема харчі, нема 
чім харчувати худоби. Балакають про все. Томаш, так звуть 
пастуха нашого, підходе до заможніх господарів, бо воні ще в 
селі рахуються найкращими людьми. Тоді там він оголошує 
про те, що вон хоче пасти худобу. Звічайно, найперед пітають 
про те, яку він запрошує ціну. Довго балакають, суперечать; 
обідьві сторони старано доводять все своє: той каже, що деше-
во, а ті кажуть, що дорого. Обіцюють йому виносити хліб, аби 
тілько дешевше. Усі погоджуються, дехто не довольний цім, 
але зійшлися дешевше, як хотів, зате будуть виносити хліб. На 
цьому питані найбільше зупиняються при наймані «свинячого 
пастуха», бо в нашому селі за свинячого пастуха завжди стає 
бідна вдова, або ще до неї пристають таки саме бідні, яки не 
мають за чім прожити до Петрівки1. А тому вони завжди так й 
згожуються, аби тільки було винесення цього хліба.

А коровечий пастух завжди буває заможні селяне, яки ма-
ють добрих «послушних хлопців». Той селянин примушує пас-
ти корови, або, як кажуть, «займати череду».

Або в даному випадку пастух Томаш, про якого сказано ра-
ніш, заможний селяни[н], але брат, а він цей Томаш нежоната 
людина, має 40 років. Хозяїнувати не любить, а тільки пасти 
худобу. Тому він кожного року в неділю на Вербну перед Вели-

 1 Петрівка — це літній час, в який уже починають жати жито, а 
коли жнуть хліб, то вже й буде хліб (приміт. В. Беха-Казчука).
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коднем, там й оголошує, що пасе, сходиться на цену, і на цьому 
кінець.

Неякіх обрядів під час цього не буває.

Картина під час найманя пастуха

Біля церкви стоїть великий гомін. Там, то сям стоять баби, 
молодиці, а попід желізною огорожею на могилах седить мо-
лодь. Маленьки діти бігають навкруг церк[в]и, шльопаючись 
вербою. Вербна неділя. Усі з веселими обличями. Весело роз-
мовляють. Біля чималої купки дядькив, уже пожилих, поваж-
них їде горяча сварка про життя, про політику и про все1. «Эх, 
найшли, про що говорити, — каже дядько Якуб, років 40, дово-
лі смішній, любить розказати смішне й сам посміятися. — Ви 
міне скажет, що буде з цьоєю худобою, шо вже пора гнати на 
пашу, воно й ще трохи й рано, але нема чім годовати», — продо-
вжував дядько Якуб. «Стреху2 бери да дери, да й реж на сечку, 
от тобі і все», — відповідає йому товстий дядько з другого кінця 
купи селян. Усі сміються. «От Якуб!» — дехто вигукує. «Я вже 
обдер цілого поклета на сечку, про те єсть худоба, шоб міне було 
багато такої сечки, то ще й грошей набрав би», — озивається 
третій дядько, якій до цього часу стояв осторонь тихо. Всі ве-
село регочуть. «Нема нечого [с]ме́шного, як корові не пойдут на 
пашу ще один тиждень, — до все ми подерем стрехи». — «Воно 
так», — багато чути голосів. «Ось Томаш іде, загадуймо, нехай 
жене худобу пасти», — каже старий дядько Михалко. Усі пово-
рочують голови в бік, де йде пастух Томаш. «Він пас в тей рок, 
то й сього року, певне, буде пасти», — каже хтось.

Томаш не дає, щоб його гукали, він сам їде прямо до гурту й 
стає поміж дядьками. Дядьки поволі обступають пастуха. По-
чинають питати за цену: «Ну, Томаш, пора вже гнати на пашу 
худобу, ти знаєш, шо в мене вже нема харче», — виходячи напе-
ред, наш знайомий дядько Якуб. «Поженем сь[о]гоні, — каже 
пастух, — токи чи толока буде», — якось безнадійно сказав То-
маш. «Буде! Буде!» — чутно багато товстих селянських голосів. 
«Що ж ти з нас возмеш», — добиваючись якісь дядько свого. 

 1 Балачку передано деолектично, прямо з губ селян (приміт. В. Беха-
Казчука).

 2 Стреха — криша (приміт. В. Беха-Казчука).
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Томаш довго дума, а далі каже: «По рублю корову, а п’ять зло-
ти (75 к.) овечку». «Э-э, трохи дорого», — трохи що не всі разом 
відповідають дядьки. «Знаєте що, — каже Томаш, — я не буду 
з вас больш нечого брати, а пасти до зими, що цє вам — шу-
точка, цє ж до зими, дощ, холод, усе, а пастух жени пасти, от 
попробуйте».

Селяне згожуються. Бо це таки й так. Після цього багато 
селян висловлюються на бік пастуха. З цим й кінець. Пастух 
готовий.

Оце маленька картина із того часу, в який саме найма[є]ть-
ся пастух.

Нема цих звічаїв в с. Бехах, бо це все робіться під час свята 
біля церкви.

Після церкві або після обіда пастух займає худобу й жене 
пасти на поле. Кожний селянин знає, прийшовші із церкві, 
каже жинці, або до й сама жинка знає про те, хто буде пасти 
худобу. Хтось із сем’ї стереже на дорозі, коли буде гнати пас-
тух корови. Пастух гоне уже скотину. Чути рікання худобі, 
бекання овечок. Кожна хазяйка вже готова, тільки жде, щоб 
«череда» була близько коло двору. В неї в руках верба, принесе-
на сьогодні із церкви. Вона нею гонить худобу. «Так годиця», — 
кожна відповідає на запитання. Разом з цим вона несе «бохан» 
хліба та кусок сала. Перший раз завжди так робиться, що кон-
че потрібно винести.

Пастух погнав пасти худобу на поле. А там поле безконечне. 
Радість надзвичайна. Весна. Теплі весняні дні дишуть своєю 
красою рідніх пастухам полів. В ці дні все якось сміється по-
свойму. Радіє. Пастух ходить босий, й всі пастухи босі. Вони 
брикають по полях, гуляючі, шукають яєць чайки або самих 
чаєнят. Но надоїда така біготня, далеке мандрування та слід-
кування за чайкою, вони беруть одихають десь на синожаті, 
печуть на огні, на рожнях, сало. Після того беруть й деруть 
з дерев кору, найчастійше це буває з вільхи, а иноді з осики. 
Спершу на стовбурі гарної вільхи нарізують таку кругом стов-
бура кривуляку (див. рис. 1).

Тоді бере обдирає ту кору, в нього одержується довга смуга 
(паска) кори шериною 3 см. Потім він бере її й скручує т[а]к, як 
показано на малюнку 2.

Це буде так звана в пастухів «труба». Вона грає дуже товсто 
й далеко чутно, хоч й трудно на ній грати, тому що тут є уміня в 
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губах грати, при чому дуже міцно приходиться пускати струю 
повітря із рота, но все-таки, як настане весна, то тільки й чут-
но, що гудіня цих «труб». Вони згукуються.

Потім ще роблять так звані «сьвістки». Вони зовсім схо-
жи з тими сьвістками, що в кундукторів, але тільки ріжниця 
в тому, що той пастушій дерев’яний, а кундукторів костяний. 
Пастухи його роблять т[а]к: беруть рівну без сучків гілячку 
вільхи й стукають ножем по кори. Тоді кора, як кажуть пас-
тухи, «одоб’еться», й він бере «скручує», потім знимає кору з 
дерева, й свисток готовий.

Рис. 3 — свисток ще на дереви. Рис. 4 — вже готовий.
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Но роблять иноді горні, так в них 
вин має назву «рожка». Він робиться з 
рога корови. Звичайно вибирається хо-
роший рожок, беруть відризують трохи 
гострого кинця, це для того, щоб можна 
було пропекти (див. рис. 5).

Потім розпикують цваха до тих пір, 
аж поки не буде червоний, й тоді про-
пикають дирку (рис. 6). Ще до цього 
часу «рожок» був необробленим рогом, 
але вже після цього його гарно обрізу-
ють ножем, й рожок готовий. Но ще ро-

блять з «тростиною», на якому далеко легше грати. Тростину 
роблять з дерева або то з костки того самого рога.

Рис. 7 — без тростини рожок. Рис. 8 — з тростиною.

Ще роблять дудку дерев’яну, її часто з бузини або то з дере-
ва дуба.

Ще роблять з ольхи або верби цяцьку, так звану в пастухів 
«орішок». Вона складається з шости палічок з зарубинами, де 
після чого іх гуртове складання, а тоді як скласти докупи ці 
6 палічок, то ніяк не можна роздерти, або як то кажуть серед 
пастухів: «Як розорвеш (розкидаєшь), не поломивши, то дам, 
що хочешь». Іноді вони закладаються (їдуть в пари) з приводу 
цього на ножик або так яку-небудь штуку із приладя пастуха. 
Звічайно, що роз’еднати нізащо не можна, не поломавши його. 
Цього орішка робить пастух не для себе, а так, щоб комусь по-
дарувати, і меншому в сем’ї братові або маленький сестрі, або 
то дитині сусіда.

[Щ]е роблять вітрака, часто них багато наробіть, начіплює 
на кійка і тоді носить з собою, вони гудуть при вітрові, а пастух 
задоволено хвалиться та позирає на нього.
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То була робота хлопців, но є ще іноді пастухи-дівчата, напр., 
свіні пасе або гусі. То вони цього переліченого не роблять, а ро-
блять свою дівочу роботу, шиють роботу, надану матерею: со-
рочки або штани для сем’ї, або то нашивають ріжні вішивання 
для себе, для свого літнього одягу. В вільний час вони співають 
пісень весни. (Бо тільки весною я завжди чую веселе життя 
мого села. Після довгої зими, після отих довгих зимових ве-
чорів весна надає молоді, що в селі, живости та яко[ї]сь сили 
творчости, ниби любов до життя, до оточуючіх обставін, але 
вона живе серед полів, а тому вона, та молодь, і виливає своє 
почуття серед полів, біля свого стада гусей або череди свиней). 
(Про пастухів гусей буде пісня).

Гуляють ще пастухи в вільну годину. Багато ріжних щиток 
є в пастухів. Першою щиткою, що в неї починають гулять є, 
так зв., «клек». Зараз же як розтане сніг, та пастухи підуть на 
поле босі, то це є першою гулянкою, в яку починають гуляти. 
Це робіться так: коли починають гуляти, то беруться на кійок, 
кому придеться пасти того «клека». Бо вона проводиться так: 
став’ять загостреного ниби колка заввишки в см 12–14–15 на 
землю, а тоді кожний з пастухів відходить на 10 кроків і кій-
ком (палицею) своїм целяє того клека, інши не попаде, а інший 
попаде, то клек далеко летить, й його треба ставити, а тому не-
кому не хочеться його ставити, або, як то кажуть, «пасти», — 
бігати за ним. Тому-то і беруться на кійка, а тоді чія рука прій-
деться на самій кінець, то той й пасе «клека». Він уже стежить 
за тим, щоб «клек» стояв на місці, а остані целяють (шибають 
в нього, щоб попасти). Той, що не попав його, бере вже пасе, а 
той, що пас, іде і целяє. Той «пасе клека» до тих пір, поки знову 
хтось не попаде, а той, що попав, іде бере свого кійка і вертаєть-
ся знову на місце, і знову целяє. Клека став’ять в одному місці, 
обчірченому на землі, на горбочку.

Це так гуляють трохи менши пастухи в клека, а більши гу-
ляють в клека трохи вже складнійше. А саме: той самий клек, 
так само ставлять, тільки від кола, в якому став’ять клека, про-
ведені дві довги ріски, що в по один бік стоять ті, що будуть 
целяти, а по другому ті, що шибнули кійка, а втікти назад з 
кійком не встигли в той час, як той, що пасе, поставив клека.

Починають шибати, целяти. Коли кійок перелетів на той 
бік клека и не попав, то він ше остається аж до тих пір, поки 
хтось не попаде клека, що він полетить далеко, а в той час і вже 
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можна втікати. Тепер завдання того, що пасе клека, таке: що-
найшвідче поставити клека на землю в те місце, що потрібно, 
а тим, що целяють, втікти, попавші клека, якна[й]хутчіш, бо 
коли той почне втікати, підниме кійка, а той, шо пасе клека, 
вже поставив його в коло, то тоді той бере стає пасти клека, 
що підняв кійка. А це умова: кійка нізащо не піднимати в той 
час, коли стоїть уже по той бік клека, має право тільки тоді, як 
клек не на місці.

