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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Народне будівництво, як одна із найважливіших 

складових частин матеріальної культури, посідає важливе місце в житті народу 

та відображає комплекс етнічних факторів. Дослідження регіональних та 

загальноукраїнських особливостей розвитку житлово-господарської 

архітектури дає нам можливість виявити та дослідити її прикметні компоненти, 

що безпосередньо впливають на загальну картину етнічного розвитку 

українців.  

Варто зазначити, що народне будівництво завжди чутливо реагує на 

особливості природно-кліматичних умов та процеси, що відбувалися в усіх 

сферах людського життя. З огляду на збереження традиційних регіональних 

особливостей народного будівництва та динаміку й перспективи соціально-

економічних змін в селах Волинського Полісся в другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття, на нашу думку, існує необхідність проведення 

комплексного та ґрунтовного дослідження житлового та господарського 

будівництва в регіоні. Варто поспішити дослідити ті явища та риси, що ще 

збереглися з попередніх десятиліть, бо в майбутньому вони можуть бути 

змінені чи взагалі втрачені. 

Частина народної матеріальної культури, що досліджується (зведення 

житла та господарських споруд, специфіка організації та забудови садиби) 

становить великий інтерес і з огляду перспективи використання досвіду 

будівництва у зазначеному періоді та регіоні для накопичення будівельних 

знань у подальшій практиці будівництва. Разом з тим, в історіографії відсутнє 

узагальнююче дослідження цієї проблеми. Все це в сукупності й обумовлює 

актуальність обраної для дослідження теми. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної 

теми «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» 

(державний реєстраційний номер 11 БФ 046-01), включеної до тематичного 
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плану історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Метою дослідження є комплексне вивчення особливостей будівництва 

житла та господарських споруд, принципів організації та типів забудови 

селянської садиби та господарського двору на теренах Волинського Полісся в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних наукових 

завдань: 

 проаналізувати історіографію та джерельну бази дослідження, з’ясувати 

ступінь розробленості теми; 

 простежити основні етапи процесу будівництва народного житла на 

Волинському Поліссі; 

 дослідити виконання практичного та ірраціонального (обрядово-

звичаєвого) комплексів заходів, пов’язаних зі зведенням будівель; 

 розкрити особливості будівельних матеріалів, що використовувалися для 

зведення основних конструктивних елементів споруд; 

 дослідити технологію будівництва та основні конструктивні прийоми; 

 визначити архітектурно-планувальну організацію та об’ємно-просторову 

композицію народного житла; 

 встановити основні прийоми художньо-декоративного оформлення 

жител; 

 охарактеризувати специфіку забудови селянської садиби та 

господарського двору; 

 дослідити основні групи господарських будівель та розкрити їх 

функціональне призначення. 

Об’єктом дослідження є народне будівництво на території Волинського 

Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 
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Предмет дослідження – комплекс житлово-господарського будівництва, 

що включає в себе житло, господарські споруди, малі архітектурні форми, 

специфіка та способи забудови селянської садиби та господарського двору. 

Хронологічні межі дисертаційної роботи охоплюють другу половину ХХ 

– початок ХХІ століття. Визначення нижньої межі пов’язане з остаточним 

встановленням радянської влади на території Волинського Полісся в першій 

половині 1950-х років, що зумовило запровадження нових соціально-

економічних відносин. Верхня хронологічна межа обумовлена радикальними 

змінами, що відбулися в народному будівництві на теренах регіону на початку 

ХХІ століття. 

Територіальні межі дослідження визначені його об’єктом та предметом і 

охоплюють північну частину Волинської області, яка в історіографії отримала 

назву Волинське Полісся і є складовою частиною таких історико-етнографічних 

регіонів як Волинь та Полісся. Адміністративно зазначена територія нині 

охоплює Шацький, Ратнівський, Любешівський, Старовижівський, Камінь-

Каширський, Любомильський, Ковельський, Маневицький, частково 

Турійський, Рожищанський, Ківерцівський райони Волинської області. 

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові методи 

(аналізу, синтезу, індукції, дедукції) та основні методи етнологічної науки 

(порівняльно-історичний, порівняльно-хронологічний, ретроспективний, 

формально-типологічного аналізу, безпосереднього польового спостереження, 

інтерв’ювання, фіксації та систематизації матеріалів), використання обмірів та 

замальовок, фотографування. В процесі дослідження автор дотримувався 

принципу історизму, що дає можливість розглянути проблему житлово-

господарського будівництва у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття в 

контексті загальних історичних процесів та соціально-економічних змін. 

Важливим є також системний та комплексний підхід до проблеми, що 

передбачає розгляд не окремих фактів, а їх сукупності, всіх сторін проблеми, її 

послідовного розвитку та змін як цілісного явища. Сукупність всіх 

вищезазначених принципів та методів дозволила детально розглянути процес 
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розвитку житлового та господарського будівництва на території Волинського 

Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

в дисертації вперше:  

 на основі аналізу залученої історіографії, опублікованих та зібраних в 

ході польових експедицій джерел проведено комплексне дослідження 

житлового та господарського будівництва на теренах Волинського Полісся в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття; 

 розглянуто різноманітні аспекти процесу будівництва житла, його 

основні етапи, принципи архітектурно-художнього оформлення, організація 

внутрішнього простору житла та його зовнішнього вигляду; 

 досліджено зміни в забудові селянської садиби та господарського двору в 

зазначений період, що були зумовлені соціально-економічними процесами, які 

відбувалися в селах Волинського Полісся; 

 введено в науковий обіг низку нових матеріалів опитувань респондентів, 

обмірів, описів, фото жител та господарських споруд зроблених автором в 

процесі польових досліджень на території регіону; 

удосконалено: 

 описи принципів планування та функціонального призначення приміщень 

житла; 

 знання про народну архітектуру радянського періоду, зокрема 1950-х – 

1970-х років; 

отримали подальший розвиток: 

 аналіз історіографічного доробку вітчизняних вчених, які продовжують 

роботу на ниві дослідження народної архітектури Волинського Полісся та 

України загалом; 

 узагальнено перспективи подальшого розвитку житлового та 

господарського будівництва на теренах регіону.  
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Практичне значення дисертації полягає у можливості використання 

основних положень та результатів дослідження при написанні розділів 

монографій, підручників, навчальних посібників, присвячених народній 

архітектурі як окремих історико-етнографічних регіонів, так і України загалом. 

Зібраний та структурований в досліджені матеріал може стати підґрунтям для 

розробки наукових розвідок, пов’язаних з суміжною проблематикою, 

дослідження етнічної історії України та вивчення інших аспектів життя 

західнополіського села. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження були викладені на п’яти наукових конференціях: VІ Міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки 

історичного факультету – 2013» (Київ, 25 квітня 2013 р.); ХІІ Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014: 

Історія» (Київ, 25-28 березня 2014 р.); VІІ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету, 

присвячені 180-річчю заснування Київського університету» (Київ, 24 квітня 2014 р.); 

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна – 2015: Історія» (Київ, 1-3 квітня 2015 р.); VIІІ 

університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Молода наука-2015» (Запоріжжя, 7-9 квітня 2015 року). 

Публікації. За результатами дослідження було опубліковано 11 наукових праць 

загальним обсягом 4,4 д.а. – 6 наукових статей у фахових виданнях (3,4 д.а.), у тому 

числі 5 у фахових наукових виданнях України (з них 1 стаття у виданні, яке входить 

до наукометричної міжнародної бази РИНЦ) і одна в іноземному виданні, та 5 

матеріалів тез доповідей на наукових конференціях (1 д.а.). 

Публікації, що відображають основні результати дисертації: 

1. Кошіль Г.В. Екстер’єр народного житла Волинського Полісся другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття / Григорій Кошіль // Етнічна історія народів 

Європи: Збірник наукових праць. Випуск 43. – К., 2014. – С. 66-73. 
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2. Кошіль Г.В. Планування народного житла Волинського Полісся в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. / Григорій Кошіль // Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 167-175. 

3. Кошіль Г.В. Господарські будівлі селянського двору на території 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / 

Григорій Кошіль // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. 

Випуск 45. – К., 2015. – С. 103-109. 

4. Кошіль Г.В. Підготовка та будівництво народного житла на території 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / 

Григорій Кошіль // Spheres or Сulture: Journal of Philology, History, Social and 

Communication, Political Science, and Cultural Studies / [Ad. by Ihor Nabytovych]. – 

Lublin, 2015. – Vol. XI. – C. 501-509. 

5. Кошіль Г.В. Особливості внутрішнього оздоблення народного житла на 

Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / 

Григорій Кошіль // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. 

Випуск 47. – К., 2015. – С. 90-96. 

6. Кошіль Г.В. Будівельні матеріали та конструктивні особливості 

зведення стін селянського житла на Волинському Поліссі в другій половині ХХ 

– на початку ХХІ століття / Г.В. Кошіль // Етнічна історія народів Європи: Збірник 

наукових праць. Випуск 49. – К., 2016. – С. 156-162. 

Публікації, що додатково відображають наукові результати дисертації: 

1. Кошіль Г.В. Просторово-планувальна організація народного житла 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття / 

Григорій Кошіль // Дні науки історичного факультету: Матеріали  VІ Міжнародної 

наукової конференції молодих учених. – Вип. VI: у 8-ми част. – Ч. 8. – К., 2013. – 

С. 20-21. 

2. Кошіль Г.В. Екстер’єр народного житла Волинського Полісся 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Григорій Кошіль // 
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Шевченківська весна – 2014: історія: матеріали ХІІ Міжнародної наукової 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., Голос. – 2014. – С. 445-

447. 

3. Кошіль Г.В. Народне будівництво Волинського Полісся в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття: польові дослідження та історіографія / 

Григорій Кошіль // Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю 

заснування Київського університету: матеріали  VІІ Міжнародної наукової 

конференції, студентів, аспірантів та  молодих учених. – К., Голос. У 2 т. – Т. 1. – 

2014. – С. 573-577. 

4. Кошіль Г. Житлове будівництво на території Волинського Полісся в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: обрядово-звичаєвий аспект / 

Григорій Кошіль // Шевченківська весна – 2015: історія: матеріали ХІІІ 

Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. [ 

Редкол.: проф. І. К. Патриляк (голова) та ін.] – К., Голос. – 2015. – С. 76-78. 

5. Кошіль Г. Підготовка до будівництва народного житла на території 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ / Григорій Кошіль // 

Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-

2015»: у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 

Т. 1. – С. 252-253. 

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою та завданнями дослідження 

і складається зі вступу, п’яти розділів (десяти підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел та літератури із 177 позицій, додатків. Загальний обсяг 

дисертації - 260 сторінок, де основного тексту – 171 сторінка. 
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РОЗДІЛ І: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

 

1.1 Історіографія проблеми 

Розглядаючи ступінь вивчення поставленої проблеми варто враховувати, 

що народне будівництво, як частина матеріальної культури українського 

народу, є досить складною та комплексною темою. Саме тому, аби повністю 

розкрити найважливіші питання житлово-господарського будівництва 

Волинського Полісся в другій половині ХХ на початку ХХІ століття, а саме 

типології, регіональних та загальнонародних особливостей, історичного 

розвитку та зв’язку з традиційними елементами, необхідно звернути увагу на 

науковий доробок вчених від самого початку дослідження регіону. Разом з тим 

справедливо зазначити, що вже існують роботи присвячені історіографічному 

аналізу літератури з даної проблематики. На особливу увагу серед цих 

досліджень заслуговують праці львівських дослідників М. Глушка
1
 та 

І. Гілевича
2
. 

Дослідження народної архітектури Волинського Полісся як складової 

частини більшого історико-етнографічного регіону – Українського Полісся, що 

передбачало накопичення різноманітних етнографічних відомостей, 

розпочалося з середини ХІХ століття. Тогочасні праці мали переважно 

описовий характер, в яких науковці звертали увагу, головним чином, на 

вертикальний та горизонтальний розвиток житла, типи забудови селянських 

садиб, велику кількість пережитків у будівництві регіону. Серед 

                                                           
1
 Глушко М. Дослідження традиційного будівництва у Науковому товаристві 

імені Шевченка (кінець XIX – початок XXI ст.) / М. Глушко // Народознавчі 

зошити. – 2013. – № 2. – С. 191–199; Глушко М. Етнографічне районування 

України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої 

половини ХХ – початку ХХІ століть) / М. Глушко // Вісник Львівського 

університету. Серія історична. – 2009. – Вип. 44. – С. 179–214. 
2
 Гілевич І. Польові етнографічні дослідження Полісся України (друга половина 

XX - початок XXI ст.) : автореф.  дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / І. Гілевич; 

Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т 

народознав. – Л., 2012. – 20 с. 
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найгрунтовніших праць особливе значення, на нашу думку, має семитомне 

видання матеріалів етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський 

край, що були видані завдяки П. Чубинському. В сьомому томі видання вчений 

дійшов висновку, що основним типом житла для всієї території України є хата з 

планом: хата+сіни+комора, а так звану «чорну хату» він виділяв як окремий тип 

і локалізував її поширення на теренах Полісся (в тому числі у 

Володимирському та Ковельському повітах)
3
. Окремої уваги заслуговує робота 

М. Теодоровича, в якій містяться цінні відомості про господарську діяльність, 

побут, житло, різноманітні описові та статистичні дані
4
.  

Значний внесок у дослідження Волинського Полісся в другій половині 

ХІХ – на початку ХХ століття зробили польські вчені. Серед великої кількості 

опублікованих ними праць вважаємо за потрібне виділити узагальнюючу 

монографію К. Мошинського
5
. У ній автор широко використовував зібраний 

ним польовий матеріал про матеріальну культуру Полісся. 

В другій половині ХХ століття до тематики досліджень Полісся уйшли 

такі проблеми, як принципи забудови поселень, садиб, влаштування житла та 

господарського двору переважно другої половини ХІХ – першої половини ХХ 

століття. У працях, опублікованих в цей період поряд з традиційним активно 

досліджується житлове та господарське будівництво другої половини ХХ 

століття. Автори даних розвідок приймали участь в експедиціях, що 

проводилися в тому числі і на теренах Волинського Полісся, адже вивчення 

житлово-господарського будівництва зазначеного періоду неможливе без 

проведення польових досліджень. Саме накреслення планів поселень, садиб, 

                                                           
3
 Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, 

подготовленной Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел: 

Материалы и исследования, собранные действнтельным членом 

П. П. Чубинским. – Спб., 1872-1878. – Т. 7. С. 375- 390. 
4
 Теодорович Н. Вольнь в описаний городов, местечек и сел в церковно-

историческом, географическом, зтнографическом , археологическом и других 

отношениях / Н. Теодорович // Историко-статистическое описаніе церквей и 

приходов Волынской епархіи. –  Почаев, 1903. – Т. V. – 559 с. 
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житла, фотографування, фіксація усних свідчень є основним джерелом 

накопичення емпіричного матеріалу, що є необхідною передумовою для 

ґрунтовної розробки проблеми. Проведення таких розвідок відбувалося під 

егідою різних етнографічних осередків та установ, рідше окремими вченими, а 

опубліковані результати дослідження були насичені польовими джерелами. 

Відразу після завершення Другої світової війни на території Полісся 

відновилася робота етнографів і саме народній архітектурі відводилася значна 

увага. Першими публікаціями з даної тематики стали звіти польових 

експедицій, що проводилися в другій половині 1940-х – 1950-х роках по всій 

території Українського Полісся
6
. 

Дослідженням комплексу народного будівництва Правобережного 

Полісся, зокрема Волинського, в 50-х роках ХХ століття займався львівський 

дослідник М. Козакевич. Першою публікацією вченого, присвяченою 

дослідженню принципів забудови поселень та садиби, житла та господарських 

споруд на Волинському Поліссі став звіт масштабної експедиції, що 

проводилася влітку 1953 року в північних районах Рівненської (Рокитнянський, 

Сарнинський, Дубровицький) та Волинської (Любешівський, Камінь-

Каширський) областей. В опублікованих матеріалах експедиції дослідник 

описав характерний для Полісся гніздовий  тип поселення (навколо центру з 

церквою, приходською школою та волостю знаходилися хутори гніздового 

типу), який почали ліквідовувати у зв’язку з проведенням колективізації. 

Переселення селян з хуторів призводило до утворення багатовуличних 

поселень. М. Козакевич звертає увагу на збереженість традиції зводити 

будинки фасадом на південь, однолінійну, як під спільним, так і окремим 

дахом, та роздільну забудови садиби, коли житлові та господарські будівлі 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Moszycski K. Kultura ludowa slowian. Cz. 1. Kultura materialna / К. Moszycski.—

Krakow, 1929. 
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зводилися по обидва боки вулиці. Зменшення кількості господарських споруд 

він пов’язував з проведенням колективізації на теренах регіону. В 

Любешівському та Камінь-Каширському районах Волинської області науковець 

зафіксував традицію прибудовувати до тильної сторони житла споруду 

(«двірець», «дворець», тепла частина «пукліть») та відмічав поступову заміну 

його в останні роки на напівземлянкові льохи. Також дослідник описував зміни 

в технології будівництва та конструктивних прийомах складання зрубу. За його 

твердженням, дах хати мав регіональні відмінності: в Рівненській області він 

був двосхилим та критим драницями, а у Волинській – чотирисхилим, з 

невеликими фронтонами критим соломою. Нові будинки мали переважно 

двосхилий дах, за планом були чотири- та п’ятикімнатні. Окремо виділяли 

кухню, спальню та дитячу кімнати. Нове планування призводило до змін в 

розташуванні нових предметів інтер’єру
7
. 

В залежності від характеру забудов, М. Козакевич виділяв два типи 

селянської садиби: замкнуті («підварки») та відкриті (погонні чи лінійні та з 

безсистемним розташуванням будівель). В радянські часи на зміну традиційним 

типам садиби приходить відкритий двір з хатою на передньому плані та 

господарськими будівлями та городом на задньому, огороджений переважно 

жердинами, а від вулиці – штахетом. Дослідник зазначав, що хата 

позбавляється будь-яких господарських прибудов та займає чільне місце на 

садибі. Також вчений підкреслював розташування житла причілковою стіною 

до вулиці, що було зумовлено збереженням народної традиції орієнтації 

                                                                                                                                                                                                 
6
 Токарев С. Северно-украинская экспедиция 1945 г. / С. Токарев // Краткие 

сообщения Института этнографии. –  Москва, 1947. – Т.2. – С. 27-35; Ломова М. 

Разведывательная этнографическая поездка в украинское Полесье / М. Ломова, 

М. Козакевич, П. Жолтовский // Советская Этнография. – 1953. – № 4. – С. 127-

132. 
7
 Фіголь Д. Деякі особливості сучасного побуту українців Полісся (За 

матеріалами експедиції 1953 р.) / Д. Фіголь, Л, Суха, М. Козакевич, К. Матейко, 

М. Ломова // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – К., 1956. – Вип. 

II. – С. 53-57. 
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народного житла вікнами на південь
8
. Що стосується поселень, то етнолог 

виділяє наступні: хутірні (поширені в північних районах Волинської та 

Рівненської областей) та безхутірні (переважали на півдні регіону); за 

принципом планування – вуличні та безсистемні; за зовнішнім виглядом – 

північно- (не білені, під двосхилим дахом з драниці) та південнополіські (білена 

житлова частина під чотирисхилим солом’яним дахом, часто з «лобаками» – 

зрізаними рогами). Дослідник наголошував на важливості дослідження 

сільських «кутків»
9
. М. Козакевич частково використовував у своїх 

дослідженнях метод суцільного обстеження сіл
10

. 

Григорій Стельмах в другій половині 1950-х років проводить дослідження 

на теренах Волинської області в рамках підготовки монографії «Українці», яка 

мала стати одним із розділів видання «Народи світу»
11

. З опублікованого звіту 

результатів експедиційного дослідження простежується, що в сфері його 

наукових інтересів були типи забудови поселень, садиб, організація 

горизонтального планування житла
12

. Також вчений звернув увагу на проблему 

етнографічного районування України та Полісся зокрема, виділяючи як 

                                                           
8
 Козакевич М. Селянська садиба на українському Поліссі (в другій половині 

XIX і першій половині ХХ ст.) // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. 

– К., 1959. – Вип. V.- С. 9-25. 
9
 Гілевич І. Мустафа Козакевич – дослідник традиційної архітектури українців 

Полісся та Волині / І. Гілевич // НЗ. – 2008. – № 3–4. – С. 220; Козакевич М. 

Типи поселень на Українському Поліссі // Матеріали з етнографії та 

мистецтвознавства. – К., 1959. – Вип. IV. – С. 24-40. 
10

 Козакевич М. Про розвиток плану житла колгоспників Українського Полісся 

/ М. Козакевич // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – К., 1957. – 

Вип. III. – С. 14-21. 
11

 Гілевич І. Експедиційне дослідження Полісся в повоєнний період (1944 – 

поч. 1960-х рр.) / І. Гілевич // Наукові зошити історичного факультету 

Львівського університету : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 9. – С. 119; Українці: 

Історико-етнографічна монографія. Проспект. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – 20 

с. 
12

 Стельмах Г. Етнографічна експедиція до Волинської області в 1955 р. / 

Г. Стельмах // Українська етнографія. [Наукові записки ІМФЕ АН УРСР]. – К, 

1958. – Вип. 4. – С. 125-131. 
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окремий етнографічний район Волинське Полісся, однак не вказавши 

конкретних меж зазначеної території
13

. 

Вивчення поліської архітектури пожвавлюється у другій половині 1960–

1980-х роках, що було пов’язано з підготовкою «Регіонального історико-

етнографічного атласу України, Білорусії, Молдавії»
14

. Для кращої організації 

роботи по підготовці видання були опубліковані проспект та питальник по 

дослідженню житла
15

. Так, в польових експедиціях були зібрані та 

систематизовані відомості про традиційне та сучасне народне житло, 

господарські будівлі. Дослідники народного будівництва Г. Стельмах та 

М. Приходько розробили класифікацію народного житла і виділили на 

території України, окрім її західних областей, вісім локальних типів 

українського народного житла. Традиційне будівництво на теренах 

Волинського Полісся належало до правобережнополіського типу
16

. 

М. Приходько в окремій статті порушував питання спадковості окремих 

конструктивних елементів житла на Поліссі, способів кріплень вінців на кутах, 

специфіки будівельної термінології. Вчений відзначав, що в 1960-х роках в 

будівництві зрубних будинків активно застосовувалися як чисті кути, так і з 

випуском, що мали різноманітні способи врубки. Автор розглядав зовнішній 

вигляд житла, принципи влаштування стелі, порушував питання щодо розвитку 
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14

 Гілевич І. “Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та 

Молдавії‖ і польові дослідження в Україні (друга половина 1960-х – початок 
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етнографічного атласа України, Білорусії та Молдавії». – К., 1969. – 28 с. 
16

 Стельмах Г. Классификация типов украинского народного жилища конца 

ХІХ – начала ХХ в. / Г. Стельмах, Н. Приходько // Всесоюзная научная сессия, 
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типів дахів, вважаючи зафіксований на Правобережному Поліссі «дах з 

причілком» перехідною формою від двосхилого до чотирисхилого даху та 

відмічав його поширеність і серед інших слов’янських народів. Дослідник 

відзначав збільшення кількості кімнат у 1950 – 1960-х роках за рахунок 

сегментації внутрішнього жилого простору. В розвитку житла на Поліссі в 

другій половині ХХ століття науковець виділяв дві тенденції: подальше 

використання традиційних прийомів в будівництві та проникнення сучасних 

віянь
17

. 

Разом із науковцями відділу етнографії Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнографії Академії наук Української Радянської 

Соціалістичної Республіки (далі – ІМФЕ АН УРСР) київський архітектор 

В. Самойлович пропонує власне архітектурно-етнографічне районування 

України у праці «Українське народне житло (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)»
 18

. 

Він виділяє шість основних районів, серед яких було і Полісся. Вчений 

розглядав основні конструктивні прийоми та планувальні рішення  народного 

житла. 

В інших своїх працях вчений досліджував основні риси народної 

архітектури України радянського періоду. Автор виділяв в окремий регіон 

Західне Полісся (північні території Волинської та частково Рівненської 

областей) та відмічав збереженість саме на цій території найбільшої кількості 

архаїчних елементів. Науковець відзначав простоту та стриманість 

архітектурно-художнього оформлення будинків в регіоні, збереження низки 

традиційних прийомів та елементів (зруб як основний прийом конструкції 

стіни), велику площу допоміжних приміщень, таких як сіни, комора (інколи дві, 

що пов’язано з неможливістю облаштування льоху через низинність 

                                                           
17

 Приходько М. Особливості сільського житла на Поліссі / М. Приходько // 

Народна творчість та етнографія. – К. – 1970. – № 6. – С. 50-54. 
18

 Самойлович В. Українське народне житло (кінець ХІХ – початок ХХ 

століття) / В. Самойлович. – К., 1972. – 56 с. 
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місцевості), переважання двосхилого даху тощо. Хибною є думка Самойловича 

В.П. про використання для зведення зрубу житла різних листових порід дерев
19

. 

Виходячи з розташування допоміжних приміщень В. Самойлович виділяв 

п’ять типів планування житла на території України, що були характерні для 

1950-х – 1960-х років. Для Полісся притаманним є тип при якому 

розчленування плану відбувається в поперечному напрямку на три частини з 

однобічним розташуванням житлового простору. Також В. Самойлович показав 

шляхи розвитку плану житла за рахунок подальшої сегментації внутрішнього 

простору
20

. 

Заслуговує на увагу пізніша монографія В. Самойловича, опублікована 

1989 року
21

. Її основою стала вищезгадане видання. Автор відзначав 

наповненість цього видання новими польовими матеріалами, які, нажаль, були 

не чисельними з території Волинського Полісся. Окремі публікації вчений 

присвятив художній орнаментальній обробці та кольоровому декору стін 

будинків.
22

 

Вагомим є внесок у дослідження поліської народної архітектури 

співробітників музеїв народної архітектури та побуту, які були створені 

наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років у Києві та Львові
23

. Одним із 

основних завдань науковців було проведення польових експедицій для 
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 Там само. – С. 30-32. 
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житла / В. Самойлович // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 2. – С. 

68-70. 
23
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львівського скансену: історія, географія, тематика, результати та подальші 

перспективи / І. Гілевич // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої 

історії: зб. наук. пр. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного 

університету. – 2009. – Вип. 16. – С. 221–225. 



18 
 

виявлення, фіксації та перевезення експонатів до фондів музею
24

. Київський 

дослідник С. Верговський на основі проведених польових досліджень на 

теренах Полісся в 1970-х роках розглядав основні архаїчні елементи та їх вплив 

на подальший розвиток будівництва невідривно від комплексу народної 

культури. Він знайшов чимало спільних рис з архітектурою інших народів, 

зокрема слов’янських, скандинавських, кавказьких
25

. 

Серед співробітників львівського музею дослідженням поліської 

архітектури займався Р. Гошко, котрий у 1981–1982 роках брав участь у трьох 

комплексних поліських експедиціях, організованих науковцями Львівського 

відділення ІМФЕ АН УРСР
26

. У співавторстві з В. Гурковим вчений написав 

розділ про поселення, садибу та житло Полісся в колективній монографії 

«Полесье. Материальная культура», де торкався питань еволюції особливостей 

місцевого будівництва, їх збереження та впливу нових архітектурних елементів. 

Зокрема, вчені відзначають велику кількість поселень з хуторами на території 

Волинської області, адже ще в середині 50-х років ХХ століття вони складали 

понад 50 % від загальної кількості. У зв’язку з проведенням колективізації 

сільського господарства відбувалося укрупнення сіл за рахунок переселення 

хуторів, що не завжди проводилося продумано та було виправдано. Вчені 

звертали увагу на те, що селянська садиба в другій половині ХХ століття 

набуває нових форм забудови з відокремленням житлового простору від 
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господарських споруд, а в зведенні нових будинків почали вдало поєднуватися 

традиційні прийоми та нові віяння та матеріали
27

.  

Значний внесок у дослідження народної архітектури Волинського Полісся 

зробив А. Данилюк. Вчений приймав постійну участь в польових експедиціях 

на територію північних районів Волинської та Рівненської областей в 1970-х – 

на початку 1990-х років. Науковець опублікував дослідження традиційного 

періоду про господарські будівлі на Поліссі
28

, замкнуті двори
29

, особливості 

житлового будівництва
30

. Окрему розвідку вчений присвячує періодизації 

розвитку народного будівництва Полісся і виділяє чотири фази: 1) від часів 

Київської Русі до початку ХVІ століття – переважання найпростіших зрубних 

однокамерних споруд (кліть, стебка), домінуюча захисна функція житла; 2) з 

ХVІ століття до 50-х років ХХ століття (у Волинській та Рівненській областях) 

– характеризується зростанням кількості господарських і допоміжних споруд, 

переважанням солом’яної покрівлі, побілкою житлової частини, а в деяких 

випадках і всієї хати, горизонтальний розвиток до трьохкамерного житла  ; 3) 

1950-ті – початок 1960-х років – перехідний етап, пов'язаний з колективізацією, 

зміною функцій садиби і хати, житло зводиться за власними проектами з 

деревини і з використанням традиційних планів; 4) 60-ті – 80-ті роки ХХ 

століття – перехід житла від одно-, дво- до багатокімнатного, збільшується його 
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ширина, будинки зводяться за проектами з використанням сучасних 

матеріалів
31

.  

На основі багаторічних досліджень А. Данилюк підготував кандидатську 

дисертацію, де повною мірою висвітлив розвиток усього комплексу житлового 

та господарського будівництва від найдавніших часів до наших днів
32

. 

Дисертація стала основою для публікації двох монографій, одна з яких 

присвячена всій території Українського Полісся
33

, інша – народній архітектурі 

Волинського Полісся
34

. 