Потім ще гуляють у «свиню». Це дуже цікава та популярна 
в пастухів гра. Гуляють в колькох хочте — сім–8–9–3 або 4. Ця 
[гра] відбувається так само, як і в клека, і начинається з того, 
кому прійдеться пасти «свиню». Беруться на «кійка» так само, 
як і в клека, кому прійдеться пасти, той й пасе. На землі ви-
грибують ямку, пречому гребуть усі тими кійками, що мають 
гуляти, приказуючи: «Хто ями не копає, той в свиню не гуляє». 
Коли ямка готова, тоді беруть і кожний собі копає крім того, що 
має пасти свиню. Коли у кожного готова ямка, — тоді почіна-
ють гуляти. Кожний пастух стає біля свої ямки з кійком, а той, 
що пасе свиню, теж з кійком бере і заганяє свиню в ту ямку, що 
всередині. Тепер кожний хлопець мусить біти кійком свиню, 
щоб той пастух «свіні» не загнав в «ток», як кажуть ті, що гу-
ляють, причому так треба віняти свиню хутко назад прінести 
свого кійка. А тому, що пасе свиню, треба попередити того, що 
віняв свого кійка з ямки, і поставити свого, тоді вже той пасе, 
що спізнився до свої ямки. Но буває і тоді тож, що пастух свині 
зажене свиню в «ток» (або то в ту ямку, що посередині), то тоді 
вже кажуть і що «вигулявсь». Після такого гуляня починають 
знову, як кажуть, «знанову», беруться на кійка і починають 
гуляти.
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Гуляють ще в одну гру, яка тільки провадиться тоді, як 
їдуть додому, женуть корови ввечері додому. Тоді беруть і по до-
розі своїми кійками «стрибають». Коли, наприклад, є в п’ятьох, 
то кожний стрібне і так, чій кійок впаде наближче, той бере це-
ляє найдальшого кійка, коли той попаде, то це нараховується 
одне яйце тому, що його кійок, а коли ні, то яйце нараховується 
тому, що не попав. Коли нарахується тому або іншому пастухо-
ві 12 яець, то це вже погано для нього.

Так пастухи проводять свій термін пасіння. Звічайно свінні 
кидають раніш, як кажуть, «на Покрову», а товаречі та овечі 
пастухи пасуть завжди до Запусок, це до того посту, що перед 
Роздвом, но часто буває т[а]к, що сніг впаде перед Запусками. 
Тоді пастух не жене пасти. А іноді приходиться так, що прихо-
диться пасти після Запусок, то тоді пастухові призначають або 
«набавляють» ціну, і він знову пасе.

Та платня, що призначена пастухові, і зветься «плату(а) пас-
туху». Виплачує її кожен господар зокрема за свою худобу. Но 
перед цим пастух, як вип[а]се худобу, або на другий день піс-
ля того, як покинув пасти худобу, ходить по хатах своїх хазяїв 
і збірає так звану «дяковщину». Це робіться так, бере пастух 
свого мешка і їде в хату до хозяїна, при чому промовляє1.

Тут йому дають бохан хліба та дробок солі, дають мак, в ко-
го є, і квасолю дають, «хто що має».

Веде рахунки з пастухом кожний господар за свою худобу.
Та худобина, що вродиться влітку, не рахується в счет худо-

би, що оплачується, це тільки із тварин овечок, а телята — й не 
ходять перше літо на пашу, по вип[а]сі платяться ті поросята, 
що вродяться за літо.

Коли чійсь господар не заплатив пастухові за худобу, то гро-
мада нічого в цьому відношеню не може зробіти, а пасту[х] сам 
на друге літо, коли вже кончить пасти, то пастух не дає цьому 
господарові овечок доти, поки господар не заплатить за мину-
лий рік та за цей рік. А того звичаю, щоб пастух не дав худоби 
тому, що виплачує чесно плату, немає.

Платять тільки грошами або то житом, або гречкою. Пас-
тух носить свого «ґарця» мірочку, і нею править, каже: «Це по 
два ґарці корова». От йому і набірають по два ґарці гречки або 
жита за корову.

 1 Текст в оригіналі відсутній, залишено місце для слів, що про мов-
ляє пастух.
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В селі Бовсун[а]х, Лугинського району то так і є, що пастух 
ходить по черзі з хати в хату свої[х] господарів, там одержує на 
день їжу, наветь і одягають по черзі.

Коли ж господар забрав серед літа худобину, то тоді пасту-
хом відраховується певна кількість платні, це вже сам пастух 
віраховує.

19. ХІІ.1927.
Пастух відповідає за ті овечки, що загублені ним під час 

того, як він не вгледив. Тим відповідає, що йому вже той госпо-
дар не заплатить за всю худобу або то тільки за ту, що вкрадена. 
А як худобина втрачена не по вині пастуха, то тоді усі кажуть: 
«Пастух нечого невинен». Тоді на нього не кричать, не лають, 
ну, взагалі, як невинен.

Коли загинула овечка на полі, то пастух того ж самого ве-
чера посилає господара до овечки, скаже, де вона саме лежить, 
господар тоді їде впевнивтись в те, що овечка здохла, побачить 
та ще оскубе руно і більш нічого. Коли живою тварина пропа-
ла, то господар сам шукає.

Пастух обов’язково наймає собі на підмогу хлопця, щоб до-
помагав пасти худобу, зате ділять заробіток по половині, а те 
все, що більше є прибутку від стада, пастух користується.

Напр., овечки гонить до себе ціле літо, де від цього є користь 
тому, що багато за літо настоять гною — «удобренія».

Коли пастух догледив худобу під час телінья або овечку, то 
це тільки господар подякує, а гледіти — це обов’язок пастуха.

Умова складається так, як описано вперед — поговорили 
дядьки, порадились, так і є, не змінюють. Худоба випасається 
на землі, відведеній громадою. Щорічно громада землю по чер-
зі відводить для толоки, то в одному місці або в другому.

В череду збірають небагато овечок, як кажуть: «коп 7–6–3», 
а то в другій череді стіки саме.
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[ПИСАНКИ ТА МАЛЬОВАНКИ]1

На 4-ій неділі Великого посту якраз приходиться в середу 
так зване свято «Хре́сті». В це свято навіть печуть особливі хлі-
бі, що відрізняються своєю формою, що собою відображає хрес-
та. Для цього кладуть навхрест таких 2 хлібі, як французька 
булочка.

Коли нього спечуть, то навіть насамперед їдять. Їх, таких 
хрестів, печуть багато, можна надибати в більшій кількости ві-
падків, що ті «хре́сті» печуться з маком.

Так само і в писанках в цей день потрібно написати хреста 
на яйці.

Ніхто не знає на селі, з якого часу почали писати писанки; 
старі люде розповідають, що вони так і знають, що і колись так 
велося, «мовляв, писали старі люде, а коли почали писати, то 
хто його знає».

Ото в цей день і рахуеться трохи святим, а тому на нього 
нічого не роблять, через те, коли якась селянка сяде писати 
хреста на яйці, то вона, написавши нього (а робіть шось друге 
гріх), то вона бере і оздоблює його різними прикрасами. За при-
клади можуть бути малюнки 2, 3, 4. Цих три малюнки трохи 
уже різні між собою і своїм оздобленням показують, як дійсно 
припустима така селянська думка, щодо історії писанок. На 2 
малюнкові ми бачимо звичайного хреста, а на 3 вже оздобле-
ний в так звану в селянстві «хвойку».

Так само і всі остані писанки, бо помичено, що одна і та пі-
санка багато схожа на якісь други писанки, лише малюсюньк[е] 
може бути перерозташовання окремих частин писанки. Іноді 
хозяйка, пишучи писанку, так собі і комітнує, щоб була краща 
писанка (як кому подобається), часто трапляється, що вона бере 
з одної писанки якусь її складову частину, квіточку чи якогось 
клиночка переносить до другої писанки, внаслідок чого і ви-
никає нова писанка з новою формою.

Ось так приблизно пояснює нарід походження писанки, 
но за тим, що иноді відповідає «так ведеться, так робіли старі 
люде». Нарід знає лише одне, що вони пишуться для прікраси, 
для забави дітей та молоді, а чогось історічного, що би було звя-
зане з писанням писанок, нарід не знає.

 1 Ф. 15, од. зб. 150 ж, арк. 150–169.
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Селяне міцно додержуються звичаю писати писанки, ма-
льованки. Коли якась хозяйка не вміє їх писати або мальовати, 
то сама соромається нести до когось пис[а]ти, тоді вона дає ди-
тині: «На, — мовляв, — занеси до сусідки, або то, — каже, — до 
куми, нехай напише для тебе писанок з чотири або то скільки 
можна».

Але кожен має писанки, но і тоді пригодиться нести писати 
писанки до когось не по тій причині, що не вміє, а просто нема 
часу або матеріялу, щоб писати.

В даному селі не помічається занепаду писання писанок, 
а навпаки, щодалі, то все розвивається, щодалі, щорік, то все 
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кількість форм збільшуеться, так само і саме виконання робо-
ти з художнього боку, щорік, то все кращає.

Пішуть «писанки» і «мальованки». Писанками звуть таки 
писани яйця, які окрашені в оден кольор фарби, а на ньому на-
писані різні узорі, раніш писали або то, вірніш казати, черти-
ли, так би мовити, геометричні фігурі, трікутники, а від них, 
комітуючи, вже різні собою гарні фігурі.

Мальованками звуть таки яйця, які вже не окрашені в один 
кольор, а вже тут бачимо оті фігури, ро[з]крашені в фарби різ-
ніх кольорів.

Намальована чи написана писанка має певну назву, яка 
їй дана лише через те, який на ній намальовано малюнок. На-
приклад, є одна писанка, що звуть її «сорок клинов», а клин в 
селянському розуміні є то[й] самий трикутник, — так на ній і 
є тих «сорок клинов», трікутників, які розташовано в різних 
напрямках, і складають собою в цілому одну доволі оргінальну 
форму. Так само і кожна писанка похожа на ту річ, якою дану 
писанку чі мальованку названо.

Пишуть писанки усі, но тільки один краще, а один гірше. 
Ті, що краще пишуть, мають гарні приладдя та й час. В даному 
селі Бехах помічено, що там дуже гарні писанки віходять, де 
багато хозяйок в хаті, бо одна нарочито сидить біля них і виро-
бляє — маже в краску, а ті други виконують другі хатні і госпо-
дарчі роботи по хозяйству. А там, де одна хозяйка в хаті, то там 
і негарні писанки, бо немає їй часу, коли писати, або то коли 
дуже багато роботи, то зовсім не пишуть.

Звічайно, що найбільше займаються писанням мальованок 
і писанок в більшости дівчата, бо для них потрібно як гарні, 
щоб потім подарувати хлопцеві, який в свою чергу їй мусить на 
«престольний празник»1 або то Різдво взяти і угостити медом, 
який вариться в ці празники. Ото для цього найбільше цим 
і займаються дівчата. Для цього заздалегідь збірають яйця
«ж втиє, кругленькиє». Це селяне пояснюють тим, що вони 
краще вдаються на таких яйцях: «За жовте яйце краще краска 
береться».

За роботу писання писанок нічого не беруть, ні грошей, ні 
яєць, анічого, бо хоч хтось не для себе пише, а комусь, то він, 

 1 Престольний празник звуть на селі такий празник, в честь якого-
небудь святого названо церкву даного села (приміт. В. Беха-Каз-
чу ка).

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

593

по-перше, багато не пише, напр.: яєць з 10–7–5, а, по-друге, то 
воно так і ведеться, що несе писать писанки до знайомої або то 
до куми, чи то тітки, або то ще і до товарішки.

Збірають яйця для писання писанок просто — вони не збі-
раються за якімісь особливими звичаями, а просто вибірають-
ся жовті яйця і кладуться в другому горшкові або то в чімсь 
другому посуді.

Ще иноді писанку або мальованку пишуть на фальшивому 
яйці, тобто воно виготовляється штучно, для того беруть із зві-
чайного яйця випускають белок і жовток або то залишають тро-
хи. Після цього беруть і качають тоненьки качалочки з воску 
або то смоли і кидають в дирочку, всередину яйця, коли багато 
вже накидано, то беруть і гріють на огні, так звічайно нагріва-
ється кора яйця, а разом з цим і нагрівається віск і розтає.

Це так вважають, щоб він розтав — і коли вже розтав, то бе-
руть і перевертають яйце носом, коли воно так не було, і дають 
воску остинуть. Віск, остиваючісь, і прістає до корі зсередини і 
там міцно держиться, після чого беруть знову напускають ре-
човін, що знаходились в яйці, і так засмажують, щоб білок і 
жовток були зварені. Після цього всього в боці яйця залиша-
ється малесенька дирочка, яка шкодить, або то вона собою ви-
являє подозрілість яйця, його «хвальш», як це звичайно звуть 
селяне.

Отож, щоб запобігти цього, бо звичайно, коли це виявляеть-
ся під час гуляння, то завжди в цьому випадку бються, або то 
яйцем тим, що розбіто підробленим, хозяїн першого кидає в 
вічи, в обличчя або то на одіж, то, щоб запобігти такої прілюд-
ної непріємности, беруть і мальують мальованку або пишуть 
писанку, і як раз на дирочку наводять пасок або квітку, або то 
якусь другу складову частину якоїсь писанки воском, і цим са-
мим закрівають подозрілість яйця. Тепер воно готове, міцне, бо 
його міць виготовлено штучно, і ним гуляють, вибівають «бит-
ки», як це кажуть на селі.