Дослідник окремо розглядав основні тенденції розвитку житлового та 

господарського будівництва в другій половині ХХ століття та відзначає, що на 

його розвиток досить сильно повпливали зміни в соціально-економічному 

житті регіону. Вчений вказував на зміни в організації внутрішнього та 

зовнішнього простору житла, конструктивних прийомах, використання нових 

будівельних матеріалів. Колективізацію сільського господарства А. Данилюк 

розглядав як основну причину змін в специфіці забудови селянської садиби та 

господарського двору. За плануванням, кількістю збережених архаїзмів в 

архітектурі українського Полісся вчений виділяє чотири зони: Волинське 

Полісся (між річками Західний Буг на заході та Горинь на сході), Рокитнівсько-

Олевсько-Овруцьке Полісся, південні райони Житомирського і Київського 

Полісся, Чернігівське Полісся. 

Дослідження народної архітектури Волинського Полісся продовжилося і в 

роки незалежності України. Проблематика житлово-господарського 

будівництва перебуває в сфері наукових інтересів широкого кола дослідників. 
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Серед них можна виділити наукові доробки Р. Радовича та Р. Сілецького, 

Я. Тараса
35

, З. Гудченко
36

. 

На особливу увагу заслуговує науковий доробок Р. Радовича, який 

приймав участь у численних польових експедиціях на території Волинського 

Полісся та загалом усього поліського регіону в кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття. Вчений зосередив основну увагу на досліджені елементів 

традиційного будівництва в регіоні, їх подальшій трансформації і впливі на 

сучасний стан зведення житла та господарських споруд. Автору належать низка 

робіт, присвячених конструкції даху на сволоках, врубаних у трикутні 

фронтони, що були завершенням зрубу причілкових стін («накот»), який 

використовувався як у житлі, так і у господарських спорудах, розглядає 

реліктові конструкції зрубів хати, комори, сіней, традиції укладання договору з 

майстром, набір приладів та інструментів, що використовувався народними 

майстрами, різноманітні способи врубки тощо
37

. Р. Радович присвятив окремі 

грунтовні дослідження проблемі еволюції стелі
38

. Дослідник зазначав, що на 

Поліссі аж до кінця ХІХ – початку ХХ ст. у формі реліктових явищ збереглися 

будівлі, в яких перекриття і покриття (стеля і дах) були суміщені. 
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Окреме дослідження Р. Радовича присвячене проблемі заготівлі деревини 

на території Волинського Полісся. На основі опрацьованого матеріалу та 

власних польових досліджень автор доводить існування цілісної системи 

критеріїв, відповідно до яких проходив вибір та заготівля деревини. 

Встановлено, що деревина повинна була відповідати певним обрядово-

звичаєвим вимогам, фізико-механічним та технологічним властивостям. 

Неабияке значення при виборі деревини мала регламентація часових рамок 

заготівлі
39

. До наукового доробку вченого також входять ґрунтовні розвідки, 

присвячені розвитку систем опалення поліського житла та функціональним 

особливостям окремих частин печі, способів відведення диму тощо
40

. 

В окремій роботі дослідник детально та комплексно підходить до 

розгляду проблеми традиційного житлового будівництва Волинського Полісся: 

розглядає конструктивні елементи та технологію зведення зрубу, варіанти 

кріплення (врубки) вінців на кутах, розвиток планування житла до середини ХХ 

століття та функціональне призначення окремих приміщень, інтер’єр оселі 

тощо. Радович Р. приходь до висновку, що народне будівництво регіону 

розвинулося на спільній основі із загальнополіським (як і 

загальноукраїнським), що проявляється в специфіці планування, опалювальних 

системах, організації інтер’єру. Окрім того, західнополіське житло має свої 

локальні особливості (конструкція стіни, з’єднання на кутах, специфіка даху)
41

. 

Тематика традиційної будівельної обрядовості займає чільне місце в 

науковому доробку Р. Сілецького. Зокрема, у своїй монографії «Традиційна 
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будівельна обрядовість українців», вчений розглядав широкий спектр питань 

даної проблематики. Він зосередив увагу на обрядово-звичаєвому комплексі, 

що супроводжував заготівлю будівельних матеріалів, вибір місця для 

новобудови. Важливим також є вирішення проблеми регламентації часу в 

будівельній обрядовості (вибір днів, фази місяця, року), з’ясування образу 

майстра-будівельника в народній уяві. Також автор детально розглядав ввесь 

комплекс обрядових заходів, що супроводжував будівництво основних 

компонентів житла, специфіку побутування будівельної жертви, новосільні 

звичаї та обряди. Дослідник, намагаючись з’ясувати походження будівельної 

обрядовості та встановити семантику основних її компонентів, приходить до 

висновку, що в більшості випадків це пов’язано з уявленнями про потойбічний 

світ, могутність мерців та визначальний вплив предків на долю живих. Автор 

активно використовував значний масив польових матеріалів, зібраних на 

території України, впродовж другої половини 1980-х років – початку ХХІ 

століття, однак сам зазначає, що дані зібрані на території Волинського Полісся 

є частковими
42

. 

Дослідник приділяє окрему увагу проведенню обряду влаштування 

будівельного деревця на Поліссі та його семантичного значення, яке і досі є 

досить поширеним явищем на теренах регіону та, зазвичай, означає закінчення 

будівництва
43

. 

Р. Сілецький також є автором окремого дослідження про генезис системи 

опалення, яку використовували місцеві поліщуків. Вчений стверджує, що 

еволюція системи опалення традиційного житла поліщуків, українців загалом 

мали спільні риси з опалювальними пристроями інших слов’янських народів. 
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Еволюція опалювальних пристроїв спричинила зміни у конструкції і 

плануванні традиційного поліського житла
44

.  

Дослідженням проблеми будівельної лексики займалися М. Никончук та 

О. Никончук у словнику будівельної лексики Правобережного Полісся
45

. 

О. Євтушок також присвятив даній проблемі окреме дослідження. У 

складеному ним атласі будівельної лексики вчений за допомогою методу 

картографування та на основі власних польових розвідок показав поширення 

будівельної термінології на теренах Західного Полісся
46

. 

Розробляючи методологічну базу дослідження автор використовував 

праці безпосередньо присвячені даній проблематиці
47

. У вивченні питань 

типологізації, регіональних особливостей будівництва були використані праці 

сучасних українських дослідників народної архітектури. Серед них можна 

виокремити роботи Т. Косміної
48

, П. Федаки
49

, С. Довганя
50

 та інших, хоч їхні 

розвідки і стосуються інших територій України. При складанні питальника для 
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збору польових етнографічних матеріалів автор опирався на вже існуючі 

програми
51

. З приводу організації підготовки етнографічних експедицій, 

способів збору та фіксації, опрацювання та передачі польових джерел до архіву, 

практики дослідження житлового та господарського будівництва як частини 

матеріальної культури досить корисним та інформативним є посібник 

М. Глушка «Методика польового етнографічного дослідження»
52

. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що розвиток житлово-

господарського будівництва в селах Волинського Полісся в другій половині ХХ 

– на початку ХХІ століття ще не був об’єктом цілісного наукового дослідження. 

Вчені звертали увагу на окремі питання народної архітектури регіону в 

зазначений період. Також варто відмітити, що дані розвідки найчастіше 

проводилися в контексті дослідження традиційного будівництва, тоді як 

вивчення його подальшого розвитку в другій половині ХХ – на початку ХХІ 

століття торкалися лише опосередковано. Зважаючи на відсутність повної 

наукової картини розвитку житлово-господарського будівництва зазначеного 

періоду дана проблема є перспективною та потребує спеціального дослідження. 
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1.2 Джерельна база дослідження 

Основу джерельної бази дослідження становлять польові матеріали 

зібрані автором впродовж 2013 – 2015 років на території Волинського Полісся. 

Для збору польових етнографічних матеріалів нами був обраний маршрутний 

метод проведення експедиції з вибірковим обстеженням типових для регіону  та 

періоду об’єктів житлово-господарського комплексу. Методом інтерв’ювання 

за заздалегіть підготовленим питальником було опитано 74 респонденти 

різного віку та статі, переважна більшість з яких є українцями за етнічною 

приналежністю, уродженцями сіл, в яких проводилися польові дослідження чи 

сусідніх регіонів. Персональні дані інформаторів занотовано з їхнього дозволу, 

проте із запевненням з нашого боку, що вони не будуть розголошуватися і 

використовуватимуться лише в наукових цілях. Матеріали зібрані в 27 

населених пунктах (8-ми селах Камінь-Каширського р-ну, 4-х селах 

Ратнівського р-ну, 4-х селах Шацького району, 2-х селах Любомильського р-ну, 

4-х селах Любешівського р-ну, 2-х селах Маневицького р-ну, 2-х селах 

Старовижівського р-ну та 1-му селі Ковельського р-ну (див. Додаток А2). В 

ході польових досліджень вивчено (обміряно, описано, сфографовано) понад 

200 будівель житлового та господарського призначення та близько 100 

селянських садиб. В результаті проведених опитувань були зібрані цінні 

матеріали, що стосуються наступної тематики: підготовки та процесу 

будівництва житла, обрядово-звичаєвих заходів, технології будівництва, 

використання будівельних матеріалів, особливостей внутрішнього оздоблення 

та зовнішнього вигляду народного житла, організації простору селянської 

садиби та забудови господарського двору. 

Опрацьовані та систематизовані матеріали, що зібрані в ході зазначених 

експедицій передано для зберігання в Архівні наукові фонди рукописів та 

фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М. Рильського Національної академії наук України (Фонд 14, опис 3 – Збірники 

фольклорних та етнографічних матеріалів, одиниці зберігання 1443, 1444 по 
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120 та 169 аркушів відповідно). Бесіди з респондентами фіксувалися за 

допомогою цифрового диктофону та збережені у форматі цифрового 

аудіозапису (AMR, MP3). Під час підготовки текстових розшифровок 

аудіозаписів ми намагалися якнайточніше відтворити специфіку мовлення 

респондентів. 

Базовими елементами кожної одиниці зберігання є титут, вступний 

коментар збирача, опис вміщених матеріалів та власне текстові матеріали. Опис 

вміщених матеріалів являє собою таблицю, де зафіксовано кількість інтерв’ю, 

персональні дані інформатора, дату та місце запису, номери аркушів у даній 

одиниці зберігання. Кожна текстова розшифровка розпочинається таблицею-

паспортом запису, де вказано персональні дані респондента, дату, місце та 

номер цифрового аудіозапису. Трактування важкозрозумілих моментів ми 

додавали у круглих душках курсивом із зазначенням ініціалів збирача, 

наприклад: (слово – К.Г.). Якщо інтерв’ю міститься на кількох аудіозаписах, то 

у текстовій розшифровці зазначається номер кожного з них наступним чином: 

Голос084, голос085. 

Також в процесі підготовки дисертаційного дослідження були частково 

використані фактичні матеріали, що містяться в працях дослідників житлового 

та господарського будівництва регіону опублікованих в другій половині ХХ – 

на початку ХХІ століття. 

Отже, джерельна база є достатньо репрезентативною для комплексного 

аналізу житлово-господарського будівництва в селах Волинського Полісся в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та реалізації поставлених 

завдань. 
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РОЗДІЛ 2: 

ПІДГОТОВКА ДО БУДІВНИЦТВА ТА ПРОЦЕС ЗВЕДЕННЯ 

НАРОДНОГО ЖИТЛА 

 

Підготовка та сам процес будівництва житла є важливою та 

відповідальною подією в житті українського селянина. Він може бути доволі 

тривалим і охоплювати хронологічно від кількох до десяти і більше років: «В 

придєлах сімї, якшо є кому помогти, всєгєть, то людина будується п’ять 

років»
53

; «В 67-му (1967-му році закінчив будівництво – Кошіль Григорій), да. 

Бо я в 57-м починав тут строїти, матерял заготовлєти, все те»
54

. Починаючи з 

вибору місця для новобудови і закінчуючи входинами та новосіллям, зведення 

будинку вимагає дотримання цілого комплексу як раціональних, так і звичаєво-

обрядових дій, пов’язаних із заготівлею будівельних матеріалів, обрядом 

«закладщина», порядком найму майстрів, завершенням будівництва, 

освяченням житла тощо
55

. На території Волинського (Західного) Полісся в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття збереглася та трансформувалася 

через нові реалії соціально-економічного життя низка заходів, що 

супроводжували будівництво народного житла, які потребують детального 

вивчення. 
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2.1 Звичаї та обряди при підготовці до будівництва житла 

Перед тим як розпочати будівництво житла селянин мав обрати місце. В 

традиційному суспільстві потенційне для забудови місце мало бути придатним 

не лише з практичної точки зору (достатня підвищеність місцевості, родючість 

ґрунтів, близькість сінокосу, шляхів для під’їзду тощо), а й пройти певний 

обрядово-звичаєвий комплекс заходів. Існував обрядовий механізм для вибору 

«доброго» та «чистого» місця – система уявлень та ворожінь
56

. Один із таких 

способів вибору місця для новобудови через ворожіння за допомогою хліба був 

зафіксований в селі Здомишель Ратнівського району. Так, хліб потрібно було 

покласти на місце, де планувалося будівництво, окропити його свяченою водою 

та залишити на ніч. Зранку хлібину перевіряли: якщо вона залишилася на тому 

ж місці неушкодженою – місце вважалося придатним для будівництва житла: 

«То так робили: возьмуть свячониї води, возьмуть булку хліба, освятять і тоді 

там чи пириночує, чи як там. І встають рано, вже тоді бачать, шо там 

сотворилося і значить місце підходить для будови, начинають будовати… Ну та 

хлібина якщо лижить, бо ж її могли якісь собаки з’їсти»
57

. Р. Сілецький, 

фіксуючи схожий звичай на території Київського Полісся, зауважував, що у 

випадку порушення порядку розташування хліба місце отримувало негативну 

оцінку – у збудованій хаті може бути голод. Також дослідник відмічає 

існування схожого ворожіння і в інших регіонах України
58

. 

Серед поліщуків існують уявлення про «погані місця», які не потребують 

перевірки на придатність для будівництва. До таких місць відносяться 

роздоріжжя: «Тоже на крижовий дорози (роздоріжжі – Кошіль Григорій), як в 
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нас кажут, тожи ни можна ставити»
59

. Певні перестороги існують у частини 

населення Західного Полісся з приводу безпосереднього сусідства новобудови з 

кладовищами: «Я вам розкажу в нас є випадок тута, поставили… Одне 

кладовище старе, друге кладовище старе. Там дальши нове тако… І зара оці шо 

називають віруючі, штунди ті, побудував хату, ну посередині того всього… 

Таку хату одгрохав, поняття нема, то ж то сотні як не тисячі мерців лежить там 

кругом»
60

. Також остерігаються, особливо люди старшого покоління, будувати 

житло на пожарищах, вважаючи це місце «не щасливим», побоюючись того, що 

будівля може згоріти повторно: «Ну видно ни полагаїця, бо згорила раз, то 

може і другій раз згоріти. То такє стариши вже щитають те місци нищасливим, 

то молоди можут поставити, али батьки ни дадуть на такому місци»
61

. При 

повторному зведені житла на садибі де до цього згоріла хата майбутню будову 

намагалися посунути в бік від того місця: «Неможна канєшно (якщо хата 

згоріла – К.Г.). Якщо строять, то рядишком, но не на тому місці»
62

. Також 

поліщуки побоюються та намагаються  уникати місць з «поганою біографією», 

себто місць, де до цього проживали злі знаючі люди чи якісь не щасливі чи не 

благополучні сім’ї : «В нас є тут одна сім’я молода живе, то вони от побудували 

хату нову, там молоді люди, їм казали старі люди: «Не будуйте там, не будуйте 

там». Бо там жила така жінка, якась погана, вона шось знала, вона нібито 

ворогувала з ними. І хто його знає так воно чи не так, але от померла дитинка в 

них, тоді друга. Потім хата нова, велика, під черепицею пожар вторік почався 
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там ні з того, ні з сього. Ну і все – люди кажуть, шо то в такому місці 

побудовано, вони не слухали»
63

. 