Пишуть писанки або мальованки звичайно по святим 
дням, по неділям, які вже недалеко від самого Великодня, або 
то, як раніш було сказано, пишуться перед самим Великоднем 
в «Страстні дні»1. Завжди на Вербну неділю пишуть це най-
більше, навіть можна сказати, що з цього або то в цей день усі 

 1 Страстні дні, останні дні поста, або то остання неділя перед Вели-
коднем (приміт. В. Беха-Казчука).
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писанки напишуться, бо це цілий день, звічайно, що напише 
яєць 30 або 20, чого вже і не потрібно більше. Потім знову після 
Великодня пишуть для «провод», тобто готують для відправи 
на проводи в неділю по померлій родині, от для цього і пишуть 
в суботу перед неділею. Тут вже мало потрібно яєць, бо старі 
ними в цей день не гуляють, ані корістуються, лише дівчата 
ни ми корістуються, задоволняють хлопців, які в свою чергу бе-
руть за ті яйця і наймають на музиках того ж таки само дня, в 
неділю, танці.

Красят яйця завжди перед Великоднем в останій день, який 
завжди приходиться в суботу. Його так і називають «красна 
субота».

В святі дні або дні празників пишеться по всіх днях і неді-
лях «Великого поста», лише тільки одень день є, що на нього не 
працьу[ю]ть, це буде «Благовіщення».

Цей празник якраз приходиться недалеко Великодня, ото 
на нього і не пишуть, бо «кажуть, що гріх».

Розповідаючи, одна стара баба про цей празник сказала, що 
на нього нічого робіти не можна, бо він настільки важливий, 
що на нього «пташечка гнізда не в’є, а тим більш людині гріх 
та й сором перед людми». Колись його так шанували, що ніхто 
нічого і в руки не брав, так розповідають старі люде, а в останні 
всі пишеться, лише починаючи з «Хрестів».

Красять яйця завжди купованою краскою, а особливо ма-
льованки, но так само і писанки. Но ще красять краскою само-
робною, вона буває двох кольорів — зеленою і жовтою. Жовту 
краску роблять з цибулі, з верхніх жовтих лушупайок, і потім 
беруть накладають їх в горшок і варять, через деякий час кі-
пиння беруть і віймають з печи, тоді беруть і кладуть яйця. Від 
цього вони стають жовті, гарні і ще до того ни мажуться, тобто 
не мажуть рук в той час, коли ними корістуються.

Так само і зелену краску для яєць роблять, а для цього бе-
руть одну рослину, що селяни на неї кажуть «вєха», з породи 
паразітів, що живе на березі, вона завжди зелена зимою і літом, 
«зимою трохи жовтіє», так кажуть селяне. Ото піде хтось нар-
ве його на березі, а воно завжди росте на старих березах, по-
тім беруть і накладають в горшок, воно там кипить біля огню в 
печі, потім кладуть в неї яйця, від чого яйця гарно окрашені в 
світло-зеленуватий кольор чи то голубий, як його називають.

Ними красять рідко, дехто, а чому вони ними красять, цьо-
го невідомо, бо на підставі деяких міркувань можна сказати, 
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що та хозяйка, що красить цими красками, може купить собі 
краски, бо, по-перше, вона дорого не коштує і, по-друге, її ба-
гато не потрібно, але ж все-таки ними красять, а більшість на-
селення красят купованими, хоча вони мажуться і проходять 
крізь скорлупу яйця. Особливо багато красило саморобними 
красками в роки 18–19–20, бо, з одного боку, не було краски, а з 
другого боку, не так за що було купить. І про це кажуть: «Нащо 
мінє їти шукати десь по селе краски, коли я сама нароблю, ос 
налупив між цибулины лушупайок мой хлопець, от і покра-
шу». Зелену тепер не вживають, її вживали, як було сказано 
вище, 5-6 років назад, а жовту, то ще і в 28 році вживали се-
ляне. Є ще краски, що ними користувались колись, ще знають 
люде, що досі живуть. Вживали дубову кору для красіння яєць, 
но які наслідки були, і як нею корістувались, це невідомо, зна-
ють лише, що нею колись красили. Потім ще є рослина, вона 
росте на пісчаному грунті, можна і досі знайти в бехівськой 
землі, понад річкою Уж, лівим берегом. Селяни на цю росли-
ну кажуть «червець», можна сказати, що вона і назву одержала 
лише через прісутність в собі речовини, що здібна окрашувати 
речі. Бо і досі селяне кажуть на куповану краску такого само 
кольору «червець».

Ото в підземному стеблі цієї рослини, а також і на всіх ко-
рінцях, наростають таки клубеньки, навіть сами ті ж корінці 
зазначені в кольор — темно-червоний. Ото беруть і збірають ті 
клубеньки, копаючи ту рослину, і ними красять яйце, звичай-
но їх ще потруть, а тоді варять яйця в них.

Пишуть писанки або мальованки так званими по-селянсь-
кому «кісточками», які робляться з дуже тоненької бляхи, це 
звичайно заведено так, що як є стара ікона, що оздоблена в по-

«Кісточка».
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золочену або то ще в якусь другу краску, то беруть ту тонень-
ку бляшку і на голку качають її, коли хочуть зробіть тоненьку 
кісточку, то беруть для цього тоненьку голочку, а коли товсту, 
то і голку беруть товсту. Зка[ч]авши таку тоненьку трубку, бе-
руть і розколюють тонесеньку палічку довжиною сантіметрів з 
6, в діаметре 3 або 2 міліметрі і ув’язують в цю розколину ни-
точкою. Кисточка готова, їх потрібно 2, 3, 4. Тоді беруть в ма-
люсенькому горшочку, що нарочито для цього робляться, або 
то в якомусь другому розбитому черепку розтоплюють віск, 
домішуючи сажи або то клей, що ним пчоли замазують дироч-
ки, або то щось друге. Гріють на жару біля печі, що лежить 
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в так званій «копці» і ним, розтопленим, пишуть писанки та 
мальованки.

Коли яйце пишуть, то перед цим нічого не роблять, але 
коли вже напишуть, ще потрібно фарбувати, то кладуть в кору, 
намочену в воді, з солодкої яблоні, або то буряковий квас, він 
начебто об’їдає оту властивість яєць на скорлупи, що заважає 
як слід братись красці. Воно такі дійсно, що ці дві речовини 
впливають, бо коли навіть окрашене яйце вкинуть туда, то і то 
воно, там побувши, стає звичайним білим, речовини об’їдають 
краску, і навпаки, коли кладуть яйця перед красінням, то дій-
сно таки, що ті яйця, що перебувають в тих речовинах, далеко 
кращі, за ті яйця, що не перебувають.

Коли пишуть писанку, то завжди починають з носа і так за-
мальовують яйце, аж поки воно не набуває якоїсь певної фор-
ми, яку дана хозяйка хоче одержати. Коли писанка готова, то 
беруть і кладуть її в краску і варять, як довго варять яйця в 
красці, то є для цього такий звичай: що хозяйка, вклавши в 
воду, що вже закіпила, і тим часом, засунувши горшка в піч, 
вона молиться відому молитву «Отченаш», по закінченні неї 
яйця вимаються, про це кажуть селяне, що за цей час най-
краще звариться яйце. Війнявши писанки з краски, кладуть 
на деку і ставлять в піч, з простими крашанками цього не ро-
біться. Там вони, нагрівшись, розтоплюють віск, що ним було 
розмальовано узори, в цей час хозяйка бере і обтирає його. На 
місці цього залиша[ю]ться гарні жовті узори, до них краска не 
добралась, вони були під воском.

Мальованок не варять, них сирими красять, так вони і за-
лишаються на всей час сирими. Оці то покрашені писанки або 
мальованки, навіть звічайні яйця окрашені на Великдень біля 
церкви святять, це завжди буває 1-го дня разом з тим, коли свя-
тять і паску. В день на Великдень малі діти нарочіто ходять по 
рідні або то по сусідах, а ті в свою чергу дарують яйця: «На ось 
тобі яйце, бо в вас таких нема, бачіш, яке хороше, твоя мати та-
кого не напише», — завжди, шуткуючи до малої дитини, при-
казують ті, що дарують. Та і так не тільки в хаті дарують, коли 
хтось прійде, а дарують надворі, напр., біля церкви, зустрінув-
шісь дві сусідки з маленькими дітьми, або так близьки по род-
ні, сестрі або якісь инакші, ото вони и міняються яйцями, одна 
дає дитині 1-ї, а 1 дає другій, при цьому сміяться та так і при-
казують, як це було сказано вище. Серед мужчин цієї «мінки» і 
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дарування яєць немає, лише тільки буває так, що дядько свой-
му небожеві подарує міцне яйце, щоби той як молодчий гуляв 
«в бітки», «а міні старшому і так добре».

Дівчата дарують хлопцям, які в свою чергу наймають му-
зику за них або то будуть брати мед, коли дождуть празників, 
про які було згадано вище. Ще писанки и мальованки або то 
крашанки на Великдень несуть на могилки, несуть не тільки 
на Великдень, но ще несуть і перед Великоднем в суботу, напр., 
коли батько помер, то тоді несуть ввечері і там загрібають в пі-
сок, ладять трохи могілку тощо. А на Великдень відвідують 
могили або то несуть писанки в більшости старі люди, діди або 
то баби, що вже осталися без пари, вони мають цілий святий 
день, там вони, прійшовши та загрібши яйця, звічайно пару, 
посидять трохи, походять кругом і добре поплачуть, і цим кін-
чаеться, вони йдуть додому: «Навіть і без яйця годиться пойти 
помолиця Богу над могилою», — так ствержують старі побожні 
люде-селяне, а найбільше баби старі. Яйце загрібається в пісок 
або кладеться на хрест. Це розповідалось про те, як поводяться 
з яйцями малі діти та старі люде, щодо молоді, то тут зовсім 
справа инша. Гуляють в яйця, найголовнійше в «битки», ця 
гульня проводиться вкупи з двумя особами, одна трімає своє 
яйце, а друга з осіб б’є по яйцеві, чіє яйце розіб’еться, той про-
грає. В цю гулянку гуляють люди середнього віку та молодь, 
хлопці з дівчатами. Тут вживаються шахрайські яйця, спосіб 
віготовлення яких описано вище. Вживають яйця і другої пти-
ці, якість корі яйця якої переважає н[а]д корою яйця куриного. 
Ще є одна гулянка, що нею гуляють в більшости діти старші, 
вони вже катають яйце, но иноді гуляють і розбітими яйця-
ми. Гуляння провадиться так: кладе один хлопчик яйце або 
бітку, потім беруть і відмірують віддалення там на кроків 3–4 
або 2, і другий стає в тому місці і качає своє яйце, коли попав, 
то забірає яйце 1-го, а коли ні, то 1-ий забірає яйце 2-го. Старі 
люде, чоловики гуляють в карти і на них програють або вігра-
ють яйця. Для того, щоб довідатись, чи якесь яйце міцніше, то 
стукають об зуби. Инші тільки подивляться на яйце і знають, 
чи воно міцніше, чи ні. Є таки, так би сказати, знавці яєць, що 
дійсно тільки подивиться на якесь яйце, то зразу скаже, чиє 
розіб’еться яйце, він вгадає по будові скорлупи яйця. Також 
само декотрі, що гуляють в «битки» на Великдень, не стукають 
яйце об зуби, а прямо бере підносе до вуха і нігтем по ньому 
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воде, він цим самим довідається про стан яйця, як воно міц-
не, чи міцніше воно буде за нього яйце. Ті особі, що гуляють, 
це дає можливість тому, що не має міцних яець, вігравати собі 
бітки, бо він бере яйце, знаючи його стан, що воно міцнійше за 
його власне і, помінявшісь, він вибіває в корість себе яйце, а 
той програє.

Переходячи до звичаю селянства, що звязаний з цими пи-
санками, до тих вірувань, що нарід віріть в їх цілющу силу, і 
другими забобонами, можно сказати, що це ще глибоко седить 
в побуті села. Кожна хозяйка переховує в себе ці скорлупи пи-
санок, що залишаються від Великодня, звичайно це можно 
тільки сказати про писанки, що освячені біля церкви, під час 
свячення паски, на 1 день Великодня. Не можно знайти таких 
побутових галузів серед селянства, щоби ці свячені лушупай-
ки не мали якогось значіння в практичному жит[т]і всякого се-
лянина, бо навіть коли взяти такий мент, коли гром гремить, 
то беруть і ці лушупайки кидають в жар, начебто нарід розу-
міє, що цим свяченим символом можно вигнати з хати нечисто-
го, що може в всякий час забратись, ось тим димом, що йде з 
горіння лушупайки, та іноді трескотінням можливо позбутись 
нечистого з хати, а заразом з цим і грому, що може вдарити в 
хату.

Також само і коли взяти оті хороби, що їх так багато є серед 
тварин і людей, теж з великою впевністю лічаться народом, і в 
їхньому розумінні одержуються бажані наслідки.

Лікують худобу, підкуруючи, від такої хоробі, як напр., 
коро[в]а після пологів не може нормально докінчить, тобто вона 
не може наз[а]д убрати тих речів, в яких розвивалося теля. От в 
цьому віпадкові дають корові в потертому вигляді разом з січ-
кою або пойлом і в даному віпадкові можуть підкурувати.