З початку 1950-х років з остаточним встановленням радянської влади на 

території Волинського Полісся почалась суцільна колективізація, що 

супроводжувалася масовими примусовими переселеннями з хуторів
64

. Ось як 

описує цей процес один із респондентів: «Переїхали ми в 52-му році. Перевезли 

нас короче то самосильно, то тоді вже колгосп організовувався і насильно... А 

колишні хати були криті були соломою, то ту солому пообривали і мусили 

перевозити сюди»
65

. Процесом розподілу землі під забудову в межах села 

керувала місцева влада, що унеможливлювало вибір тієї ділянки селянином, яка 

йому подобалася, адже він мав споруджувати житло на вказаному місці: 

«Справа в тому, що господар не вибирав місце під забудову, йому сільська рада 

казала де будувати»
66

. Саме тому за часів радянської влади, за можливості, 

більшість опитаних селян споруджували свої житла на «батьківщині» чи на 

«дідівщині»: «Тіки на батьківщині. Всі будуються на батьківщині. Якщо немає 

вже місця, то тоді вже десь шукають»
67

; «Ні, то тут дідувщина. Тут де зараз 

хлів, то була стара хата. Тут дідова хата була. А це вже ото батько місце на 

свому огороді ото поставив цю хату. А я вже в батьковій хаті живу»
68

 Це 

підкріплювалося й раціональними міркуваннями, адже садиба вже була обжита 

та забезпечена усіма необхідними господарськими спорудами та 

комунікаціями: «А на старому місци ни ставили, бо ж там ше баба жила… Ми у 
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тий хати жили, робочи на місци, все на місци»
69

; «Ну в мене так получилось, 

там була стара хата, тут позволяло. Зараз як ми кажим не практично десь там 

брати, газу немає перед селом, ні газу, ні води»
70

. В наш час місце за місце 

потрібно платити місцевій владі: «Бо за силом брати місци то треба було 

платити виликі гроши, а так виходить, шо то йому дід подарив»
71

. 

До кінця 1970-х років на території Волинського Полісся основним 

будівельним матеріалом було дерево, а основним конструктивним прийомом 

зведення стіни – зруб. Існувала цілісна система критеріїв, відповідно до яких 

проходив вибір та заготівля деревини
72

. Низка цих критеріїв залишилася 

актуальною і в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.  

Найпоширенішою породою дерев, які ростуть на території регіону і 

найкраще підходить в якості будівельного матеріалу є сосна. Лише для першого 

вінця зрубу, підвалин («підошв»), який безпосередньо контактував з ґрунтом чи 

фундаментом, використовувався дуб як міцніша та твердіша порода
73

. Такої ж 

думки і місцеві жителі: «В основному сосна була. Дуб на пудвали, а сосна вже 

на бруска»
74

. Дуже рідко як основний матеріал для зведення дерев’яних стін 

використовувалася ялина, яка хоч і не росла в достатній кількості на території 

Західного Полісся та потрапляла сюди в якості привізного матеріалу: «Ну як, 

сосна, но в мене то йолка, бо на смолєнщини йолка, привозний, там сосни почті 
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нима де я був»
75

. Інші породи дерев, особливо листяні (вільха, береза, тополя, 

ясень тощо), в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття на теренах 

регіону практично не використовувалися через їх погані фізико-механічні та 

технологічні властивості – слабкість, крихкість, швидке гниття): «Осика 

крутиться, і вона мягка і її чирвак їсть. Вільху ні, вільха вона крихка, скоро 

зогниє. Ясинь знову кажуть він важкий (тяжкий – Кошіль Григорій)»
76

. Окрім 

практичних особливостей окремих порід дерев селяни досить часто звертали 

увагу і на їх ірраціональні властивості. Так, не досить підходящою в обрядово-

звичаєвому, особливо християнському, контексті вважалася осика: «Осикі ни 

бируть на хату, то так кажуть, шо то по цирковному, по рилігійному, бо то воно 

тремтить»
77

; «Всикі ни брали в хату, бо її тиресит чорт. Тихо-тихо в ліси, 

бачиш, от тихо, а чисом осика і затрипечиться. Бо там кажуть чорт, то чортови 

дерево»
78

. Однак не дивлячись на вищенаведені перестороги, траплялися 

випадки, коли хату зводили з осики: «Ну, в мене хата осова, например. Одна 

осина, али ніде її чирвак ни бире, ни чути, шоб був»
79

. 

Існували й певні ірраціональні заборони на використання дерева, 

вдареного блискавкою («громом»)
80

. Таке дерево вважалося поганим 

(«вредним») і не використовувалося при зведенні житла, адже блискавка могла 

вдарити повторно: «Такеї (вдареної блискавкою – Кошіль Григорій) ни брали. 

Нимона кажуть, бо вона вже лихая, бо можи грим стукнути на хату. То вже 
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вредне дериво»
81

. Таке дерево взагалі не можна було різати, адже воно мало 

погану енергетику, яку помічали «знаючі» люди. Місцеві мешканці іноді навіть 

вважали, що через таку сосну згоріла хата: «У мого діда покойного, туто була 

хата радом, він вже побудував хату, покрасив, якєсь знахори були, де я вже ни 

скажу. І вин десь привіз того знахара. То той вушов, подивився ту хату і зразу 

сказав, в середині в стині викінь отих два бруси. Як викінь, то ж треба всю хату 

розбирати. Бо буди бида, каже. Була вам, ка, причина, як ви ризали ту сосну. 

Була. А вони як ризали ту сосну, вона як упала, то того брата метрув три у верх 

кинуло, но ничо ни повридило. Така якась прикмета. І то вони розризали на 

двоє, і якраз два бруси вийшло. Ну а дід подумав, куда будиш викідати, 

розбири хату, потім будуть всі люди рік сміятись. І шо ти думаїш – грим 

пальнув і згорила хата. І вот тоді повірив кажи, шо чоловік правду казав... І така 

хатисько була на все село».
82

 Остерігалися також вивернутого бурею чи вітром 

дерева, вважаючи, що це могла зробити нечиста сила
83

, яка за аналогією може 

потім перекинути хату: «Тоже ни брали. Ну бо можи пирикинути хату»
84

. З 

кінця 1960-х років подібні застороги стають не актуальними, адже заготівлю 

будівельної деревини починають вести в промислових масштабах: «Раніше то 

були такі уявлення, але вже коли я працював лісником, то вже відводилася 

ділянка, і хоч бери дериво, хоч не бери. Всеодно брали, в мене от було в 84-му, 

83-му році буревій повалив більше тисячі гектарів лісу, то брали і на 

будівництво, ніхто на те не звертав уваги»
85

. 

При виборі деревини селяни, перш за все, звертали увагу на її практичні 

властивості – товщину, висоту, рівність стовбура: ««Яку хотів, яка тобі 
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наравиться в ліси. А нащо вона кривая, простийку треба…»
86

. При виборі 

деревини селяни уважно слідкували, аби вона не мала ніяких зовнішніх 

дефектів чи наростей, адже це могло бути причиною низької якості стовбура
87

. 

Намагалися заготовляти живе, свіже дерево, яке «стоїть на пні»: «Ну як з 

губкою, то ни брали, вивороту ни брали. Губка, як наростало на дериви - то ни 

брали, щитали, шо вона заражоная. Більш такого ни має, все таки старалися з 

пня брати. А якшо є гупка то ни брали, з за чого ни брали, з-за того, що воно 

гниле буди, воно вже заболяни і в сиредини в її дупло буди, вже вона ни 

здорова та сосна. Таких ни брали»
88

. Намагалися не брати для будівництва й ті 

сосни, з яких спускали смолу, адже це могло послабити міцність стовбура: «Чо 

ж нима, таке є шо, понімаїш, спускали смолу з ліса того, а я такі старався 

вибирати сімєнік ліс, той ліс ни спускали смоли»
89

. 

Найкращим періодом для заготівлі деревини в лісі, на думку поліщуків, 

вважається зима
90

. За їх спостереженнями зимова деревина є міцнішою, довше 

зберігається і менше піддавалася гниттю: «Обично матеріал вибирається для 

будинку, щоб він був зимовий. Там смола не тиче так і він більш міцніший, 

зимній, не так дається корозії»
91

.  
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Побутували уявлення про фази місяця, в які краще заготовляти 

деревину
92

. В цьому питанні думки респондентів розходяться. Одні вважають, 

що краще заготовляти на молодий місяць: «Наші діди, например, ліс ризали, ну 

таке було канєшно по возможності, так старалися, на хату як заготовляли, то 

ризали на молодий місяць з пнє. А дериво ніби крепше, хробак вроді ни їсть, 

шось таке»
93

. Інші ж стверджують, що найкращим періодом для рубки лісу є 

повні дні або кілька днів перед повнею. Однак зараз на фази місяця мало хто 

звертає увагу при заготівлі лісоматеріалів: «Різався тіки перед повною. Початок 

повні або перед повнею два-три дні. Потрібно різати ліс, тоді він самий 

крепший. Там смола, всьо на місці. Там такєй…природній. Так зложина 

природа. Інакше він буде, ну шведа з’їсть, він буде м’якій. Тепер ріжуть кожен 

день»
 94

. 

З початку 1950-х – до кінця 1960-х років у зв’язку з встановленням 

радянської влади та тяжким економічним становищем місцевого населення 

деревину придбати було складно, тому селяни вдавалися до всіляких хитрощів, 

не гребували навіть крадіжкою: «Дериво вони, там була така чириз ричку була 

заготовляли ліс… То ліс звозили до річки, його там у річку вкатували і сплавом 

його отправляли на Білорусію, на Пінск. З відти батько брав. Лоткою тожи, 

вечором поїдут, колидку причеплять до човна і сюда привизут ближчи до лісу і 

потом витягають. Ше ни було навіть..., в колгоспі то коні були, а так то ні. То 

корови запрягали в ярмо і в виз, на віз скотять і привизуть і ріжуть вручну. 

Крали, крали…»
95

; «Тоді ничого, строїтися давали, тико ни було з чого 

строїтися. Бо ж ни було ліса ни купити ниде ни мона було. Все по блату, все 
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їздили крали. Поїдут привизут кавалкув зо штири, аво в сусідки стоєла колешня 

така, і туди скідали»
96

. 

Відсутність паспортів позбавляла селян можливості виїхати в інші 

регіони на заробітки
97

. Процес паспортизації селян розпочався наприкінці 1960-

х років і тривав до середини 1970-х років, а голови колгоспів та сільських рад 

не охоче видавали дозволи для виїзду на роботи: «Три роки не накрита була, 

стояла. Уже коли паспортірували сьола, то вже можна було поїхати заробити, а 

так куда поїдиш»
98

. Лише з кінця 60-х років ХХ століття селяни Волинського 

Полісся починають активно виїздити на заробітки та заготівлю лісу в інші 

регіони Радянського Союзу
99

. Зазначимо, що більшість дерев’яних будинків з 

кінця 1960-х – до середини 1980-х років були побудовані з привізного 

лісоматеріалу з Прибалтики, Смоленщини, Сибіру тощо: «Я в 73 році (1973 

році – К.Г.) прийшов з армії, от і вона будувалася… Я вже в батьковій хаті 

живу, то батько заробив, тоді ще в Ригу їздив, в Латвію… Ну ми то тіки на 

свою. Сусід у мене, то він привозив на хат три. Продав, щоб хоч шо нибуть там 

вирнути. То ж тоді заробляли, ділянки займали, заробляли ліс»
100

; «Хто як. Тоді 

багато мущинов їздило в Смоленск чи куда, на Сибір їздили, привозили ліс з 

відти, будували. Більшість будували з дерева»
101

; «Ні, з Рязані. Хазяїн їздив у 

Рязань і з відти привозив ліс, заробляв. Ну тут, з цього ліса то бальки, крокви, а 
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такі хата, зруб то з Рязані»
102

. Масштаби привізної деревини були доволі 

значущими, адже в деяких селах респонденти відмічають, що ледве не всі 

дерев’яні будинки зазначеного періоду були зведені саме з цього матеріалу: «То 

ж ціле село от щитай із дерева строїли, із того що привозили. То ж хто в 

Прибалтику їздив, хто куда»
103

; «В Латвії, заробляв... Туди їхали люди, і то 

мніго їхало, хотишивцюв (мешканці с. Хотешів Камінь-Каширського р-ну – 

Кошіль Григорій) мніго їхало, хотишивці то там гори потягнули того лісу. Ну і 

ми з хлопцями поїхали з Воєгоща»
104

. Привозили лісоматеріал або ж колодами, 

або ж уже розпилений на бруси потрібної товщини залізницею в найближчий 

пункт: «Там і поризав, там і пілорама є, була пілорама хароша, німецька, вона 

як пуд шнур. Ну і грузили нам на вагон лєсокран і отправили, начальник 

лєсосклада і на Камінь-Каширськ»
105

. 

До кінця 1960-х років колоди на брус для стіни розпилювали самотужки, 

вручну. Цей процес називався «трачуванням» (від назви пілки-трачівки): «Ми 

свою стару хату то ше трачовали – один на вирху два на низу і вручну»
106

. 

Трачування було доволі трудомістким процесом і потребувало навичок від 

людини, яка була на горі і керувала процесом: «Верх тіки піднімали. Він стояв 

направляв тіки. Там ставили наверха розумного ризака, шоп правильно 

поставив, правильно шоп заклав, бо там пілки…бо там зуби дуже великі. Там 

треба правильно покласти, бо як потім заложить…багато як поставить,  о мона і 

не потянути. І шоп рівно було»
107

. Пізніше з’являються перші лісопильні 
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(«пілорами») в різних державних організаціях (колгоспи, лісгоспи тощо), що 

спрощувало заготівлю бруса для стін будинку: «В Піщи на пілораму ризав. Тоді 

ще ни було та як типер - чириз хату вже пілорами, тоді тико по організациях 

були пілорами: в стройкантори, в промкомбінати, в калхози в Піщи»
108

. 

З початку 1970-х років на території Волинського Полісся починає 

набувати поширення такий будівельний матеріал як цегла
109

. Поширення в цей 

час цегляного будівництва було характерним і для інших регіонів України
110

. 