Що ж до людей, то в людей лікують хоробу викачуванням. 
Викачують хоробу, що звуть в народі «переляк». Вона виникає 
внаслідок того, що людина чогось-небудь злякалася, напр., со-
баки ввечері чі пожежи. Від цього людина хоріє, «сохне», як це 
кажуть селяне. Оцю то хоробу лічать викачуванням писанки.

Прімаючи на увагу, що свячені лушупайки нибито святі, 
сел[я]не відносяться з великою побожностю та пошаною так 
само, як і до останіх речей осьваченіх їж, а тому вони старають-
ся, щоби нигде не валялись лушупайки свяченого яйця, навіть 
і під столом не можна, щоб вони валялися, а тому з великою 
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бережливистю вони збірають ці лушупайки і після трох днів 
разом несуть на поле або в город, і закопують, а дехто не за-
копує, вірячи в їх вище сказану силу, а зав’язують в платок і 
переховують довгий час.

Ті, що несуть на поле, то беруть з собою горилки декілька 
пляшок і йдуть цілою сім’ею в поле, це звичайно робіться на 
Юр’я, весняне хрістиянське свято. Ще накрашують яєць, бе-
руть закуски и там собі гуляють цилий [день], пють, співають, 
а саме характерне, на що звернули увагу оповідачи про це — це 
буде те, що вони ще там качаються по тому житі, коли воно хо-
роше і зелене.

Це так провадиться по селах, що навкруги села Бехов 
Ушом[ирського] району, а щодо самих Бехів, то цього немає, є 
лише один типовий старий шляхтич, причому набожний, кож-
ного цього дня він бере бохан хліба, дробок солі і кварту горілки 
і з цим йде в поля, по своїх полях дивитись жита, і там звичай-
но спорожніть все те, що в нього мається. Щодо решти селян, 
то ті просто, так введено в звичку, що «мовляв, треба піти і по-
бачіть житов, як вони там». Отож день, що строго заборонено 
робіть, но нізащо не пройде так, щось зробіться, то нічого і не 
робл[я]ть, а ідуть в поля, до своїх ланів зеленого жита.

В даному селі, що роблено дослідження, є один чоловік, що 
вміє писать писанки. А то всі писанки на селі пишуться жінка-
ми. Він ще був малим, а мати його добре вміла писать, то до неї 
несли писать ті, що не було часу, ото будучи бідними і не маючи 
свої роботи перед Великоднем, вона писала писанки, де в цій 
роботі і навчівся той хлопець, згодом вона тільки брала, а він 
віконував роботу сам, пишучи гарні писанки.

Тепер не пише, бо комсомолець. Що-небудь давали за робо-
ту: хтось давав яйця для Великодня, а инши давали готову спе-
чену паску або то щось і мяса, стегно або ковбаси, сала тощо.

Ховають свячені яйця в гречку, щоб була ядрена. (Так дума 
нарід).

Про ту хозяйку, що добре господарує по хозяйству і держить 
чисто в хаті, кажуть: «Їє в хаті так чисто, хоч поклонись, хата, 
неначе писанка».

Так само, коли чисто поводить себе та сама гарна якась 
молодиця-селянка, то теж кажуть: «Хороша, як писанка».

Писанки та гарні мальованки селяне вішають завжди біля 
образів, на цвяшкові, це для того, щоб згадувать про Велик-
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день, «от молися, то зирнеш та й здумаєш, що то був Велик-
день, і колись Христос воскрес, старі люде завжди вішали», — 
так пояснює селянка звічай вішання біля образів писанок.

Міні самому доводилося бачить таке: «Оце сьогодні, бачиш, 
яку хорошу мульованку знайшла (значить, на цві[н]тарі вібі-
ла), ше я такої не мнею писати, оце в зьму да пов’ешу коло 
образов, а на той Великдень і собі напишу». Так одного разу ка-
зала селянка. Очевидно чипл[я]ють і для краси біля образів.

[ОБРЯДОВЕ ПЕЧИВО]

Коровай1

Печеця з пшенишноє муки для весєля (на веселє). Треба 
пекти його молодому й молодой, те для своє роднє, а те для своє. 
Тоде, як мают молоду виправляти до молодого, то бере мар ша лок 
на в’єко з дежки, да на голову, да принесе, да поставит на стол. 
Як в н його несе от як з комори, то в н бере й окручується на 
порозі в комори раз й на порозі хатних дверей знов окручуєть-
ся раз. Свахи в цєй час спивают своїх п’єсень. После спивання 
маршалок бере и режє да на самий перед обсилає молодого и 
молоду, а тодє батька и матер. Перших двє шишки зрезуєце, 
и обсилають їми молодих, а далей ближчу родню. Середи ною, 
м’якишкою — дальших своїх, суседов и хто є в хаті.

Послє слов п’єсні, що спивают свахи, берут и режут:

Ой м’есецю перекраю,
Присвети короваю.
Щоб було виднесенько,

Краяти дробнесенько,
Бо в Олечки род велики,
Щоб було чим обделити.

И обсилають родню.
«Коровай» складається з таких частин2:

 1. «Дно».
 2. «Дно».

 1 Ф. 15, од. зб. 150 ж, арк. 143–148.

 2 Пункти 1, 2 та 3, 4 об’єднані фігурною дужкою, і після них дають-
ся уточнення, які ми подаємо відповідно після пункту 2 і 4.
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Вони складениє, а поміж ними насипани овес та покладена 
коп’єйка. Дно дають єсти музикам, и ше хватають од музик тиє 
людє, що їм болять зуби, то кажут, що помогається.
 3. «Калач». «Зуби».
 4. «Паланиця».

Їм обводиться верхній край дна, а далей кладеться уся па-
ла ни ця.
 5. «Шишки»

Дают молодому и молодой да близькой роднє.
 6. «Хрест» або «на верху кладеця из калача хрест».
Примитка: Гроши кладуть у коровай для «… того, щоб моло-

диє були багатиє, а овес для того, щоб були дужиє и здоро-
виє так, шоб аж брикали».

Шишка

Дают суседським детям на вєсєлі. З пшенишної муки. Звер-
ху помазана яйцем — жовтком.

П’єрник

Печут на похоронах, только як за девкою або за хлопцем, а 
за всяким нє. Пшенишна мука да вода, и больш нема нечого в 
ньом.

Паланичка

Менча, шо кладеться на кутю. Печеться з житньої муки.

Паланичка забутня

Вона зветься тому забутною, що їє забули в пече. З житньої 
муки, бо разом з хлібами печеця. Дают єсти, як хто по комсь 
скучає, то йому дают їє єсти. Воно перестає скучати.

Маламай

Печут не на Андрея, а проті Андрея. Печут девки з пше-
нишноє муки, кидают в його дрожи, цукор, оливу. М’єсят на 
любистковой водє (любисток є таке зілля на селі), щоб хлопці, 
шо будут єсти маламая, любили тих девок, шо печут його. Про-
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резуют дирку, шоб було за шо почепит, в дирку кладуть каблуч-
ку, але в мене не було, то я поклала соломину.

Як почєпимо коржа коло сволока, то хлопці єдут на коцюб’є 
и кусают коржа. Хто засмеїтся, як кусає, того мажемо квачем.

Хрест

Печут з житньої муки, його треба єсти на Хресті (свято по-
середині весняного посту). Хто пече з маком, а хто без маку.

П’єрники

Пшенишниє на меду. Печут для веселя, обсилають круглим 
п’ерником батька и матер, а сестру и брата тими маленькими и 
тими маленькими обсилают усю дальшу родню.

Все записано від Насті Іванової Бех в с. Бехах, Ушомир-
ського району на Коростенщині 1928 року, вересня.

[КРІПАЧЧИНА]1

Батько платив 16 лет за душу умершого батька «подуш-
не», значиця не було ревизії, а тому так і робілось, були таки 
порядки.

За 3-те окно тоже треба було платить. Коли чолов’єк мав 3 
окнє, то вже треба було платити, як за светлицу, а за 2 окна 
не треба було. А тому 3-те окно треба було робити малюсень-
ким, його таке і робили да ще і з засовкою, шо по временах 
засовувалось.

Не імеєш права робити светлицу, седи в куренці.
Мого суседа подарував пан на короває, як худобину.

Записано в Бехах 1928 р. від З. Пастушенка, що його батько 
все розказував, будучи крепаком пана.

 1 Ф. 15, од. зб. 150 ж, арк. 149.
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МАТЕРІАЛИ

МУСІЯ ФЕЛЬДМАНА
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ЛИСТ М. ФЕЛЬДМАНА ДО В. КРАВЧЕНКА1

Шановні Василю Григорієвічу!
Я мав можливисть познайомитися з Вами ще торік, коли 

мав їхати до Житоміра на екскурсію, але, не їхавши, так і зо-
сталося. Я весь час слідив за Вашим знайомством з Василем і, 
коли Ви були в с. Бехах, я Вас бачив, але не рахував потріб-
ним познайомитися тоді з Вами, не виготувавши щось-небудь 
для Вас. Я з Василем умовились, що, коли Ви проїдете через 
Корост[енську] станцію, ми там будемо.

Еврейство має свою культуру, свій побут, але всього цього 
воно доводить до великих змін, бо умови спричиняють, щоби 
культура евр[ейська] втрачала самостійність й запозичувала 
з других культур (укр., рос.) Про це нам свідчить такий факт: 
те, що колись було необхідним, головним, те, що зовсім втра-
тило вагу й часто про того забулися; й навпаки: те, що ми мо-
жемо бачити в побуті того, що колись ми бачити не могли (це 
запозиченя).

«Чорна хупа» — яка гарна для дослідницької роботи га-
лузь, але в цілому селі я добре про цього не зрозумів. Все це 
нам свідчить, що етнографічна робота серед еврейства далеко 
тяжча, ніж серед других націй (хоч би україн[ців])

Те, що Ви маєте в Вашому музеї — складає дуже малий % 
від того, що можна мати. Про це, коли побачимось, думаю з 
Вами побалакати.

А от про книжок еврейських на жаргоні, які потрібні еврей-
ському етнографу — я не добре зрозумив.

Того, що Ви радите мені робити — я зможу виконати.
Я дуже радий, що Ви хоч написали й звернули увагу на ро-

боти, що я Вам послав через Василя.
Мої роботи там — «Еврейське весілля» і «Свято Швіес», а 

решта рук другого, який це записав під час праці етнограф. 

 1 Ф. 15, од. зб. 500.
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гуртка в Корост[енській] укр[аїнській] школі під керовництвом 
учителя Савченка. Ск[ільки] помилок граматич[них] у тих ро-
бот? Не варто навіть про них згадати! Це я добре розумію. Не 
забудьте, що роботу «Евр[ейське] весілля» я написав, не маючи 
вільного часу (бо зачоти були) і не звертаючи на грамат. поми-
лок ніякої уваги.

ІІ — Що роботу трудно читати, бо там евр[ейські] терміни 
для Вас зовсім незрозумілі, чужі, смішні.

ІІІ — Я цю роботу писав, не маючи програму, якого так 
було потрібно, що просто можна сказати, що він був необхід-
ний. Бо справді те, що я знаю багато ментів, яких я випустив 
був. Про них я також думаю при першій можливости з Вами 
побалакати.

Все це відбилося на роботу, що Вам я послав.
Я з Васи[ле]м народилися, росли під одних і тих же самих 

селянських стріхах, але не пам’ятаю, чи ми колись балакали 
хоч один раз, майбуть, що ні. Як се чудно! Тільки школа на[с] 
звела, а хто розведе — побачимо, як будемо живі. Те, що ми 
один одного зрозуміли.

Я познайомився з програмами: «Чепуріння», «Їжа», «Бог та 
його святи», яку Ви прислали. Найлегче дослідити І-шу про-
граму, але я з Василем думав дослідити ІІ-гу, то тяжча й потрі-
бує певної уваги, але за те є чого й дослідити.

Щодо програми «Бог та його святі», можна пристосувати до 
еврейства, але ввести такі зміни, після чого побачимо, що з про-
грами «Бог та його святі» буде взято лише декілька питань.

Можу Вам писати, що я з Василем закінчили 7-річку. Я ду-
маю їхати вчитись далі, але в мене такі умови, що шансів не-
багато, але може й поїду.

Я жду чого Ви скажете дослідити. Можна писати на таку 
адресу: «м. Коростень. Вул. Урицька за мостом дом Фельдмана 
для Фельдмана Мусія».

До Ваших послуг
Фельдман М.
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ВЕСІЛЛЯ ЕВРЕЙСЬКЕ1

Досліджене в с. Бехів Ушомірського району

на Коростен щи ні.

Фельдманом Мусієм. 1928 року

— Слухай.
— Що таке? — в свою чергу питає молодий хлопець до баби, 

яка завжди після того, як осталась удовою, була, як її звали, 
шадхенстою (взагалі, шадхен — це людина, що раїть щось дру-
гій людині, в даному випадкові ця людина (баба) раїть хлоп-
цеві — дівчину).

— А от що, — вже тихше, ніби придаючи більш серйозности, 
пояснює баба. — Для тебе в мене на оці є одна дівчина, гарна, 
богата. — Хача в дійсності ця дівчина може бути й негарна, але 
шадхенсте вмісно це каже для того, щоб звернути його увагу.

Після цього, як це частково буває, зводиться перша балач-
ка про те, хто вона оця дівчина, де живе, чи багата вона, чи хо-
роша і взагалі про все, що до цього стосується.

Кінцем такої балачки є умова де, коли, яким чином можна 
буде побачити молоду. Шадхенсте повідомляє таким самим чи-
ном й молоду. Оце може й характерезув[а]ти перший завязок, 
що може кінчатись весіллям або незгодою, й весілля відбутись 
не може.

Що торкається до шадхенів (до посередників), то шадхеном 
може бути жінка й чоловік. Побільшости випадків професій-
ні шадхени, тобто люди, що живуть з цього заробітка, бувають 
жінки-вдови. Коли при допомозі шадхена справляється весіл-
ля, то шадхен одержує нагороду, що зветься «шадхунесгелт». 
Коли ж весілля не справляється, то шадхен шадхунесгелт не 
одержує, й його робота пропадає даром (неоплаченою).

Не треба думати, що в евреїв звичай, щоб тільки звести до-
купи пару при допомозі шадхена. Часто буває, що без шадхена 
зходяться пара, але це тоді, коли вони знайомі.

Під час старання шадхена сем’ї цих молодих дуже вдячні 
шадхенові.

Молодий (жених) зв[еться] «хуси».
Молода (невеста) зв[еться] «кале».

 1 Ф. 15, од. зб. 213, арк. 171–189.
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Хуси після весілля завжди зве тестя — «швір», а тестеху — 
«швігери». Так само й кале зве батьків свого жениха.

Після весілля хуси зв[еться] «ман» — чоловік; кале —
«вайб» — жінка.

Чоловік швіру (тестю) приходиться по-еврейському як нази-
в[а ється] «ейдем» (зять). Жінка тестю — «шнір» (невістка).

До весілля молоді звуть майбутніх тестів та тестіхів: «михі-
ти» — тестя, «міхетинесте» — тестіхів.

Коли женяться (по-евр[ейськи] «мі гот хасене»), то молоді 
(кале й хуси) можуть бути не з одного села, міста, округи, вза-
галі місцевости. Вони можуть бути й незнайомими до самого їх 
сватання, а знаїмими стають при допомозі шадхена, який по-
винен знати добре обох молодих.

Перше побачення молодих буває, коли ці молоді незнайомі. 
Коли знайомі, то перше, що буває, щоби почати весілля — це 
«переговірка між батьками».

Ось як починається перше побачення, що по-евр[ейски] 
зв[еться] «уикікие» (побачити).

Шадхен привозить молодого до молодої (тут сім’я молодого 
може бути й неприсутньою).

Тут угощають молодого, й зводиться зовсім другі, бічні ба-
лачки. Таким чином молодий з молодою знайомляться й буває, 
що подобаються один одному й намічають «переговірка» в та-
кому випадкому.

Коли, наприклад, одному з них не подобаються другий, то 
на цьому кінчається, й шадхен уже працює.

Коли намічають «переговірку», то на цьому й закінчується 
перше побачення. Потім кожна з семей з цих молодих, коли не 
знають другу сім’ю, питають про них у людях. Часто буває, що 
коли люде намовлять на одну з семей погане, то дальше не від-
бувається нічого. Все, що звязено з переговіркою між батьками 
молодих. Оця переговірка зв[еться] «ворт», в перекладі значін-
ня цього слова — це «слово».

Коли молоді не з одної місцевости, то на переговірку при-
їзжає молодий з своїми батьками до молодої (лише в деяких ви-
падках умови так складаються, що сім’я молодої приїзжає до 
молодого).

Коли молоді до побачення не були знайомими, то шадхен 
завжди приїзжає з молодим, а не з молодою.
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Пустою ця переговірка майже не буває — угосщають при-
їжих (особливо горілка завжди буває).

На цій переговірки батьки молодих ставлять умови, якими 
віддають своїх дітей, промовляють якусь молитву. Цей мент 
зветься «мкабіл кінен».

Люде кажуть про це, що то для того, щоб дружба була твер-
да, міцна, нерозрівна, й це служить безпечністтю про те, що 
дружбу їхню може розривати лише смерть їхня. Хто ж з них 
розвяже дружбу, той — погана людина, людина, на якій поло-
жити щось небезпечно, і навіть її рахують нечесною людиною.

На цій переговірці намічають день заручення, що по-
евр[ейськи] наз[ивається] «кнасмул».

На кнасмул бувають усі родичі1, найблизчи други, коли 
цей кнасмул у невеличкому селі, то на ньому присутні всі евреї. 
Коли ж у селі є евреї, з якими свати були в незгоді, то їх часто 
перепрошують, й ті бувають також присутні2.

Завжди кнасмул, коли свати не з одної місцевости, буває в 
молодої (кале), а не в молодого, коли ж з одної місцевости, то 
також в хаті молодої, але евреї, що присутні з боку молодого, на 
кнасмул в такому випадкові гостюють у молодого.

Відбувається кнасмул в такій формі: збираються свати в 
хаті молодої, там можна чути бал[а]чки на різні теми. Завжди 
буває, що на цій переговірці батьки дівчини обіцяють дати же-
ниху, молодому, придане, яке зв[еться] по-евр[ейськи] «нади». 
Тепер, за останні часи, вплинуло на це «нове життя з принци-
пами своїми» так, що нади дають уже в рідких випадках.

Для молодого має велике значіння, що при допомозі батьків 
молодої він зможе вкрутитись в фабрику або заводу. Тепер, осо-
бливо за останій час, хлопці женяться для того, щоб здобути 
собі роботу.

На цій переговорці, коли умови часом не вдовольняють одну 
з сторін, то тут же розходяться й нічого не відбуваються в них. 
Коли ж умови задовольняють обох сторін, то береться «носова 
хусточку», одну кінець бере молодий, другий кінець — молода 
й равін або шехет (різник).

 1 Звичайно по поважних причин деякі родичі можуть й не з’яв ля-
тись на кнасмул. Причин багато: може, родич якийсь живе дале-
ко або жив в незгоді с першим і т. д. (приміт. М.Фельдмана).

 2 Це явище не загальне, часом може бути й без цього (приміт. М. Фельд-
ма на).
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На кнасмулі назначають день сватаніє (по-евр[ейськи] «хи-
пе»). Буває, що назначенния дня хупи може бути не на кнасму-
лі, а після, в залежности від обставин.

Хупа (хипе) завжди буває в молодої (коли ці молоді не з од-
ної місцевості, то їдуть обов’язково до молодої; до неї їдуть сва-
ти з боку молодого також).

Свати, коли молоді з одної місцевости (села, міста тощо), 
їдуть до того, з боку якого вони рахуються сватами (це обов’-
яз ко во). Коли свати з боку молодого, то наз[иваються] по-ев-
р[ейсь ки] «хусисцад» (хуси — жених; цад — бік). Свати з боку 
молодої по-евр[ейськи] зв[уться] «калесцад» (кале — молода, 
цад — бік).

Час[то] пишуть так звано «тнуїм». В ці тнуїм молодий оби-
цяє, що він буде гарно поводитись з молодою, буде їй робити 
все, що потрібно для життя (одяг, узуття і т. д.), тут пишеться 
про те, що з боку молодої хуси (жених) одержатиме стільки-то 
нади (придане), й багато др[угих] ум[ов].

Тут уже навіть жених і одержує наде. Після того, як кінча-
ють писать ці тнуїм, а пише їх той, хто вміє (по-більшости ра-
він або шохет), прочитують тнуїм перед усіх присутніх сватів та 
перед молодих. Закінчивши це читання, розбівають блюдце1, 
і градом сиплються з усіх боків: «Маз[о]лтох, Мазолтох»… Це 
означає «будьте счастливими». Це так: привітання молодим.

Закінчивши отаку драмку, свати сідають вечеряти.
На вечеру готовлять такі їжи (кількість та якість їж зале-

жить від умов соціяльних): жаркоє, суп, компот, вінне жаркое, 
горілку, вино з вишень і баг[ато] других їж можна бачити (їжи 
не відогравають таке велике значіння в цьому кнасмулі). Особ-
ливу ролю в їжах мають пірники. Не можливо бачити кнасму-
ла без пірників, хоч[а] які б то були умови. (Навіть коли молода 
чиста сирота, то й то найблизчи родичі чи друзі пеклуються 
про це).

Всі їжи на кнасмулі бувають за гроші молодої (тобто бать-
ків молодої).

На другий день усі свати розїжаються для того, щоб спра-
вити хупу, як повинно бути, свати разом з молодим, коли не 
з одної місцевости вони, — заїжають в приїжу, але в усякому 
разі зразу заїхати до молодої не можна.

Для дальнішого міркування візьмемо останній випадок.

 1 Розбівають це блюдце хтось з сватів (приміт. М. Фельдмана).
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Музика (коли вона є, бо можна й без музики) буває в хаті 
молодої.

В хаті молодої угоcщають сватів. Музика грає, й так про-
ходить час до початку хупи. В хаті молодого угосщають сватів 
також, але там музики немає.

Наступає «базецінг». Молоду сажають на стуль, коло неї 
найблизчі стоять (коли є, то батьки). Приходить сюди молодий 
з сватами й покриває лице молодої, та [молода], як принято, 
плаче (у кожного в цей час лються сльози). Молода собою уяв-
ляє в даний мент жалісною, нещасною, зажуреною сиротою.

Кидають такі бумажечки малесенькі на молодого й мо-
лодої (як я бачив, то ці бумажки прості й завжди бувають 
кольоровими).

Під час цього грають «грам»1 молодій, коли молода є си-
ротою, то кажуть, щоби батьки з того світу подбали про щастя 
молодої. Тут кажуть про нещастя, що терпить сирота і т. д. На 
кінці бажають молодій сщастя.

Після цього молодий іде до свої хати (або туди, де містить-
ся), за ним іде музика. Там також грають (кажуть або співають) 
грам молодому. Грам буває м[а]йже одного змісту. Його (моло-
дого) обкідають також паперчиками й рушають для того, щоб 
провести хупу. Хупа буває коло синагоги надворі. Беруть чо-
тири палки, на яких завязують велику чотирохкінцеву хустку 
або занавіску з тор, що зв[еться] «гапурехес». Коли приходить 
молодий, виходять й прямують сюди молода з сватами. Під цю 
хупу (палки та завязана зановіска — гапурехес зв[еться] хупою) 
заходить моло[д]ий в середину, й біля нього кругом обходять 
сім раз молода з сватами, які під цього часу зв[уться] маршал-
ками (так їх по-укр[аїнськи] називає стара баба, по-евр[ейськи] 
вони зв[уться] «інтерфірери»). Після того, як кінчають обхід, 
равін або різник, чи який другий вчений евр[ей] каже молит-
ву. Коли кінчають молитву, то всі поздравляють: «Мозилтах… 
(Щастливо будьте…)». Базецінг та хупа провадиться при го-
рінні свічок маленьких, яких тушать, коли кінчаються хупа. 
Ціми свічками (горінням їх) хочуть чи бажають молодим світ-
ле ясне життя в дальнішому.

Вертаються до молодої, де проводять час, гуляючи, після 
чого вечеряють.

 1 Каже грам музика[н]т жалібно музичним тоном (приміт. М. Фельд-
мана).
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Теперешній раз вечеряють у молодої як калесцад, так і 
хусисцад.

Коли є музика, то гуляють аж цілу ніч, а часом і до півдня, 
так що в цілому гуляють часом цілу добу.

Загальновідомим явищем є те, що кожний сват хоче себе 
показати тут гарно, тобто багатим, і тому, по можливости, ку-
пує як собі, так і чужим тапки.

Може часом бути на весіллі незадоволення сватів молодим 
чи молодою (може часом бути, що сватам приходиться голоду-
вати, або не звертають на когось з сватів особливу увагу). Таке 
явище зустричається часто-густо.

Як бачимо з цього, що еврейське весілля різниться від 
селянського українського весілля своєю делікатностю. На 
евр[ейському] весіллі ми не побачимо, щоб бились або сварили-
ся. Це така ознака евр[ейського] весілля.

Розїжаються після хупи (звичайно, на другий день, але це 
не обов’язково). В ту суботу, яка найскоріше приходиться до 
хупи, цього молодого визивають коло торі, яку читають в кож-
ну суботу в синагог, по-евр[ейськи] буде: «Мі ріфт ім іффет».