Будівництво цегельних заводів на території Волинської області та відносна 

дешевизна у порівнянні з дефіцитом та високою вартістю деревини призвели до 

її активного використання: «Того, шо в той час лісоматеріалу на таке 

будівництво практично неможливо було взяти. І вартість його була чимала і 

дефіцит, бо практично, щоб такий будинок побудувати треба було 40-50 кубов 

лісу. Його ж треба було порізати, його треба було до пуття довести, а цегла – 

проще-простого. Поїхав, взяв готовий матеріал і роби. І в той час, коли в 

Радянському союзі ще бам був, ото тоді відкрили в нас Люблянецький, 

Нововолинський, Луцький цегляні заводи, і цеглу почали вже більше 

використовувати. Дешевизна, що там говорити, тоді куб цегли коштував в 

придєлах 20 карбованців. Це для того шоб взяти 10 кубов, а куб це і є майже 

тисяча цеглин, то це прийшлося 300 рублів перечислити, а за триста рублів 

скільки того лісу можна було тоді купити? Наполовину менше»
111

. Однак 

придбати її в достатній кількості для зведення будинку було важко: «Тоді дуже 

важко, бо то було, врємєна були радянські. Тоді ничо не мона було купить, тоді 

ничо не продавалось. То все було по рознарядці, вони повинні були виписати. 
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Тяжко було дуже достати, бо бази дуже малозабезпечені…людей. Все так, по 

організаціях, прозьбою. А тепер, шо тепер, позвонив тай привезуть все 

готове»
112

. Тому селяни вдавалися до всіляких хитрощів, виписували її через 

різні організації, «діставали» через «могоричі» тощо: «А будівельних матеріалів 

не було, от прийшлось будувати, фундамент закладати – немає цементу. Що ми 

від’їздили в район, і в райвиконком що там тільки не ходили. То мусили там є 

така фірма, була дільниця там, то мусили переплачувати гроші, що нібито вони 

нам зробили вже це, ми за цемент і за роботу заплатили. А тільки получили 

один цемент і то тільки дві тони всього навсього»
113

. Дефіцит нового 

будівельного матеріалу теж відчувався, адже основна частина виробленої 

продукції йшла на забезпечення потреб радянського господарства, а для 

населення залишалася невелика її частина: «А найгірше було з цим силікатним 

кірпічом. Заганяв техніку туда, вроді все було і нормально, і було заїжав туда – 

не давали… Рознарядка на Спітан (м. Спітак Республіка Вірменія – К.Г.) 

грузити, чи ... не знаю, де землетрус був в Армєнії. Таке діло»
114

. 

Влада намагалася всіляко контролювати процес заготівлі селянином 

будівельних матеріалів: «То зара легши, аби гроши, мона купити всьо. Тоді 

цименту було трудно дустати. Тоді визивали - де брав цимент, де брав камінь, 

кажи де все брав. Документи, давай на все бумагі
115

. Однак, варто відмітити і 

той факт, що місцева влада при необхідності забезпечувала житлом чи 

будівельними матеріалами окремі категорії населення, наприклад, вчителів, які 

за направленням переїздили працювати на село і не мали власного житла: «Наш 

будинок побудований освітою, від районного відділу освіти. Тоді невеличкі 

кошти виділяли на сільську раду і от таким от чином я його зводив. Начальнік 
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сказав, дав матєріалу трошки, а дальши закачуй рукава і работай, хоч жити в 

будинку – давай»
116

; «Мали двохквартирну будувати для завуча, але потім 

відмінили, сказали тільки для тебе для одного, так побудували – держава за 

державні кошти, на бюджеті сільської ради це було»
117

. 

З початку 1970-х років у селян з’явилася можливість придбати будинки, 

побудовані за типовими проектами, через державні органи влади чи будівельні 

організації. В народі вони отримали назву «фінські домікі». Вони були двох 

видів: «фінський щитовий» та «фінський каркасний». У випадку придбання 

першого, майже повністю відпадала потреба у заготівлі додаткових 

будівельних матеріалів, адже до комплекту входили майже усі необхідні 

конструктивні деталі, окрім фундаменту та покрівельних матеріалів. Однак 

придбати його теж було не просто: «Отоді де можна було, там купляли. Отоді 

швагро мий покойний найшов і привизли. Залили фундаминт, зробили хату, там 

жи все геть готови було. Шитовий, фінський домік колись називали, от і 

построїли хату»
118

. У випадку замовлення «фінського каркасного» господар 

отримував усі дерев’яні деталі будинку (підлогу, вікна, двері, стелю, каркас 

покрівлі тощо), а от стіни для такого будинку потрібно було зводити з цегли 

самотужки. Придбання останнього виду типового будинку дещо спрощувала 

процедура отримання цегли для зведення стін, проте все одно залишалися 

труднощі: «Починав будівництво з чого, брав наряд в виконкомі на виділення 

каркасного будинку, це там ішли вікна, підлога, балки, ну короче говоря... На 

все решта давали наряд, на цемент, на цеглу, хоча складнощі були колосальні. 

Цегли було взяти вельми проблематично, треба було шукати всякі там обхідні 
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шляхи, шоб придбати. Та так і з піноблоками, треба було їздити, шукати, по 

правді сказати треба було возити сумки, шоб задобрити, бо інакше...»
119

. 

Лише з другої половини 1980-х років з появою нового будівельного 

матеріалу – піноблоків частково вирішується проблема з придбанням матеріалу 

для зведення житла. Щоправда, «дістати» їх можна було на території 

Білоруської РСР, а через безпосередню територіальну близькість 

досліджуваного регіону з сусідньою республікою, їх було легко та відносно 

дешево транспортувати: «Свободно, блокі свободно, 10 кубов блокув загрузив в 

Бристю і привизли і всього-на-всього 100 рублів стоїла дорога»
120

; «Почалися 

білоруські блоки, десь тоді же – 80-ті роки, люди почали вже ложити 

білоруськими блоками, обкладати цеглою»
121

. Також місцеве населення почало 

активно використовувати в якості будівельного матеріалу дешевий та доволі 

практичний шлак від кам’яного вугілля: «Ой, то ше десь 80-ті роки, 75-ті, 

радянський час. Бо тоді стройматєріалу як такого не було, а шлак був дишевий. 

Вапно, шлак, цименту трохи і все»
122

. В кінці ХХ – на початку ХХІ століття 

через різноманітність та велику кількість будівельних матеріалів проблема із їх 

заготівлею взагалі відсутня: «Ми шукали, не так як типерика, шо тепер 

будувати, аби гроши були, привезуть шо хочиш до хати готове»
123

. 

При будівництві житла з дерева основним конструктивним прийомом 

спорудження стіни був зруб
124

. Його зведення було досить складним в 
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конструктивному відношенні процесом і вимагало неабияких знань та навичок. 

Саме тому до «майстрів», як називали будівельників, що в цьому зналися, на 

селі ставилися з повагою та пошаною
125

. В традиційному суспільстві, 

винаймаючи на роботу майстра, йому намагалися догодити, не образити. 

Ймовірно, це було пов’язано з вірою в те, що майстер володіє надприродними 

чародійними силами і може збудувати хату, в якій буде нещасливе життя, чи 

закласти щось недобре на іншу людину
126

. Однак, вже з початку другої 

половини ХХ століття молоді майстри не володіли такими знаннями: «Були 

такє люди старєї, як закладали, то жинки боєлися йти, шоб чорта ни всунули. 

То виликоє дєло. Як закладают і хто йде, то на ту людину шо йде. То шо 

заложать – чи шоб умирла чи шоб двоє дитий вродила. Так тий людини 

помишає, а тому харашо буди, хто закладає… То я молодий вже майстєр, ну я 

їх старих ни вельми боявся, то тиї стариї… Типер вже нима тих чортовиків. 

Нима тих колдунив»
127

. 

Найскладнішим конструктивним елементом зрубу є «угли». Тому 

найчастіше для зведення зрубу винаймали чотирьох майстрів – по одному 

майстру на кожен «угол»: «Саме більш то чотири чоловіки, шоб на кажен угол 

майстер був»
128

. Рідше будівництвом житла займалися один чи два майстри. В 

такому випадку всі необхідні допоміжні роботи по зведенню зрубу їм (йому) 

допомагав сам господар: «То вин сам робив, я іду зранку на роботу заложу 

йому круга і вин сам цілий день робить»
129

. 
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Наймаючи майстрів на роботу, господар заздалегідь обговорював з ними 

розмір платні, умови, на яких майстри будуть зводити будинок (за чий рахунок 

буде харчування – сніданок, обід, вечеря, частування горілкою, які будуть 

розміри будинку тощо)
130

. Наймали на будівництво не лише місцевих майстрів, 

а й запрошували з сусідніх сіл. Договір про оплату укладали винятково в усній 

формі, навіть якщо майстер був з іншого села і раніше ніколи не був знайомий з 

господарями: «Ми поїхали з дідом в Замшани (село Ратнівського району 

Волинської області – К.Г.) якрас на Спаса. І там ми найшли майстри і сами 

перши тиї майстри були в Хотишови… Я договорилася з майстрима за 700 

рублів за всейку хату… Триразове харчованнє. Харчувала я, ступа стоєла, 

горилку гнала… Давала, всьоримно давала. І снідати, али вони вже сами 

понімают, вип’ют там два стаканчики чи стаканчик те й того, йдуть робити»
131

. 

Такий усний традиційний договір «на віру» був досить надійним в середовищі 

селян, де всі знали один-одного, адже в ході проведених нами польових 

досліджень не було зафіксовано жодного випадку не оплати праці: «Ні, а де ж, 

то ж то всі свої. Всі з свого сила, якби й чужиї, то як би я ни заплатила»
132

. Тай 

й в арсеналі майстра був певний набір «жартів», які той міг вчинити в будівлі у 

випадку не оплати праці чи неналежного частування господарем
133

: «Ну али 

хазяїн стараїця односитися по людськи, бо знаїш, майстри тожи всякі є, каждий 

має свою фішку, то можуть шось там вчудити. Можуть. Якшо хазяїн ни 

розщитаїться, например, то можна там шось зробити. Можна, особіно в 

кірпічних будинках, то можна замурувати десь шо… Можна замуровати кусок 

мяса, чи яйце, чи кота якогось здохлого в стіну замуровати, то буди воняти 

десять літ тобі. Є разні чудіса, майстри теж знають, то з майстрами теж ни 
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вельми пошутять. Бутилку можна замуровати, дирочку оставити і буди свистіти 

вночі як вітер гуде і не знатиме шо й де»
134

. 

У зв’язку зі складним економічним становищем селян, особливо у 1950-ті 

– першій половині 1960-х та першій половині 1990-х років, окрім грошової 

форми оплати практикувалася й продуктова – зерном, цукром тощо: «…Він їм 

там обіди давав і розщитувався вже, грошова чи зернова оплата була, вже як 

договоряться... То ше в 60-х роках було так, а вже в 70-х – почали за гроши… 

Ну тоді бідно жили, то за зирно більшу часть. Там скілько пудов зерна дає 

хазяїн, соглашаються і строять…»
135

; «Всяко було, як тико та низавісімость 

стала, гроши в людий нима, ми по Іваничівському райони робили. Ми три хати 

за літо щитай робили бригадою. То зирном, цукром брали. І там хто строївся 

нима, і в нас нима, а ми поїдимо, те зирно, цукор продамо тей»
136

. Зазвичай, 

розрахунок з майстром відбувався після завершення обговореного обсягу 

роботи: «Вже робили останній день, називали квітка, вже тоді вони вечеряють 

довше, ше можуть пригоститися, вже тоді розраховувалися»
137

. Досить часто 

майстер міг зачекати з оплатою, або ж навпаки – при необхідності господар 

видавав частину грошей наперед: «Але могли вони і почекати, поки ми 

заплатимо. Вони роблять, вони вірять, бо ж це село. Кожен знає один одного. 

То могли і почекати. Могли і дешевше взяти, як хто»
138

; «Вже як кончиш, тож 

як тре гроши то можиш і ранчи взєти, хазяїн дасть»
139

.  
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Після встановлення радянської влади в селах Волинського Полісся з 

числа народних майстрів в колгоспах були організовані будівельні бригади. 

Вони займалися зведенням будівель колективних господарств, клубів, шкіл 

тощо і мали змогу зводити житло для населення лише у вихідні дні. У зв’язку з 

цим вводиться практика поденної оплати праці, так звана «дньовка»: 

«Бригадєром я був в строй бригаді, 35 років щитай, школу строїв, клуба 

строїв… Тоді на днювку платили, три рублі, пять рублів, такево було»
140

; 

«Майстри були такє, шо в в колхози робили цілий тиждинь, а субота їм 

виходний. То вже суботами нам ставляли. Стройбригада була, али вже й голова 

їм ничо ни казав, то вже робили коли виходний»
141

. 

У випадку, коли господар розумівся на будівництві, він наймав лише 

одного чи двох помічників-майстрів, як правило, з кола родичів чи знайомих. 

Зазвичай, грошова оплата за таку допомогу не практикувалася, а господар 

пізніше просто віддячував тим самим, допомагаючи на будівництві чи інших 

видах робіт. Така форма найму має назву «за відробіток»: «Ні, батько будував з 

племінниками... Ну то він вже там якось з ними домовлявся за відробіток»
142

. 

Досить часто господарю-майстру допомагали близькі родичі (дорослі сини, 

батьки, брати та інші) і ця допомога не потребувала навіть відробітку: 

«Большинство родичі помагали, і сам хто тямить той, а ні то наймає 

майстра»
143

; «Якщо є взросли діти, то помагали сини, а як нема – то наймав до 

себе майстра та й майстровали. Ну а як в чоловіка родина...»
144

. 

З появою наприкінці 1960-х років нових будівельних матеріалів (цегли, 

піноблоків тощо) змінюється специфіка роботи, що призводить до виникнення 
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нової категорії майстрів, так званих «кладщиків»: «Ні, кладщики були 

оддєльно, а вже цево, саму кришу робили в мене покійний брат старший, він 

хороший майстер був…»
145

. Досить часто ті ж самі майстри вміли працювати як 

з деревом, так і з цеглою. При зведенні житла чи будь-яких інших будівель з 

цегли селяни часто вдавалися до практики збирання «толоки» з числа родичів, 

сусідів, знайомих. Платні за робота на такому будівництві, як правило, не 

отримували, а господар зі свого боку мав пригостити всіх обідом і при 

необхідності відпрацювати: «Така була хороша традиція в селі, за той час, за 

радянський ше час, від 74-го року, до кінця 80-х років, в Затишші побудовано, 

ну мабуть, якби так порахувати, бо в нас не так багато будинків в селі. Із них, 

мабуть, будинків 20-25 побудовано толокою. То так: збиралися родичі, сусіди, 

будували хату безкоштовно. Будували, як кажуть в нас в народі, зруб, тобто 

будували хату і ставили крокви… За це вже гроші не брали, тіки хороший обід 

готували господарі, ну звичайно бувало так шо не за один день будувалося, а за 

кілька днів, там вихідними днями, в суботу збиралися. Так в нас будувалася 

літня кухня і отой хлів, оте примішення. Бо тіки так будувалися муровані хати, 

ті шо з цегли…»
146

. 

Зараз, у зв’язку з тим, що багато чоловіків Волинського Полісся працює 

будівельниками на сезонних роботах, в тому числі і за кордоном, проблеми з 

пошуком кваліфікованих спеціалістів-будівельників немає: «Тоді ше так багато 

не було, то зара в кажній хаті, на Москві строять»
147

. В останні роки 

практикується фіксована оплата за виконання різних видів будівельних робіт: 

«А зара вже договаруїмося за якусь плату, за кірпічину напримєр, куб блокув 
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скіки, куб битона скіки залити, квадрат щикатуркі, гіпсокартон тожи квадрат, 

поли тожи квадрат»
148

. 

Як бачимо, селяни Волинського Полісся відповідально ставилися до 

виконання описаного комплексу заходів, що передували початку будівництва. 

Селяни й досі дотримуються традицій при підготовці до зведення житла, що є 

актуальними і понині та ретельно виконуються. Після виконання 

вищеописаного комплексу заходів переходили безпосередньо до початку 

будівельних робіт. 
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2.2. Практичні та обрядово-звичаєві заходи в процесі будівництва 

народного житла 

Початок будівництва житла на території Волинського Полісся в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття традиційно називається «закладщина». 

У конструктивно-технологічному плані при складанні зрубу з дерева – це 

встановлення першого вінця
149

 («підвалини» або «підошви (вошви)»): 

«Закладщина – як підошви закладають, як звінчують нижній брус»
150

. Інколи 

для того, щоб закладщина вважалася здійсненою, вистачало з’єднання навіть 

одного з кутів нижнього вінця: «Дажи ни треба було на всю хату закладати, 

одне вугло, аби заложили, то вже щиталося закладщина»
151

. З кінця 1960-х 

років в якості основи будинку починають активно застосовувати кам’яно-

бетонний фундамент. Це призвело до того, що виникли певні розбіжності з 

приводу того, що вважати початком заснування будинку – заливання 

фундаменту, чи початок зведення стіни: «Вже був фундамент, а починали 

кладку в середу»
152

; «Так обирають якийсь день опридільонний, який я не 

скажу... Ну, і починають той фундаминт робити»
153

. 

Процес закладання нового будинку й досі супроводжується рядом 

обрядодій
154

. Одним із найважливіших питань, до якого селяни досить 

прискіпливо ставляться, є вибір сприятливого часу для закладщини, адже за 

давніми уявленнями поліщуків він може бути «добрим» або «поганим». 

                                                           
149

 Сілецький Р. ―Закладщина‖ хати на Поліссі: обрядово-звичаєвий аспект / 

Р. Сілецький // Полісся України : матеріали історико-етнографічного 

дослідження. Вип. 1. Київське Полісся. 1994 / [за ред. С. Павлюка, М. Глушка]. 

– Львів : ІН НАН України, 1997. – С. 83 
150

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1443. – Арк. 72. Записано автором від 

Гречковського П. в с. Видерта Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 
151

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 39. Записано автором від 

Постернака В. в с. Мельники Шацького р-ну Волинської обл. 
152

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1443. – Арк. 43. Записано автором від 

Багнюк Т. в с. Пнівне Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 
153

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1443. – Арк. 90. Записано автором від 

Козел Л. в с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл. 
154

 Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців : монографія / 

Р. Сілецький. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 229. 



50 
 

Зводити нове житло селяни намагаються розпочати зі сходом сонця: «Ну то вже 

зрання, ше до схід сонця і начинають ставити»
155

. Важливість закладщини для 

селянина підкреслюється тим, що для цього дійства досить часто виділяли 

окремий день, в який відбувалося заснування нового будинку, а наступні 

роботи по спорудженню не проводилися, натомість влаштовувалися 

святкування: «Зранку зроду закладають і тіконо перший день, як закладають, 

тіконо заложили перший день і всьо – більш ничо ни роблять. Тико заклали 

хату, хай там і дві години, і три, тико заклали і всьо – за стил. Ше на вечур 

покличуть когось з рідні, шоб прийшли на закладини»
156

. 

Що стосується днів тижня, в які потрібно починати будівництво житла, то 

в цьому питанні немає одностайної думки. Частіше за все, хорошими 

вважаються середа та п’ятниця, а аргументація такого переконання досить 

різна. Часто сприятливість цих днів аргументувалася тим, що вони є пісні та 

жіночого роду, проводячи паралелі з хатою: «Посні, посні дні і чогось жіночого 

роду. Ну хата то ж вона (сміється)»
157

. Інколи в ці дні, коли відбувалося 

заснування житла, учасники процесу мали дотримуватися посту, що мало б 

стати запорукою щасливого життя в новій оселі: «Ну пено нигодични - сирида 

чи пятниця. Ну то вже тоді як закладаїш, то треба постити, ни їсти ничого, ни 

сала, ни чо... Посни дні треба шоб були, бо ж то вік живеш і треба хоб було 

щастє»
158

. Саме через те, що ці два дні були пісними вважається, що це Божі дні 

і вони є важливими: «Ну батько покійний сказав, шо закладай синок в сериду, 

або в п’ятницю або в сериду. То ка таких два дні важливих, то ка так як до Бога 
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касаїться тих два дні»
159

. Нами також зафіксовані свідчення, згідно з якими 

заснування хати в пісні дні не віталося, як і взагалі в піст: «Общим, ни 

закладали тико у посни дні. Сирида, пятниця, то ни закладали, ну в пист – 

Питривка, Пилипувка…»
160

. Рідше зустрічаються випадки, коли закладщину 

проводять у вівторок та четвер: «…в середу або в читвер, ну в пятницю 

ще…»
161

; «…то в різних селах різна традиція: там у вівторок, там у читвер, там 

у сериду - то ни скрись однаково»
162

. 

Єдиною є думка про дні, в які не варто розпочинати будівництво. Це, 

насамперед, понеділок, як тяжкий день для будь-яких починань: «В любий, ну в 

пониділок там ни закладали. Такий кажуть важкий день, навіть кораблі не 

виходять в море»
163

; суботу: «В понеділок нє, і в суботу нє…»
164

 та всі релігійні 

християнські святкові дні: «В свято ніколи не робили. В релігійне свято ніколи 

не робили, роботи ніякої не виконували.»
165

. 

Досить цікавою є заборона починати зведення житла в ті дні тижня, на які 

припадають православні свята Преподобної Євдокії (у народі Явдохи), що 

відзначається 14 березня та Собор Архангела Гавриїла або Благовісник – 8 

квітня: «Ну ни починається в Євдошин день, ни починається закладщину. Ну то 

свято такє, Явдохі. Якшо, наприклад, вона попала в сериду, то вже ни 

починають. Да, так само і Благовісник, перед Паскою є такє свято, тожи ни 

закладають. Так, так. То все щитаються вредни свята, то в такєї дні (дні тижня – 
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Кошіль Григорій) ни начинають хату»
166

. Хоч респондент вважає ці свята 

просто «вредними», однак семантика даних заборон є давньою. Явдохи за 

старим стилем відзначалося 1 березня, що було не лише першим днем весни, а 

й першим днем нового року. В традиційних народних уявленнях українців (як 

загалом і у слов’ян) велика увага приділялася значенню часу на межі, границі. 

Такий час вважається нечистим, не сприятливим для важливих починань
167

. Що 

стосується Благовісника, то в народі вірили, що архангел Гавриїл – володар 

блискавки і тому в народі навіть говорили, що потрібно святкувати цей день, 

«щоб Гаврило хату не спалив». 

Щодо сприятливої фази місяця для заснування нового житла серед селян 

Волинського Полісся одностайної думки немає. Закладання на «молодий 

місяць» мало посприяти розвиткові сім’ї та будинку. Тут проводилася аналогія 

з щепленням дерев, які також краще приживалися в «молоді дні»: «Старалися, 

щоб був молодий місяць, да, пуд молоду. А на старому місяци ни старалися. 

Так як то і щеплення роблять дерева пуд молоду. Тоді щиталося, що дерево 

лучше розвивається. Як уже посля повні, то з дерева сик іде у землю, а до повні 

- сик іде вверх у гілки розходиться, вода. Ну то так розчитували, шо і будинок, і 

сім’я»
168

; «Ну тре, шоб молодий був, ни на старий. Тико перший раз побачиш, 

сирпок молодейкій, і...»
169

. «Старий місяць» також вважається добрим часом 

для заснування будинку, адже так говорили старі люди: «Большинство старих 

днів треба робити. Так стари люди переказували»
170

; «На старий обично 
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закладали, то так добри буди, а хто його знає, чи так добри»
171

. Інколи 

відмовлялися від початку будівництва при відсутності в небі будь-якої фази 

місяця: «Як нима місяця на небі, то ни ставили. Все казали: «Межи, нима 

місяця». Ставили на всякій, коли попадає який, аби був місяць»
172

. 

Що стосується пори року, то тут діяли виключно з прагматичних 

міркувань і заснування нової хати розпочинали в теплі місяці, найчастіше 

навесні, щоб за літо закінчити будівництво, або влітку, рідше – восени: «В любе 

времля, закладали і весною і осінню, і літом могли, тико... Зима є зима, то ж то 

холодно»
173

; «Большинство з висни, шоб за літо зробити»
174

. Це пояснюється 

кращими погодними умовами та більшою тривалістю дня: «Восновному 

починали навесні, шоб уже день побільшав, шоб можна було бистріше зробити 

зруба, шоб дощі не мочили. Бо осінню дні маленькі чи якась там слякоть, 

восновному з весни робили»
175

. Намагалися розпочати будівництво житла вже 

після Великодня, що також можна пояснити небажанням закладати новий 

будинок в піст: «І то посля Паскі, до Паскі ни можна закладати»
176

. 

На території Волинського Полісся серед місцевого населення існують 

побоювання з приводу закладання житла у високосний рік. Можна припустити, 

що першопочатково такий рік мав значення межового «нечистого» часу в 

чотирирічному циклі
177

. Сьогодні найпоширенішим поясненням, чому не можна 

починати будівництво в високосний рік є те, що він не щасливий, поганий: «У 
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високосний не хотіли будувати, чогось боялися, щиталось, що нещасливий 

рік»
178

. Цікавим є те, що заборона стосувалася лише заснування, тоді як 

подальше будівництво можна було продовжувати у високосний рік. Саме тому 

закладщину перед високосним роком могли провести у нетипові для цього 

зимові місяці: «В високосний ни закладали. Будувати то вже будували, якшо 

вона зав’язана – то вже будували. Якшо знають, що буди високосний, то 

стараються там десь у грудні або коли зав’язати, основу зробити»
179

; «В нас то 

так стараються ще й зара, в крайності якшо слєдующий високосний, то шоб 

цього года хоч фундаминт, а там вже мона ставити»
180

  

На початку будівництва приносили будівельну жертву, хоч цей обряд і 

втратив своє первісне семантичне значення – відкуплення у мерців
181

. Ще на 

початку ХХ століття зберігалися уявлення про те, що гроші («золото»), які 

закладалися в угли хати чи будь-якої іншої будови є «заклятими» і 

використовувати їх не можна, бо вони можуть принести нещастя чи навіть 

смерть: «Ше колись клали золото і заклинают: «Хто забире, то той вмре». В 

мине брат був, і там дальши хлів був, в мине батько на фронти пропав… 

Ожинився, з жинкою жив триціть років дитий навіть ни було. Вин став ту 

клуню розбирати, туди до хати свеї возити і найшов гроши на штирох тихво, 

вуглах. І вже вин за теє золото і купляє хату за ратном. Купив хату, три рокі 

пожили, вона здурила, а вин вмер. Нимона кажут тих гроши брати, шо 

закладают, вони заклєти. От так робили колись стари люди»
182

. Р. Сілецький 

вважає, що на території Полісся ще в першій третині ХХ століття зустрічалася 

кривава будівельна жертва (принесення в жертву тварин на місці 
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закладщини)
183

. Ще в середині ХХ століття зберігалися уявлення про небезпеку 

присутності при заснуванні нового житла. Це пов’язано з уявленнями, що 

майстер володіє магічними можливостями і може в якості будівельної жертви 

закласти хату на смерть чи калітства іншої людину чи тварини, аби самому 

залишатися живим та не ушкодженим до кінця робіт: «Як закладают і хто йде, 

то на ту людину шо йде. То шо заложать – чи шоб умирла чи шоб двоє дитий 

вродила. Так тий людини помишає, а тому харашо буди, хто закладає… Но 

всьоромно, мий зять закладав, з братом молодичиним, ни опитний, ничого, а 

той (доучаний ???). Хто його знає, али ж корова того року пропала. Кажут, шо 

вмив на корову закладати… Да, да, бо вин ни построїть її, бо сам де 

окалічиться. Да, да, тоді треба добирають, а типер я ни знаю чи добирають чи 

ни добирають»
184

. 

До наших днів зберігся обряд так званої «безкровної жертви», хоч і без 

розуміння її первісного значення. Повсюди на території Волинського Полісся 

існує звичай закладати в замки на кутах підвалин монети, бо так робили старші 

люди, щоб в хаті було багатство та добробут: «Копійки то чоловікова мати. 

Каже так колись як закладали, отакє стари хати, то клали копійки. Ну, таких 

копійок вже не було, то клали вже гривні, шоб гроші велися (сміється)»
185

. При 

закладанні копійок в підвали нового будинку для того, аби господар 

новобудови жив у достатку приказували різноманітні приказки: «А шо ж, як то 

кажуть, починали закладати то казали все Господь поможи, а шоб вилося, то на 

угол завжди копейкі закладали, як казали: «Гроши пуд угли, завши шоб 

були»
186

. Частіше за все монети закладались в усі кути нового житла: «О-о-о, як 
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закладали хату, то клали гроши в вугла, в каждим вуглі»
187

. Рідше їх закладали 

лише в той кут, де мали бути ікони – в покутній кут. Також намагалися знайти 

копійки того ж року випуску, в якому починали будувати житло. В замку 

нижнього вінця (підвалин) робили спеціальний отвір в який закладали монети, 

часто туди могли покласти ще й шматочки хліба: «Ну обично в те угло, де 

ікони, де буди хата, комната, там жи будуть ікони в тим боци, значить в те угло 

й закладали. Продовбували такую, або свердликом, дирочку, аби воно туди 

лягло і хліба туди в шматочку, і копійки. Старалися шукати з такого року як 

роблять, копійки шоб були»
188

. 

З часом будівельна жертва починає набувати більше апотропеїчного 

значення, тому досить часто разом з копійками закладали ще й зілля, освячене в 

церкві на різні православні свята (Трійцю, Маковія, Паску), яке мало оберігати 

оселю від злих духів та нечистої сили: «А зілля свячоне то дав батюшка від 

злих духів, шоб не було… Знаю, шо то за зілля, то на провідну неділю кругом 

хреста ложать такий барвинок, шоб ну... Потом воно в нас в церкви роздається. 