Це обов’язково, бо з цього часу він надіває талес — це та на-
крівна матерія, що надівають, коли моляться, жонаті люди.
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЗЧИК1

аванс  234
аліменти  177, 183
ангел (янгол)  267, 269, 281, 284, 326, 390
Андрія  61, 105, 157, 365
анекдот  54, 371, 436
ба́тьківщина  194, 202
баба-бранка (баба,повитуха)  65, 90, 256, 261, 263, 269, 275, 278, 398
бабине літо  73, 362
байстрюк  176, 177
балада  23, 407
базар  543
батьки хрещені  66, 156, 228, 274-277
бджоли (пчоли)  36, 241, 274, 327, 329, 355, 367, 371, 375, 431, 533, 535
безпритульні  185
безсонниці (ношниці)  272, 278
береза  153, 353, 356, 380, 385, 520, 521
беседа  114, 159, 204, 544
бик  515
битки  371, 395, 598
білизна  391
Благовісник  73, 353
Благовіщення  71, 73, 77, 345, 353, 396, 397, 518, 594
блискавка  408
 божевілля, божевільні  168, 191, 192, 215
борг  187, 192, 200, 208, 218, 220, 232
борона  359, 530, 553, 554
бортник  (див. пасічник, пасічництво)
бохан  (див. хліб)
будівлі  115, 189

 1 З програм до покажчика внесено лише поняття й теми, які фі гу-
ру ють у їхніх назвах та назвах окремих розділів. З відповідей на 
програму з етнографічної діалектології до покажчика  залучено 
назви лише тих предметів та явищ, які мають розгорнуті пояс-
нення.
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будівлі господарчі  189, 350
бусол  74, 76, 363, 374, 390, 552
Варвари  63, 97, 157, 366
вареники  61, 67, 274, 275, 289, 310, 328, 342
вартівник (лановий)  218, 238
Василя  349
Введення  61, 74, 365, 517
вдівець  156, 159
вдова  65, 154, 176, 185, 196, 214, 291, 581
ведмідь  415, 552
Велика субота  293
Великдень (Паска)  21, 54, 64, 70, 73, 77, 353, 356, 372, 391, 525, 553, 

582, 593, 594, 597, 598, 599, 600, 601
Великдень навський  373, 395
Великий піст  63, 70, 371, 390–393, 590
верба, верба свячена  71, 371, 373, 390, 404, 406, 519, 533, 585
Вербний тиждень  71, 371, 375, 581, 582, 593
верстат ткацький  138 
верч  524
веселка (радуга)  72, 320, 431
весілля  25, 65, 66, 107, 108, 139, 160, 161, 163–166, 168, 189, 217, 218, 

227, 228, 275, 286–323, 434, 544–549
весілля єврейське  487–491, 609–614 
весняк  519
веснянки  21, 23, 24 42, 43, 372, 378, 379, 437
вечорниці (веч рки, вечоринки)  157, 257, 337, 366, 523
взуття  121, 139
вирій (вірей)  396
витребеньки  311–313, 415, 435, 438
вишивка  81
вівторок  391
вівця  70, 127, 147, 346, 355, 515, 518, 581, 583, 588, 589
відповідальність за шкоду  240, 241
відсотки  218, 226, 231, 232
відьма, відьмар  54, 69, 70, 79, 80, 272, 329, 334, 345, 352, 354, 356, 359, 

361, 377, 390, 393, 396, 405, 410, 411, 437, 520, 521, 529, 530, 553
віз  132, 145, 146, 227, 550
вікно (окно)  132, 277, 603
віл  351
Вілія  396
вілки (див. рогач)
вільха (ольха)  583, 585
віник  346, 371, 404
вінок  295, 296, 306, 307, 314, 322, 324, 335, 359, 546
вінець  301
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вінчання  160–164, 175, 178, 204, 295, 298, 300, 335, 434
вірування, повір’я  70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 92, 167, 203, 204, 269, 277, 

344–359, 361, 362, 364–368, 371, 373 –377, 396, 397, 402, 404, 406, 
431, 434, 435, 436

віск  405, 593, 597
вітчим  177, 196
Власа  390
власність  201, 208
власність громадська  201
вовки  354, 366, 367
вовна  436
вогонь (огонь)  26, 68–71, 345, 356, 376, 393, 396, 398–408, 520, 521, 562
вода  68, 70, 78, 263, 271, 277, 301, 328, 350, 373, 417–425
вода непочата  80, 271
вода свячена  25, 271, 276, 300, 314, 320, 324, 362, 389, 428, 518, 522
Водохреще (Крещенє, Ордань)  25, 105, 350, 351, 389, 397, 408, 518, 522
Воздвиження (Вздвиженє, Здвиженє)  61, 362, 396, 398
волосся  268, 274, 405
ворожіння (гадання)  63, 69, 348, 350, 359, 365, 371, 375, 390, 396, 408
ворона  74, 75, 76, 351, 352, 354, 373, 374, 377, 390, 533
ворота  156, 347, 350, 352, 519, 530, 533, 549
вроки (уроки)  273, 279, 525, 530
Всеїдна  371
втиралник  402, 433
вуглина (оголина, жарина)  25, 70, 402, 404, 405, 406, 526
вуж  362
вуздечка (нуздечка)  542
вузли  390, 397
вулики (борті, колоди)  36, 46, 57
Вшестя  73, 373, 397
Гаврила  76
гадання (див. ворожіння)
гадюка  53, 76, 127, 148, 362, 395, 396, 398
гайдамаки  28, 29
Ганни зачаття  367
Ганни успіння (спенної Ганни)  360
гарбузяний ліхтар  95, 563
годованець  177, 185, 233
голка  271
головня, головешка  404, 405, 518
Головосіка (Головостеніє)  61, 361, 398
голосіння  325, 326
горобці (гороб’ї)  75, 349, 350, 373, 375, 377
городництво  63, 344, 345, 349, 353, 355, 359, 361, 364, 371, 375, 377, 437
горох  354, 356, 368, 391
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господарство, хазяйство  170, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 184, 
185, 187–190, 191

господарство хатнє 118, 135, 188
границя (див. межа)
гребінь  269, 281
гребля  214, 539
гречка  376, 377, 588, 600
грім  68, 71, 76, 203, 351, 377. 389, 397, 404, 405, 406, 407
громада  159, 191, 192, 196, 201, 215, 235, 411, 538
громада земельна  211
гроші  65, 68, 271, 272, 280, 292, 314, 316, 330, 345, 355, 371, 376, 390, 

406, 434, 588, 595, 602
гуска  75, 76, 127, 147, 352, 353, 368, 373, 374, 534, 586
гутаннє  106, 108, 166, 322
ґарнець (ґарць) 588 
дання  414
дарування  227, 228
двері  277, 327, 338
двір  174, 184–190, 196, 211, 213
десятник  538
джерело  429, 430
дзвін  56, 323, 324, 431, 432, 553
дим  379, 406
дитина, діти  66, 69, 77, 169, 170, 176, 179, 183, 184, 187, 194, 195, 196, 

204, 214, 235, 241, 268, 269, 275, 277, 279, 280, 337, 395, 396, 405, 
406, 408, 430, 437, 465

діалектологія етнографічна 114–151
«діди»  61, 389
дідизна  215
дідичка  173, 188, 193
діжа  25, 60, 135, 315, 327, 371, 391, 435, 436, 601
діти засиновлені  37, 156, 196
діти позашлюбні  176, 177
Дмитра  364
днище  80, 138, 498
дні жіночі  258, 344
дні тижня  351, 397, 527
дні чоловічі  258
довж  535
довіренность (див. перепорука)
договір  215, 216, 220, 221, 222, 229, 230, 232, 233, 236, 413, 541
договір користування  228–231
договір охорони («поклад»)  239, 240
дожинки (див. обжинки)
доля  281
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домівка  67, 350
домовик  532, 533
домовина (див. труна) 434
дорога  125, 521
дощ  345, 355, 373, 374, 375
дротик  379
Друга Пречиста  362
дружка  161, 301, 549
дудка  560, 561, 585
духовна (розпорядження, тестамент, духовниця, завещаннє)  197–201
душа  61, 65, 324, 338, 393
дяковщина  230, 237, 588
євреї  98, 99, 277, 278, 363, 515, 569, 607
єврейські звичаї та обряди (див. також: весілля, похорон єврейські)  

64, 99, 277, 278, 375, 482, 483, 484, 485, 490, 607, 608
єжук  80, 530
жар  26, 69, 70, 376 
желізце (див. залізце)
житло  115
жито  61, 73, 277, 300, 314, 320, 322, 327, 338, 345, 362, 375, 376, 588, 600
жінка безплідна (камениця)  168, 258, 259, 260, 261, 277, 327
жінка вагітна  69, 167, 259, 260, 261, 277, 327, 345
жлукто  550
жнива  64, 361
жовтовниці  258, 330
журавлі  75, 379, 390
забавлянки  283
заборони  25, 26, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 79, 203, 204, 258, 259, 260, 274, 

275, 344, 345, 351, 360, 361, 363, 364, 373, 389, 397, 402, 403, 405, 
429, 436, 528, 534

завдаток (задача)  215, 216, 219, 220, 226, 229, 576
завіска  433
завітки  414
загадки  408, 464, 465-474, 502
Заговини  364
задача (див. завдаток)
заклад  231
«за косяни»  108, 320, 321
залізце (желізце)  258, 271
замовляння  53, 67, 265, 266, 267, 273, 354, 439
запаска  257
запродажна  215, 226
Запусти (Запуски)  216, 390, 525, 588
заратуваннє  (див. позичка-користування)
заробітки  184, 186
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заручини  161
засоби пересування  126, 145
застава  208, 226, 227
застіжка (див. стрічка)
Зборна субота  390
звичаї  25, 165, 166, 265, 280, 334, 337, 575, 576, 609–611
звірі  128
Здвиженнє (див. Воздвиження)
«зелений пастух»  573
Зелені свята (Трійця)  70, 160, 373, 377, 397, 534
землекористування  210–213
землеробство, хліборобство  123, 143, 144, 344, 350, 351, 352, 353, 

354, 355, 359, 370, 375, 376, 377
земля  172, 180,183, 186, 187–190, 193, 201, 202, 208–213, 215, 219, 

222, 226, 227, 228, 231, 355
зілля  61, 204, 260, 262, 265, 268, 271, 272, 276, 284, 285, 333, 355, 

405, 517, 526
зілля свячене  272, 279, 334, 529
змій  515, 519
знахар (знахур, знахор)  324, 334, 411, 414, 431, 553
зозуля  30, 75, 359, 374, 390
Зосима і Саватій  36
Іван Довгий (Миколін)  355, 375
Івана Богослова  362, 525
Івана Купайла  54, 61, 63, 345, 356, 517, 518, 520
іграшки (цяцьки)  585
ігри  372, 437, 561, 586, 587, 588, 598
ікона  36, 49, 61, 81, 156, 163, 164, 165, 166, 173, 258, 298, 299, 314, 

317, 319, 320, 324, 402, 559, 586, 595
Іллі  76, 360, 397, 517
інструмент  234, 340
ітер’єр хати  49
інцест  29
їжа  26, 61, 122, 141, 142, 272, 274, 275, 276, 289, 310, 380, 545, 612
їжа обрядова  60, 61, 63, 65, 67, 92, 142, 291–294, 310, 313, 328, 346, 

359, 360, 367, 371, 390, 391, 394, 395, 396
каблучка, перстень  300, 335
кагло  404
казка  172, 269, 355, 379, 410, 474–477
календар єврейський  98, 99, 479–486
календар народний  99, 346–373, 388–398
калинівське чудо  92
камениця (див. жінка безплідна)
каплиця  56
каптан  35, 37, 50, 51, 52, 504, 559, 561, 563, 565, 566
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капуста  376, 377
«карпа скакати»  323
картопля  375
Катерини  365
качка 76, 127, 147, 390
каша  355
квасоля  588
кваша  377
квочка  344
килим (килім)  36, 37, 83, 112, 165, 166, 171, 262, 304, 314, 315, 317, 

320, 322, 324, 327, 391, 501, 502, 503
кібалка (ґібалка, кімбалка)  26, 29, 36, 46, 314, 315, 499, 500
кілок осиковий  268, 583
кінь  53, 60, 74, 78, 113, 127, 147, 223, 316, 327, 351, 354, 355, 360, 

362, 366, 371, 375, 376, 377, 379, 396, 477, 515, 516, 517, 522, 523, 
540, 551, 581

кіт  75, 77, 78, 278, 374, 516, 517
клейтух  408, 518
клек  586
ключ  300
кожух  308
коливо  65, 328
колиска  204, 267, 271, 272, 278, 279
коловоротка  136, 137
колодезь (див. криниця)
колоди (див. вулики)
Коляда  350
коляда (див. обрядові вироби з тіста)
колядки  369, 370, 377
колядки дитячі  368, 369
колядники  436, 533
комахи  128, 148, 344, 345, 371, 374, 377, 379
комин  268, 327, 550
«комина бити»  166, 322
комин-лучник (див. лучник)
комора  25, 166, 289, 291, 295, 315, 322, 327, 601
Конон   517
коноплі  365, 521
копанка  427
коралі  258, 271, 499, 504
корж  61, 63, 65, 292, 323, 365, 390
користування  202, 207–210, 228, 231
корова  60, 61, 64, 67, 70, 75, 78–80, 113, 127, 147, 223, 290, 316, 345, 

346, 352–356, 361, 368, 374, 376, 377, 395, 436, 437, 439, 515, 516, 
517, 520, 522, 581
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коровай  25, 65, 66, 165, 227, 291–295, 315, 316, 317, 322, 355, 546, 
601, 603