Через тиждень, на слідуючу неділю після Паски, в нас зветься вона провідна, 

але вона...»
189

. Окрім свяченого зілля в якості оберегів використовували й інші 

освячені предмети: «Десь в 2001-му будували і як фундаминт заливали, то на 

кожний угол клали свячони зілля і обсипали всю хату маком свяченим, весь 

фундамент. Бо тоді каже нічо не чіпляється, ніяка ничиста сила. В самий 

фундаминт. В фундаминт, викопали траншеї і тоді кідав»
190

; «А в нас, як дочка 

строїла хату там в кінці, то вона навіть ше свячону воду наливав в бутилочки і 

на кожни угло, маленькі бутилочкі таківо свячониї води клали. В фундаминт 
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заливали»
191

. Також використовувалися й не освячені предмети-обереги: «…ото 

як підлогу вставляли, то я пам’ятаю як поклала десь в підлогу підкову під 

підлогу. Чоловікові нічого не казала (сміється), просто поклала туди, так 

кажуть на щастя буди та підкова»
192

. Загалом в хаті постійно зберігається в 

якості оберега освячене зілля: «Верба, клен є. А на горі за кроквою зілля 

свячоне, що на Спаса освячується. Не на Спаса, а на Маковєя»
193

. 

В селі Видерта Камінь-Каширського району в якості оберегу активно 

використовувалася освячена на Вербну Неділю верба. Її закладали у заздалегідь 

видовбаний хрестик в нижньому поперечному брусі, часто з копійками та ще 

раз кропили свяченою водою і прикладали зверху поздовжнім брусом: «Клали, 

а єк жи. Клали вербу здається, і гроши, святили водою свячонию. Я ни знаю 

аркуш чи клали, ни тємлю… Паску, шо роздають у церкві. Робили хрестика на 

пудошвах, на спидній, на верхній, і там клали все і закладали»
194

; «Вербу на 

хрестик кладеш, видовбуєш тако ривчики трошки, ну ривчика тако видовбав в 

тому, і туди на хрестик положив вербу»
195

; «Да, там на кажному углові 

зарубується хрестик, заложується свячена верба, свячоною водою кропиться і 

копійки кладуться»
196

. Трапляються випадки, коли на закладини новобудови 

робили хрестик прикрашений рушником, який встановлювали посеред 

майбутньої будови та виносили хлібину на рушнику. Цікавим є той факт, що всі 

обрядодії, актуальні для дерев’яного будівництва, були перенесені на цегляне: 

«Ну то ше й закладаїмо, то ше виносить хазяйка хлібину, рушничком на христа 
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і хрестика зробиш на сиредини хати і свячонию водичкою посвятив скрись і 

тоді вже клини забиваємо, майстри і всьо, вже закладщина в хати. Ше як гєди в 

Хомича закладали, в дядька одного, то пожалуста, давай хліб - дали. Принисли 

хлібину, води свячониї і зілля і ми на цеглу поклали зілля на фундаминти і 

посвятили і всьо, закладщина і пушло»
197

. 

Досить часто процес зведення будинку (закладання підвалин чи заливання 

фундаменту, зведення стін, даху тощо) супроводжувався кропленням свяченою 

водою і читанням молитви: «Багато хто, от там де мій чоловік живе, кажуть шо 

перед тим як фундамент заливати, шоб батюшка прийшов там посвятив там. 

Коли фундамент залили і починаєте коробку ставити, тоже треба шоб батюшка 

посвятив. А якшо там батюшка кум, брат, сват то там взагалі пять раз ходить 

святити кожну стіну (сміється)»
198

. 

Початок будівництва нового житла був важливою подією в житті селян, 

тому закладщина супроводжувалася розпиванням могоричу. Майстри натякали, 

а господар, знаючи про цей звичай, був готовий їх частувати: «Майстри вже 

требуют, али й хазяїн знає. Ка йдем на закладщину, то знай шо вже... Буває 

таке, шо ледь додому прийдиш посля закладщини»
199

. Могорич починали 

вимагати уже після першого удару сокири: «Перший раз як рубнеш сокірою то 

так і говориш, шоб господиня могорич давала, шоб вона ше й чула»
200

. При 

зведенні будинку з мурованими стінами могорич за закладщину розпивається, 

коли починають викладати стіни. В деяких селах цей звичай має свої локальні 

назви – «углова»: «Коли почали викладати стіни, то випивали по сто грам. Бо то 

навіть будівельники, які у нас будували, то вони навіть казали, шо то треба 
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нести угловий чи як то вони казали і вже чоловік прибіг, давай кажи бігом 

ниси»
201

. 

На розпивання могоричу за закладщину прийнято було запрошувати 

випадкових перехожих, адже селянин охоче ділився радісною подією: «Нє нє. 

Можна. Ше як хто буде закладати ото близько, хто йде, то ше закличуть. Хадіте 

замочимо наши вошви»
202

. Однак зовсім чужих людей та людей з поганою 

славою намагалися уникати, адже при заснуванні будинку можна було 

«зробити» так, що життя в новому будинку буде нещасливим: «Ну калдуни, шо 

вже як хату як не доглядиш як то пудвали, пудложить шо, то вже в тий хаті 

життя нима. Були такє, то вже як закладали, то берегли, то св’ячонию водою 

кропили, то там і гроши пудкладали»
203

. Досить часто на закладщину кликали 

родичів та сусідів: «Ну а як же, кликали. Вся родина, була закладшина, могорич 

пили, сусіди»
204

. Існує традиція, коли родичі та знайомі приносять на 

закладщину горілку та якусь їжу і святкують разом з господарем та майстрами: 

«Ну як, прийшла мати покійна, залили фундаминт, поставила пляшку горілки 

на фундаминті, десять рублів і буханку хліба. І сусідка тожи прийшла і 

поставила. І хлопці вже випили, поїли, то так треба було»
205

. Рідше могорич 

випивався і за «балькову» – після зведення стін житла і укладання поперечних 

балок, які мали підтримувати стелю: «А ще цево, балки як покладуть, то ще 

добрий могорич треба поставить»
206

. 
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Вищеописаного народного обрядово-звичаєвого комплексу не 

дотримувалися протестанти – представники євангельських християн-баптистів, 

общини яких є досить чисельними в окремих селах Волинського Полісся: «Ні, 

ми зібралися, тесть приїхав, зобралися, помолилися, Боже благослови. Тільки 

молилися, без стакана… В нас кажуть люди бідонами жинуть горілку, бо 

будуються, ми биз ста грам, все биз ста грам. То це православні, вони вірать... 

Нє, тільки молитва і всьо»
207

. 

Важливе місце в процесі будівництва житла займає обряд встановлення 

так званого будівельного деревця, яке на території Волинського Полісся має 

різні локальні назви – «вінок» та «квітка» (див. Додаток Б1). Цей звичай і досі є 

поширеним по всій території регіону: «Привязували і зара привязують. Аво в 

систри син ставив, тожи привязали квітку»
208

. Основою для деревця, як 

правило, слугують вершки ялини чи сосни, які прикрашаються квітами, 

стрічками тощо: «Прибивали голяку з йолки, винка вроді…»
209

. Р. Сілецький 

вважає, що встановлення будівельного деревця має глибоке дохристиянське 

коріння пошанування померлих предків для того, аби заручитися їхньою 

підтримкою в новобудові
210

. Однак в наш час найпоширенішим поясненням 

встановлення квітки є закінчення будівництва житла: «Ну шо кончили вже. 

Щоб усі знали, що окончана хата, квітка й називається»
211

. Саме тому її 
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прибивали від вулиці (дороги), щоб краще було видно: «Крокву ставлять і від 

вулиці квітку прибивають і всьо, хазяїн вже мусить настроїти»
212

. 

Певні розбіжності серед селян Волинського Полісся існують з приводу 

моменту встановлення квітки. В одному випадку її встановлюють після 

зведення першої пари крокв: «Ну а єк же, до першої пари ставиш квітку, ну 

квітку з чогось там, з дерива чи є десь…»
213

. В іншому випадку, вона 

встановлювалася після встановлення всіх крокв будинку: «Квітку ставлять, 

коли зведуть крокви…»
214

. Також зафіксовані відомості згідно з якими квітка 

вивішується після встановлення всіх крокв і покриття даху: «А квітку то вже як 

накрили кришу, то вже поставив туда квітку…вже як шифером. Останні листки 

шиферу накривали і зразу поставили»
215

. 

Після встановлення майстрами квітки, господар знову мав поставити 

могорич за закінчення будівництва: «То само-собою. Майстри вже сами... І як 

крокви поставили, то вже квітка чіпляється, то теж могорич п’ється… І самі 

знали і майстри»
216

. Встановлення квітки також означало, що господар має 

розрахуватися з майстрами за будівництво: «То вже хазяїн розщитується з 

робочими і вже квітку п’ють, могорич»
217

. Найчастіше, в оплачуванні обов’язки 

майстрів входило зведення стін зрубу, влаштування перекриття стелі та 

встановлення крокв з латами для даху: «То будували нам хату, шо там – зруба і 

крокви поставили, ну а вже крити – то вже своїми силами»
218

. Рідше, майстри, 
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що зводили зруб погоджувалися ще й покрити хату за додаткову оплату, а от 

всі інші роботи, які не вимагали особливих будівельних навиків, виконував сам 

господар: «Ну зруб звили і накрили, а все остальне сами: самиї столярку 

вставляли, самі підлогу, самі стелю, батько і чоловік покійні»
219

. Серед селян 

навіть була поширена відповідна приказка, згідно з якою встановлення крокв 

означало виконання лише половини всього обсягу робіт: «Бо то колись казали: 

"Крокви і лати, то половина хати»
220

. 

Після завершення будівництва житла відбувалося вселення господарів у 

новобудову. На території Волинського Полісся в другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття цей процес називається «входини» і також вимагав 

дотримання певного комплексу заходів та обрядодій. Як і у випадку з 

заснуванням будинку, у селян існує уявлення про сприятливий для цього час. 

З приводу днів не було чіткої регламентації, однак деякі респонденти 

дотримувалися старих та пісних днів: «Тожи, пудбирали якось стари дні»
221

; 

«Тоже вибирають дня, а як же. Ну так саме в середу, або в пятницю. Такє дні 

вибирають посні»
222

. Ще одним поясненням, чому потрібно переходити в повні 

(старі) дні є співставлення фази місяця з добробутом в майбутній оселі: «Я 

тільки знаю, шо казала мати, шо треба переходити як повний місяць, шоб повно 

було в хаті. Я знаю вже як мій син будувався, вже це я запам’ятала, то я їм все 

казала, ідіте діти тоді як повний буде місяць»
223

. 

Також входини намагалися приурочити до великого православного свята 

(Великодня, Успіння Пресвятої Богородиці тощо): «Ну стараються перед 

празніками якимись, шоб перейти… Ну перед якими встигне: до Паски 
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там...»
224

; «Ми переходили, то тоді якраз було Сплинє, якраз попадало, ото й 

пириходили і якраз було новосєліє на 28-ме. Якраз так попало»
225

. Дещо 

суперечить описаній традиції переходити напередодні свят, якими 

закінчуються пости уявлення про нього як несприятливий для вселення в 

новобудову час: «У піст не переходять»
226

. Таку процедуру можна було 

проводити хіба що з дозволу священика: «Да, да, бо в нас не вийшло так, бо ми 

перед Паскою, то був піст… Дозволив переходити в піст»
227

. 

Намагалися не переходити у високосний рік: «Тоже в високосний 

старались не переходити»
228

. Уявлення про високосний рік як нещасливий час 

для початку життя в новій оселі досить часто примушувало селян переходити в 

недобудоване житло напередодні Нового року, аби потім не чекати цілий рік, 

чи переходити у високосний: «Нє, ми переночували, того шо це високосний рік 

і ми скоріше хотіли не в високосний попасти, а ще поки ще той звичайний рік і 

ми перед новим роком. Ну от чогось його вважають його нещасливим чи як, я 

не знаю»
229

; «Коли ми переходили в хату, то починався високосний рік, от 

завтра високосний рік і не можна переходити. І думаю вже ж як не перейдемо, 

то будемо переходити в високосний рік... Вирішили перейти не в високосний 

рік… Памятаю голі вікна, занавесок немає, якісь там були али карнізув немає 
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нічо… Перейшли ми сюди, ну ліжка були, було де спати, підлога не 

крашена…»
230

 

За часів Радянського Союзу сільська інтелігенція не охоче дотримувалася 

народних звичаїв та обрядів, що супроводжували будівництво, і лише після 

проголошення незалежності України почали на них зважати: «Ми ні, ви знаєте, 

інтелігенція 80-х років, 70-х - це радянські, це ж атеїсти поголовно, 

комсомольці. То ми вже тепер до цього повертаємося, в школі вчимо про якісь 

традиції…»
231

. На недотримання народних уявлень та обрядів певним чином 

впливає церква, адже священики досить часто наголошують на 

необов’язковості виконання неправославних звичаїв при переселенні в 

високосний рік: «Тешо входити не можна кажуть, посилятися якшо високосний 

рік. Али ж батюшка каже знов, шо у Бога всі роки однакови: чи високосний чи 

не високосний, то різниці нема»
232

; заснуванні нового будинку: «Нє, нам 

батюшка казав, шо то не правда. Якшо по церковному, ми православни, то нам 

батюшка сказав, шо ни треба такого, то нима різниці який день»
233

 тощо. 

Перед тим, як переночувати в новій хаті, господар пускав на ніч тварину. 

В селах Камінь-Каширського району автором були зафіксовані випадки, коли в 

1930-х роках цими тваринами були півень та курка: «Колись входили в хату ше, 

колись-колись, як ми ше малими були… то кидали і пивня і курку ночувати в 

хату сперва… Півень і курка переночують, де вони сядуть, то там якось казали 

шо сядуть якось в одному вуглі то буде щастя»
234

. Частіше це була просто 
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курка: «Курку пускали пириночувати, пириночувала, випустили та й пашла»
235

. 

На думку Р. Сілецького, таке запускання тварини першою в новозбудовану хату 

є певною підміною її на людину, адже здавна вважалося, що хто зайде першим 

в хату – той обов’язково помре
236

. Підтвердженням такої думки слугує 

розповідь респондента, згідно з якою в кінці 1950 – на початку 1960-х років 

запускали чорну курку, щоб на неї перейшли всілякі негаразди: «…казали 

внисти курку чорну, шоб пириночувала. Якшо шось має бути на нас, то шоб на 

курох усталося. То ми так і зробили, занисли курку, вона там пириночувала, 

зранку випустили та давай все пириносити з стареї хати сюди»
237

. 

У наступні роки частіше цією твариною був кіт: «Ну кота впускали в 

першу чергу. Так завєдіно, шоб кота першого пустити»
238

. Зазвичай, на його 

поведінку мало хто звертав увагу, але існувало уявлення про те, що вибране 

ним місце буде сприятливим для господаря: «Кота мають ранши впустити, шоб 

він найшов де саме хазяїнові ставити ліжко, він знає прекрасно. Як у тому 

кутку, якісь тиї зони самі сприятливі для людини, де кіт лягає, там і ставити 

ліжко»
239

. Існують і інші приклади поведінки кота, що оцінувалися як позитивні 

по відношенню до новобудови: «Першого кота пускають і шоб ніч кіт 

переночував... Принисли ту кішку і в хаті закрили. Приїжаємо, а наша кішка 

народила котинят в хаті, народила четверо котиняток. То так усі удивилися, то 

як всі знали, шо вона кітна, а вона народила у тій хати перший раз»
240

. 