корчма  341, 538
коса  273, 296, 315, 324, 335, 530, 533
коса (реманент)  356, 377
Косма-Дем’ян (див.: Кузьми й Дем’яна)
косовиця  70, 124, 143, 144, 354, 360
Костянтина й Олени  356
котки  371, 395
коцюба  317
кошара (загородь)  214
кошт  162, 163
Кривий танець  21, 372, 437
крижмо  275, 280
криниця  80, 113, 213, 214, 350, 417–432, 436, 439, 552
крікси  58, 67, 267, 272, 278, 285
кріпаччина  603
кропило  276
кросна  138
Кузьми й Дем’яна  77, 364, 377
кум  156, 275, 276
кума  156, 271, 275, 276, 277, 593
куми  65, 275
куми стрічениє  275
купайло  356, 359
купівля  215, 219, 220–227, 538
купівля худоби  219, 220, 222, 223, 530–533, 540–543
курка  75, 76, 77, 127, 147, 344, 347, 348, 350, 353, 364, 368, 374, 375, 

377, 534
кутя  60, 66, 67, 328, 349, 350, 367
Кутя  436, 500, 533, 549
Кутя багата  346–349, 518, 533
Кутя голодна (п сна)  60, 350, 389, 518
Кутя перша  367
лава  324
лайка  389, 404
лановий  (див. вартівник)
ластівка  79
легенди  21, 30, 33, 53, 56, 69. 76, 78, 113, 281, 326, 337, 354, 356, 360, 

361, 363, 366, 371, 372, 389, 391, 393, 402, 407, 415, 431, 476, 477, 
478, 518, 519, 551

лезево  396
лисиця  287
лікування худоби (див. хвороби худоби та їх лікування)
лірник  20
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ліс  70, 189, 212
ложка  25
лопата (хлібна)  25
лучина  71
лучник  71, 99, 396, 501
люлька  407
ляк  408, 515
льон  76, 258, 269, 345, 350, 351, 352, 356, 376, 377, 391, 405, 433
магічні дії  25, 53, 54, 58, 60, 61, 63–68, 70, 71, 76, 77, 79, 80, 204, 223, 

264, 278, 279, 345–359, 361, 365–368, 371, 372, 376, 377, 388, 390, 
391, 394, 396, 405, 436, 437, 521, 522, 523, 530, 531, 533, 535, 599

маєнток  182, 201
май  396
майно  169, 174–177, 179, 182, 183, 185–200, 227
майстер  215, 216, 219, 235
мак  58, 79, 300, 328, 329, 338, 353, 354, 356, 361, 371, 390, 431, 437, 

438, 521, 530, 588
мак-видюк (мак-ведун)  59, 437
Маковець  110, 361
Маковія  356, 361
макуха  527
маламай  61, 62, 63, 365, 602
мальованка  83, 84, 590–601
мандрики  61
маршалки  25, 161, 217, 295, 299, 301, 302, 306, 307, 309, 313, 314, 

315, 316, 322, 434, 547, 613
Масляна (Масниця)  61, 63, 371, 389, 390
мачуха  177
мед (див. також: пасічництво; їжа обрядова)  322, 592, 598
межа  203, 204, 210
Меланки  60
мельник (мелник)  411–414, 416
мерлини (див. смерть)
мертвець (див. покійник) 159, 301, 329, 337, 338, 406, 535
Миколи  210, 366, 398, 517
Миколи весняного  74, 233, 355, 356, 366
Михайла  73, 74, 364
миші  405
міліція  193
міна  225, 227, 538
мірошник  410–414
мірошництво  408–416
міст  405
місце  272, 277, 279
місяць  71, 355, 364, 373, 435
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місяць-молодик  344, 375, 526
місячка  204, 257, 258, 262, 263, 279, 345
млин  214, 215, 410–415, 538, 539
млинці  60, 63. 289, 310
могилки  328, 329, 371, 406, 598
могорич  215, 216, 224, 232, 236, 238, 287, 291, 322, 536, 537, 575
молитви  25, 261, 262, 264, 265, 267, 277, 389, 396, 402, 433, 437, 525, 

581, 597, 611
молоко  273, 267, 280, 345, 356, 523, 529, 533
мороз кликати  368, 518
муравлиння  521
навальне  235
найм майна  228–231
наймання  232–236, 538
наймит  233, 234, 235, 241, 538
налигач  222, 531, 533, 542
налог (див. податок)
намітка  161
настолник  61, 313, 315, 391, 345, 350, 353, 371, 436
невстойка  219, 229
нелень  519, 522
нечистий (злий, чорт, нечиста сила, одміна)  71, 203, 267, 269, 270, 

271, 279, 389, 350, 410, 414, 515
ніж  25, 79, 269, 271, 345, 377, 394, 526, 530
Новий рік  26, 60, 69, 70, 346–350, 388, 405, 517, 518, 522, 533, 534, 

549, 550
ночовки  271
ночовки (хлібні)  25
ношниці (див. безсонниці)
Обернення  390
обжинки  345, 360
обід поминальний  328, 338, 389, 395
обіцянка  217, 218, 227, 228, 232
образи (див. ікони)
оброть  223, 396
обряди  25, 262, 263, 598
обрядові вироби з тіста  57, 60–66, 70, 79, 91, 92, 96, 289, 291–295, 

310, 313, 314, 365, 377, 391, 393, 394, 395, 396, 404, 435, 531, 546, 
601, 602, 603

овес  65, 292, 316, 329, 352, 602
огірки  375, 376
одамашка  81
оддарування  228
одміна (див. нечиста сила)
одяг  121, 139, 287
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Олекси теплого  73, 352
ольха (див. вільха)
Онопрія сонцеворота  356
опіка  175, 191–193, 200
опікун  191–193, 200
опікуни худоби  517
оплітки  296
Ордань (див. Водохреще)
оренда  209, 210, 227
орендар  215, 411, 538
осика  268, 530, 583
ослон  295, 304, 306, 307, 309, 314
павук  79
паланичка, паланичка забутня (див. хліб та обрядові вироби з тіста)
пампушки (див. обрядові вироби з тіста та їжа)
панахида  295, 327, 328
панахидка  327, 328
папороть  345, 356
Параски П’ятниці (П’ятенки)  61, 364
парастас  65, 92, 389, 390
пасербиці  177, 196
пасинки  177, 196
пасічник (бортник, бджоляр), пасічництво  36, 46, 54, 81, 215, 327, 

347, 349, 352, 354, 394, 396, 535, 536
Паска (див. Великдень)
паска  (див. обрядові вироби з тіста)
пастухи  39, 69, 215, 216, 229, 235, 236, 408, 523, 524, 527, 538, 560, 

561, 575–589
пацьорки  55
передача  224
перезва  311, 315, 322
переказ  28, 31, 46, 80, 323, 333, 342
перелюбство  167, 168, 177
перепій  217
Переполовеніє (Переплавна середа)  373
перець  534
Петра (Петра і Павла)  61, 74, 351, 359, 370, 373, 374
Петрівка  343, 344, 379, 427, 58
печина  272, 279 
Пилипа  364, 365
Пилипівка  61, 365, 396
пироги  61, 65, 163, 546
писанка  83, 84, 218, 395, 590–601
писар  539
півень  74, 351, 352
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підряд  236, 237
підрядчик  236, 237, 238
пірники, п’єрники (див. обрядові вироби з тіста)
пісні весільні  25, 154, 161, 164, 175, 217, 292–322, 434, 546, 549, 601
пісні обжинкові  345, 360
пісні жартівливі  157, 163, 205, 282, 311–313, 341, 382, 385, 388, 410, 

415, 416, 435, 438
пісні історичні  22
пісні колискові  282, 283
пісні купальські  357–359, 409, 520, 521
пісні петрівчані  358
пісні родинно-побутові  39, 41, 42, 44, 179, 205, 385–387, 432, 439
пісок  272
піст  351, 438
піч  68, 69, 70, 71, 272, 293, 364, 435, 534, 596, 592
плакси  272
побажання  228, 276, 334
побут новий  26, 27, 29, 30, 31–34, 48, 60, 168, 169, 170, 232
побут релігійний  131
побут родинний  130, 150, 166–193, 242–256
побут суспільний  40, 130, 150
повід  222, 542
повір’я (див. вірування)
податок  180, 210, 229, 232, 500
поденник (подьонщик)  233
подол сорочки  345, 521, 526, 530
подружжя  170, 175
подушки  272, 317, 320, 324, 334
подушне  603
пожежа  69, 70, 71, 345, 403, 404
позика  183, 231
позика користування  231
позичання  207
покійник (вмерший, мертвець)  159, 301, 324–329, 334, 337, 338, 368, 

406, 535
поклад (див. договір охорони)
поклет  567
покри́вало  324
покревність  155, 156
покритка  29
Покрова  70, 73, 343, 363, 376, 522, 588
покуть  67, 77, 276, 309, 328, 329, 367, 533, 534, 542
пола  222, 223, 532, 542
поліно  390, 405
полісун  519

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

629

поліція  193
полки (пелюшки)  263, 278
пологи  263, 272, 278, 324, 327, 439
полотно  277, 278, 290, 344
Полупетра  359
поминання  389
понеділок  371, 390, 391
попіл  301, 359, 396, 404, 521
поріг  25, 71, 77, 223, 268, 275, 327, 531, 534, 545, 601
породілля  262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 273, 276, 278, 279
порося свячене  531
порука  220, 221
поручитель  219, 220, 221
посаг  108, 152, 154, 160, 162, 163, 167, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 

179, 290, 291, 498, 544
посівання  349
постоли  524
посуха  345, 431
потрава  241
Похвальна субота  76, 390
похорон  65, 66, 234, 275, 323–338, 434, 602
похорон єврейський  491–493
похрестини  276
пошесть  332–338
право власності та володіння  202, 203
право водне  213, 214
право застави  208
право звичаєве  151–241, 575–589
право земельне  208–213
право зобов’язань  214–241
право представництва  186, 187
право речове  201–214
право родинне  152–193
право спадкове  193–201
право сусідське  204–206
право шлюбне  152–176
Пречиста  61, 233, 354
привиди  515
придане (див. посаг)
придани  108, 309, 310, 321
приймак  156, 157, 173, 177–180, 185, 196, 286
приймак-годованець  185
приймацтво  155, 177–180

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

630

прикмети  70, 72–76, 79, 258, 259, 261, 268, 269, 277, 280, 281, 328, 
329, 330, 334, 343, 346, 350–353, 355, 360, 363, 364, 365, 368, 
370, 371, 373–376, 379, 391, 406, 430, 432, 490, 517, 530, 532, 533

примовки  24, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 99, 268, 274, 276, 279, 280, 
282, 284, 335, 341, 343, 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 
355, 356, 359–368, 371, 375, 376, 377, 388, 397, 403, 404, 405, 408, 
420, 430, 437, 438, 534

примовки при сватанні  287, 288
припорука  238, 239
прислів’я, приказки  42, 57, 63, 72, 73, 74, 154, 159, 161, 165, 166, 167, 

178, 181, 202, 216, 217, 222–225, 227, 228, 237, 263, 272, 351, 352, 
354, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 373, 403, 410, 414, 
415, 437, 439–464, 502, 519, 520, 542, 543, 581, 582, 594, 600

приспівки до чарки  380, 381, 382, 383–385
пристріт  268, 271, 272, 273, 278, 286, 395, 515, 525, 526, 529
Проводи (Проводна неділя, «Проводцє»)  64, 65, 395, 594
проводцє (див. Проводи)
програма  114–131, 242–256, 330–338, 339–340, 398–402, 408–409, 

420–425, 479, 499, 501, 504, 536–537, 575–580
продаж  215, 221–227
продаж худоби  215, 216, 222, 226, 530–533, 538
проценти (див. відсотки)
прядиво, пряжа 54, 120, 343, 433
псальми  391, 392
птахи  352, 390
птахи дикі  128, 148, 352, 374, 390
птахи свійські  127, 147, 352, 353, 390
пташки «пожежні»  404
пугач  329
пуп  269, 278
П’ятниця св.  97
п’ятниця  351, 391, 394, 397
раду́га  (див. веселка)
редька  376
резачка (хвороба)  21, 332, 333
реманент  124, 185, 188, 195, 427
рибалки, рибальство  54, 129, 149, 352, 367, 377
риба  128, 352, 377, 391
ріжок (рожок) пастуший  285
Різдво (Роздво)  60, 66, 70, 74, 91, 105, 114, 159, 343, 349, 365, 368–

370, 373, 380, 389, 398, 436, 534, 588, 592
різдвяний день  105, 349, 351, 370, 389
річка  214, 345, 431
робота жіноча  340, 341, 342, 343, 364, 586
робота чоловіча  340, 341, 342, 343
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рогач (вілки)  406
роги  437, 518, 521
родиво  256, 262–267, 277, 286
родина  176–190
родини  258, 274–278
рожок (див. ріжок пастуший)
розвод (див. розлука)
розводки, розводники  26, 29, 65, 167, 168
розигри («брики») 67, 344
розкуркулення («роскулачіваніє»)  201
розлука (розвод)  168–170, 175, 176, 498
розпорядження (духовна, завещаннє, тестамент) (див. духовна)
роса  73, 74, 79, 354, 374, 436, 519, 522, 526
роса зорійська  526
рослини  129, 149, 594, 595
росписка  200, 224
«руки бити»  222, 540, 542 
рушник  165, 166, 171, 320, 327, 328, 335, 391, 432–435, 436
рушник на офіру  433
рушники святошні 300, 317, 432
ряда  236
Сави  366
садиба  189, 212
садок  210, 348, 368
сало свячене  519, 520
самогубець  336, 337
сани  347, 549
свати  108, 158, 160, 165, 175, 201, 287, 288, 290, 291, 295, 298, 541, 544
сват головний  288, 289
сват коренний  290, 291
сватання  158, 161, 162, 227, 286–291, 499, 544, 545
свахи  25, 217, 289, 290, 291, 300, 304, 306, 307, 308, 309, 313–317, 

601, 613
свекруха  281
свиня  78, 127, 147, 348, 353, 363, 364, 375, 377, 515, 518, 530, 581, 586
свисток пастуший  582
свита  37, 84, 222
свідки  197, 208, 215, 219, 224, 230, 232, 237
світилки  306, 309, 313
свічка  71, 300, 301, 308, 309, 313, 324, 334, 338, 356, 389, 390, 520, 

535, 613
свічка громнична  71, 265, 351, 352, 404, 405, 522, 530
свічка страсна  70, 377, 391
свічка-«тройця»  71, 345
свояцтво  155, 156
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Святий вечір (див. Кутя перша)
святі  390, 393
сектантство (див. хлисти)
Семена (Семена-житосія)  233, 296, 375
середа  344, 375
Середопістя («Хресті»)  64, 371, 390, 437, 590, 594, 603
серп  345, 530
сироватка петрівчана  404
сирота, сироти  189, 191, 192, 193, 214, 303
сікач (земляний коник)  98, 105, 377
сіль  25, 79, 156, 173, 271, 272, 279, 287, 322, 327, 328, 353, 355, 368, 

391, 404, 408, 523, 529, 530, 533, 588, 600
сільрада  182, 200, 211, 213
сіни  317, 404
сіно  324, 404
сіножать  189, 210, 212, 214
сірники  402, 403, 405
скотарство  70, 92, 359, 499, 504–514, 514–534
скриня  36, 165, 313
смерть (мерлини)   66, 70, 175, 183, 185, 189, 193, 197, 332–338
сміття  368, 534
сніп перший  522
собака  75, 241, 332, 374, 375, 516, 517, 530
сокира  269
соловей  390
солома  390, 402, 519
сон  347, 350, 431, 558
сонце  70, 74, 80, 91, 356, 359, 374, 377
Сорок мучеників  61, 72, 352
сорочка  36, 81, 82, 171, 257, 258, 264, 268, 271, 274, 284, 322, 335, 

365, 521, 526, 530
сотник  538
спадкодавець (див. право спадкове)
спадкоємство  (див. право спадкове)
спадкоємці («наслєдніки»)  184, 230, 237, 239
спадщина («наслідство») (див. право спадкове)
Спаса  61, 361, 379, 525
спідниця (сподниця)  55, 81, 82, 95, 563, 564, 565
срібло живе  431, 518, 533
староста сільський  538
старці  171, 182
степка (здебка)  46, 567
стіл  298, 302, 307, 309
Страсні дні  405, 408, 593
Страсті  71, 371, 377
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страховки  210
стрільці  350, 363, 367
Стрітення  71, 75, 76, 265, 351, 352, 375, 405, 520, 522, 534
стрічка (застіжка, лєнта, оплітки)  165, 295, 296, 314, 546
субота  371, 390, 391, 593, 594
суд  162, 177, 192, 200, 202, 217, 218, 224, 227, 229, 232, 237, 238, 239, 

241, 540, 541, 543
суд народний  240
сусла  273, 280
сход  538
талан  542
тварини домашні  127, 147, 356
тиждень білий  375
тиждень вербний  375
тиждень пасхальний  375
тестамент (див. духовна)
тік  166, 322, 327, 436
тіло голе  68, 69, 79, 344, 345, 354
ткацтво  120, 136, 353
товар (див. худоба)
толока  240, 359
трапкач  433
Тройця (див. Зелені свята)
труба пастуша  583
труна  66, 67, 324, 326, 327, 328, 334, 335, 338, 434
Трьох святих  76, 351
тютюн  478
убори головні  121
угода  175, 178. 219, 227, 229, 230, 232, 236, 239. 541, 589
угода орендна  210, 211
угода передшлюбна  159, 163
узвар  289, 328
узор  171, 433
умова  224, 225, 227, 233, 237, 238, 239, 413
учень  235
фартух  81, 82, 526, 531
фіґури  431, 435
Филимонів пост  525
хазяйство (див. господарство)
хата  49, 131, 169, 173, 189, 262, 263, 272, 309, 320, 322, 328, 344, 345, 

348, 361, 371, 406
хвороби та їх лікування  67, 70, 204, 258, 334, 351, 352, 354, 368, 371, 

390, 391, 395, 406, 438, 518, 529, 599
хвороби дитячі та їх лікування  21, 58, 67, 70, 204, 268, 271, 272, 273, 

278, 286, 406
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хвороби худоби та їх лікування  21, 70, 354, 368, 395, 435, 525–530, 599
хлисти  27, 28
хліб  25, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 79, 92, 92, 141, 156, 163, 164, 173, 174, 

233, 271, 272, 274, 275, 276. 277, 279, 280, 287, 288, 291, 292, 295, 
298, 299, 300, 302, 308, 314. 317, 320, 321, 327, 328, 349, 353, 355, 
356, 368, 371, 377, 389, 391, 394, 396, 397,435, 438, 498, 500, 523, 
530, 533, 544, 545, 547, 581, 583, 588, 590, 600

хліб забутний  436, 531
хліборобство (див. землеробство)
хлів  327, 405, 436, 517, 519, 530, 533, 542
хміль  436
холера (див. різачка)
Хомина неділя (див. Проводи)
хоругви (цех)  280, 327, 385
хрест  64, 71, 258, 271, 275, 300, 324, 328, 389, 390, 394, 430, 598
хрестини  65, 227, 228, 274, 275, 276, 278, 279
Хресті (див. Середопістя)
хрещеник  156, 256
Хрещення (див. Водохреще)
худоба  127, 147, 170, 174, 183, 186, 194, 195, 202, 203, 204, 213, 222, 

223, 236, 241, 274, 345, 350, 353, 354, 356, 363, 364, 368, 370, 371, 
376, 390, 397, 398, 430. 438, 540, 542, 543, 581, 582, 588, 589

хустки  162, 163, 171, 261, 288, 290, 295, 302, 307, 314, 324, 327, 335, 
500, 545, 546, 613

хусточка (платочок)  164, 272, 287, 290, 303, 309, 324, 327, 611
хутір  212, 213
цвинтар  299, 371, 395
церква  56, 70, 71, 113, 352, 393, 431, 553
ціп  269
цукор  278
цяцьки (див. іграшки)
чайка  390
частушка  96
чепець  315, 499, 500
червець  595
черезсмужжя (черезполосиця)  212, 523
черепаха  76, 363
четвер  373, 391
Чистий понеділок  391
Чистий четвер  25, 345, 371, 391, 436
чорт (див. нечистий)
шапка «рогачка»  108
шерсть худоби  530, 531
шкода  240, 241
шлюб  96, 153–176, 288, 541
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шляхта  160, 161, 162, 172, 189, 288, 561
шнурок  324
Шум  372
щастя  79
щедрівки  347
щурі  411, 414
Юрія  53, 61, 73, 92, 345, 353, 356, 376, 397, 405, 517, 519, 522, 600
Явдохи  72, 352
яйце  99, 272, 274, 350, 355, 377, 391, 395, 592, 593, 597, 598
яйце свячене  70, 404, 599
ярмарок  342, 532
ярмо  80, 498, 542
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ІМЕННИЙ ПОКАЗЧИК1

Бех (Ляшкун) Василь  28
Бех (Оврамець) Маруся (Марися) Іванівна  20, 21, 23, 24, 45, 498, 499, 

500, 501, 503, 554
Бех Варвара Павлівна  329
Бех Василь  8
Бех Василь Опанасович (Танасійович, Таназів,Охванасьїв)  22, 23, 413
Бех Ганя Іванівна  20, 45, 49, 84, 498, 499
Бех Гапка Федорівна  83, 84, 112
Бех Данило Іванович  35
Бех Євгенія (Євгаська, Йоувга) Панасівна  35, 36, 37, 47, 55, 58, 435
Бех Іван  57
Бех Катерина Павлівна  83
Бех Кирило Петрович  333
Бех Осип (Юзько) Степанович  35, 36, 37, 39, 47, 55, 58, 323
Бех Федора Іванівна  81, 565
Бех Юхим Максимович  37, 39
Бех Яків   81
Бех Яків Петрович  30, 31, 32
Бехи-Казчуки  22, 497
Бех-Казчук Василь Іванович  8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 36–40, 45–48, 

55–60, 68, 69, 77, 78, 80, 84, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 105, 106, 107, 
110, 498, 500, 504, 557–575, 580, 601, 607, 608

Бех-Казчук Іван Мартинович  10, 13, 14, 19, 20, 33, 46, 47, 49, 53, 54, 
56–59, 70, 71, 72, 77–80, 84, 93, 101, 102, 105, 106, 17, 111, 112, 
495, 504, 514, 538, 543, 544, 571

Бех-Казчук Настя Іванівна  20, 23, 26, 28, 42, 45, 54, 57, 60, 71, 80, 
81, 82, 83, 94, 109, 407, 498, 501, 503, 533, 603

Бех (Оврамець) Яків  45, 498, 499, 500, 501, 503
Білецька В.  425
Білошицький Яків Федорович  20, 26, 27, 28, 29

Васьковські  8
Вишньовський  34

 1 Без урахування імені Василя Кравченка.
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Вітольд, князь  8
Владимир Ольгердович, князь  8
Вовк Ф.  7
Вознюк Прузина Андріївна  183, 256, 323
Володимир, князь  91

Ганя, небога Насті Бех  45, 55
Гайдай М.  7

Дідківська Марія Іванівна  50, 51, 52, 94, 98
Дідківський Андрій  31, 32, 33
Дідківський Дмитро (Мітро)  51, 52
Дідківський Федір  29, 49, 50
Дмитрук Н.  84, 503
 
Заглада Н.  7
Закусили  8, 89

Іваненко Олександр Моісеєвич  19, 47, 58, 574

Казимір, король  8
Каленські  8, 79
Кацман Гершко Мордухович  487, 490, 493
Кесельман Рахиль  47, 48, 497
Кесельман Соломон Обрамович (Обрамів)  19, 47, 48, 570
Кравченко О. 103–114, 497–504
Кристер А.  151

Левицький І.  15, 47
Ліпман  59
Лук’янов В.  7, 9–14, 26, 27, 30, 35, 39, 40, 41, 49, 52, 55, 59, 69, 70, 71, 

73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85–114, 151, 262, 285, 345, 485, 487, 
499, 501, 502, 503, 504, 559, 561, 563, 565, 568

Марковський  34
Мартіян Максимович  29
Масарик  35
Микола II  35
Міхальчевова Параска  431

Немирович Андрій  8
Никончук Марія Лаврентіївна  32

Ознобишин Г.  6
Онищук А.  7

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

638

Павлович Ю.  7
Пастушенко З.  603
Пашинські  8
Поляк Давид Ліберович  19
Потапчук Я.  55, 60, 568

Рибак В.  242
Рюрик, князь  89

Савченко Олексій Нилович  19, 561, 562, 565, 567, 570, 608
Сигізмунд I  8

Тимченко Є., проф.  88
Тутковський  56

Фельдман Мусій Гершкович  10, 13, 569, 605, 607, 608

Хома Максимович  26, 29, 57

Шапіро  574
Шульгіна Л.  7

Яворницький Д.  9, 111
Яковчук Павло Климов[ич]  564, 565

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

639

Для нотаток

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

640

Для нотаток

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

641

Для нотаток

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

642

Для нотаток

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

643

Для нотаток

http://www.etnolog.org.ua



ІМ
ФЕ

Наукове видання

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
ТА ЕТНОЛОГІЇ ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

ВАСИЛЬ КРАВЧЕНКО

ЗІБРАННЯ ТВОРІВ ТА МАТЕРІАЛИ 

З АРХІВНОЇ СПАДЩИНИ

Упорядник О. Рубан
за участю С. Ситник, С. Стефанович, В. Новійчук

Науковий редактор Г. Довженок
Відповідальний редактор академік НАН України Г. Скрипник

Комп’ютерна верстка Д. Одайника

Макет комп’ютерної верстки Д. Одайника
Комп’ютерний набір О. Рубан, С. Ситник, С. Стефанович

_______________________________________________________

Підписано до друку 29.09.2009 р. Формат 60×841/16

Ум. друк. арк. 38,1. Обл.-вид. арк. 39,1.
_______________________________________________________

http://www.etnolog.org.ua



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