Також існував певний набір предметів, які необхідно було взяти з собою в 

першу чергу при переході в нове житло. Так, при входинах з собою потрібно 
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було мати хліб: «Хліб, аякже. Приносили хліб, сразу клали на стил хліб»
241

. Не 

переходили в новобудову без ікон (образів): «А шо там, ікони обов’язково 

треба було взяти з собою»
242

; також намагалися взяти з собою освячене зілля в 

якості оберега: «Нє, нє. От як у хату входили, то вносили трохи свячоного зілля. 

Положила троши на шафу, за образкє положила»
243

. 

Траплялися випадки, коли через складне економічне становище і 

відсутність власного житла селяни переходили в недобудовану нову хату без 

дотримання будь-яких обрядодій: «Я поїхав у колхози по сіно в Глушу, в мине 

жинка посварилася з тещию, шось там поспорила. Приходю, ше навіть пудлоги 

ни було, али доскі вже були на пудлогу. Приїзджию, мої дивчита танцюют по 

хати, поклали як нибуть тиї доски. Ооо, такє ради дивчита, шо вже в своїй 

хати»
244

. 

На честь переселення в новий будинок влаштовували новосілля. Це 

відбувалося через кілька днів чи тижнів після входин: «Самі, я з братом першу 

ніч переночував. Через пару днів новосілля…»
245

. Якщо хазяїн був заможним, 

то він влаштовував велике новосілля, на яке запрошував родичів, друзів, 

сусідів, майстрів, що зводили будинок: «Новосілля, якщо хазяїн богатий, то 

наготовить та як на весілля всього. Наскликає родини, друзєй, строїтілєй 

обізательно і гуляють. Погуляли день і всьо, вже новосіллє пройшло, вже хазяїн 

живе»
246

. Запрошені гості несли подарунки, зазвичай це було різноманітне 

хатнє начиння: «Ну носять, шо на новосілля беруть – кума мені принесла відро 
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і чотири тарілки, а в відро вже накладає як то харчівку, як то наносять в сумці, а 

вона в відро наклала. Хто кострулю, работніки мої буфета подарили, такє, шо 

треба в хазяйстві»
247

. В радянський час новосілля через складне економічне 

становище влаштовували не завжди: «Дітятко, яке новосєлля, в мене занавески 

не було до Розжества, в вересні пирийшли, а до Розжиства ше я занавєски не 

мала не повісила, бо не було з відки, не було за що»
248

.  

Не менш значущим для селян Волинського Полісся було освячення нової 

домівки. В радянський час це було досить проблематично й навіть небезпечно. 

Однак, селяни не відмовилися від такого важливого компоненту підготовки 

нової будови до проживання і проводили освячення будинків таємно. Господар 

заздалегідь домовлявся зі священиком, який приходив в оселю і проводив 

обряд: «Вже ми сіли в хати, і Данилович (місцевий священик – Кошіль 

Григорій), тоді ни мона було святити. Я була на роботи, а вин сказав, шо 

прийду, а я ни знала. То окна позатулювали, і він на сєї двери (з внутрішнього 

двору – К.Г.)... О то був тико вин і дивчита (дочки – К.Г.) були в хати. В каждий 

хати намальовав хрестик, ото вин освятив хату»
249

. В іншому варіанті хату 

могли освятити півчі церковного хору, староста чи просто довірена людина, яка 

часто відвідувала церкву: «Ну то-то вже кличиш там такий був коло церкви, так 

як староста вроді би, ну він ни староста, так. То він вже прочитає тую, в нього 

вже була така книшка спиціальна, прочитає і всьо»
250

. 

У разі відсутності священика в селі, обряд освячення хати проводився 

заочно. Священик проводив молебень в храмі іншого села чи міста та видавав 

все необхідне для проведення обряду в будинку: «Колись ни було батюшок, ни 

давали, то в церкви вичитував молебінь, ну те шо потрібно і давав оливку, і 
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вдома вже робили хрестики і сами вже святили. Бо ж де ш, ни поїди з 

дилека»
251

. Існував звичай, за яким освячення будинку мав проводити 

найстарший в сім’ї чоловік: «Освячували як побудували.., но на той чис, церкви 

ж то було заприщино і церкви в нас ни було, була аво в Пульмо 12 кілометрів… 

Так як моя тітка жила в Пульмі, мама поїхала і там отправили все в церкви. Дав 

батюшка ту воду, все, вже  вдома освятили самі без батюшки. Освячується 

будинок, такого не було, шоб не освячувався… Будинок освячується 

найстаршою людиною, ну мущина. То-то як в мене був старший брат, то він і 

освячував»
252

. В кінці ХХ – на початку ХХІ століття у зв’язку з високою 

релігійністю сільського населення регіону хата освячується чи не щорічно: 

«Зараз в нас така традиція, що кожного року, на Водохрища, на протязі тижня 

після Водохрещ, приходить (священик – К.Г.) і освячує всі кімнати, читає 

невеличку молебінь, запалюємо свічку»
253

. 

Представники протестантських конфесій теж проводять обряд на кшталт 

освячення будинку. Вони запрошують пастора місцевої громади і разом із 

сім’єю моляться, просячи благословення на щасливе життя в новобудові: «Али 

вже коли входили в хату, ми звемо просвітера (пастора – Кошіль Григорій), ми, 

батьки мої, батьки жінчини, збираїмося... Православни кажут, шо висвячуют 

хату, а ми просто молимся, шоб Бог благословив тих, хто буди жити»
254

. 

Після освячення будинок вважався завершеним в конструктивному та 

обрядово-звичаєвому відношеннях і придатним для вселення та життя. 

Розглянутий комплекс заходів, що супроводжував процес будівництва 

народного житла засвідчує той факт, що селяни Волинського Полісся в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття досить відповідально та ретельно 
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підходили до його дотримання. Збереження низки звичаїв, прикмет, обрядів на 

теренах регіону пов’язане з тим, що місцеве населення не охоче відмовлялося 

від традиційних принципів життя. Однак з часом ці заходи втратили своє 

первісне семантичне значення під впливом нових реалій (зміна соціально-

економічних відносин, вплив церкви тощо). Виникли нові особливості, які 

вплинули на загальну картину будівельного процесу. 
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РОЗДІЛ 3: 

ТЕХНОГОЛІЯ БУДІВНИЦТВА, КОНСТРУКТИВНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ТА АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІ РІШЕННЯ 

СЕЛЯНСЬКОГО ЖИТЛА 

 

3.1. Будівельні матеріали, технологія та конструктивні особливості 

основних елементів селянського житла 

На території Волинського Полісся основним будівельним матеріалом, з 

якого виготовлялися всі конструктивні елементи житла, була деревина. Це 

пов’язано поширеністю даного будівельного матеріалу на території зазначеного 

регіону. Фундамент, стіни, вікна, двері, дах, часто навіть покрівля 

виготовлялися з дерева. Через своєрідні фізико-механічні властивості деревина 

потребувала застосування до неї певних конструктивно-технологічних 

прийомів, які в свою чергу мають певні регіональні особливості. 

Розвиток житлового будівництва в другій половині ХХ – на початку ХХІ 

століття має безпосередній зв’язок з традиційним періодом, особливо в питанні 

техніки зведення стін, які становлять основу будинку. На території 

Волинського Полісся житло завжди споруджувалося в зруб. Дана тенденція 

продовжувалася до 1980-х років, адже в цей період саме деревина було 

переважаючим будівельним матеріалом для зведення стін. Основною породою, 

з якої споруджували стіни, була і залишається сосна, частково застосовувалася 

ялина: «Сосна, бо в нас сосна тут. Ну і вже в 60-ті роки стали на ліс їздити, 

заробляти, то була попадала йолка»
255

 Лише перший вінець – підвали (пудошви, 

пудвали), який безпосередньо контактував із ґрунтом частіше за все робили з 

дуба як твердішого та міцнішого дерева: «Дубови, пудошви дубови»
256

. 

Аби уберегти зруб від швидкого просідання в землю, в якості фундаменту 

використовували дубові чи смолисті соснові колоди – палі («штемпелі», 
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«штандари») довжиною не більше метра, які підкладали по кутах та по 

периметру зрубу: «Нє, ше на палєх диривляних. Вона строяна знаїш коли - в 

підисятим роци, в підисят першому»
257

. Часто на палях відразу зруб не 

встановлювали, а зводили його на простих підкладах. Лише після завершення 

виведення стін його зафіксовували на штандарах: «Зразу на палі й ни ставили, 

просто на пудклади клали, шоб ривно було, а посля вже палі закопували. Як 

зруба зроблять полностю, тоді тико підкопували»
258

.  

Фундаменти під зруб розпочали заливати лише в кінці 1960-х – на 

початку 1970-х років, коли став доступним цемент, адже до цього його не 

вистачало для потреб населення: «Та десь до 60-х років ставили (на палях – 

Кошіль Григорій), більш стало цименту... Як стали коровники ставити в 

колхози, то вже... А коровники 71-й, 2-й, 5-й роки. Ранчи цименту ни колгос не 

міг купити, ни люди, бо його не було»
259

; «Ні, вже ми заливали фундаминт. 

Штандарув ні, то колись штандарами звали»
260

. Часто хати, які були 

споруджені на палях, з часом підмуровували цеглою та підливали цементом: 

«Так, на стовпах, а потом пудмуровував. Пудмурував, де кірпіч положив, де 

цимент, де кірпіч»
261

. Дерев’яний зруб хати був відносно легким, тому не 

вимагав заливання глибокого та масивного фундаменту. Зазвичай їх просто 

підливали чи підмуровували: «На дерев’яних штимпалях, то вже потім 
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фундамент підливали.  Під деревяну хату бачте і не треба дуже фундаменту, так 

підлили і все»
262

. 

Часто фундамент був не суцільним, а замість дерев’яних штандартів 

виливали з цементу і каміння бетонні брили та підкладали під підвалини: «Ні, 

на фундаминт. Вин брав такє блоки на фундаминт, трохі заливали в землю 

щебня, каміння, збирали по полю. А тоді вин так виклав тиї блокі і на тиї блокі 

клали підошви»
263

; «На тих штимпалєх, на дубових колитках. А потом вже мий 

хазяїн наробив такєх пустаків, то вже сам попудкладав пуд хату пуд пудошви. 

А вже на сюю, вже як доставлєли, то зразу заливали циминт»
264

. Між 

фундаментом та підвалиною почали вкладали гідроізоляцію з руберойду та 

смоли, що покращувало санітарно-гігієнічні норми житла та продовжувало вік 

зрубу: «Ну як, ну тож на фундамент ізоляція, рубироїд кладеться і все»
265

. 

Традиційно населення Волинського Полісся вміло обробляти деревину 

для спорудження зрубів. За допомогою розколюванням чи обтісування (пізніше 

розпилювання) селяни виготовляли напівколоди, бруски, ширина яких не 

перевищувала товщину більше ніж в 1,5 рази, чи дошкоподібні пластини 

(різниця між шириною та товщиною в 2-4 рази)
266

. Хоча варто зазначити, що на 

півночі регіону ще на початку ХХ століття подекуди зустрічалися житла, 

збудовані з круглого очищеного від кори дерева
267

.  
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В другій половині ХХ століття основним будівельним лісоматеріалом для 

зведення стіни був брус. До кінця 1960-х років практикували ручну обробку 

колоди для бруса (так зване трачування – розпилення колоди ручною пілкою-

трачівкою). Тому часто брус був не ідеальної прямокутної форми, маючи лише 

один ідеальний гладкий бік поверхні, який, зазвичай, був орієнтований в 

середину житла : «В нас з кругляків не будували, тико з бруса.  Тоді ше тико 

ризали як ми кажимо - трачовали, то хоч пополам розризати…»
268

. Опукла 

частина напівколоїди, як правило, оброблялася і виходила на зовні. Якщо 

півколода була занадто товстою, то зайву частину відрізали чи обтісували, 

залишаючи серцевину стовбура. Для складання зрубу в другій половині ХХ 

століття найчастіше заготовляли брус товщиною 10–12 сантиметрів: «Надвир. 

Якшо товсте дериво, то ше одпилювали - опилки як ми звемо. Там дванаціть 

сантиметрув, десіть шоб був обрус товщиною. Шоб такі тепла стина була. А те 

одризувалося…і строїли»
269

. Ширина та довжина його залежали від розмірів 

колоди: «Треба шоб було обруса дванаціть сантиметрув, шоб був по товщині, а 

там по ширині який виходить»
270

. З появою перших лісопилок («пілорам») в 

кінці 1960-х років брус обпилювали з двох боків. Інші два обтесувалися 

майстрами вже безпосередньо в процесі вкладання його в зруб відштовхуючись 

від необхідної ширини: «Смотра якого. Там поризав на бруса, а вже тута 

майстри як їм там треба було обтесували, шнура натягували і обтесували»
271

. 

Вінці зрубу на кутах з’єднувалися в «замок». На теренах Волинського 

Полісся ще в першій половині ХХ століття були поширені варіації простих 

одно- та двосторонніх замків з простою чи овальною врубкою. Такі замки 

могли забезпечити надійне з’єднання стін лише за наявності випусків кінців 
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брусів (так званий «вугол з залишком») (див. Додаток Б2). Такий тип є не 

достатньо надійним і використовувався переважно для спорудження 

господарських будівель: «Бо ж є прамий, заризав ту на половину, ту на 

половину, тей прибив одна на другу, тей, прямий… То як вже бані. То як є 

бісєтки при дорогах, там вальцови дериво, то там заризують так»
272

. 

Натомість, при зведені житла в другій половині ХХ – на початку ХХІ 

століття використовувався замок із прихованими зубами – «канюками». 

Улаштування потайних зубів характерне як для «вуглів з залишком» і чистих 

кутових з’єднань, так і для врубки типу «риб’ячий хвіст» (народна назва 

«ластівка») і простих прямокутних одно- та двосторонніх замків 

(див. Додаток Б3). В такому замку в одному брусі вінця (повздовжньому) 

влаштовували палець товщиною 3 сантиметри, а в іншому – 

перпендикулярному (поперечному), вибирали гніздо такої ж ширини. При 

складанні в зруб палець заходив у гніздо, покращуючи міцність та 

теплозбережність кутового з’єднання: «Ласточка робиться, ше робляться пази. 

От брус буди, угол робиться отак ласточкою, от іде, потім отут рибиться паз 

сантиметрів три шириною і глибиною сантиметри три, три з половиною, ото 

буди паз. А в другому бруси, який ітими напроти, так само ласточка, тико тут 

робиться з краю, до ласточкі, часть вирізається, а отой хвостик шо остається, то 

він вже заходить в отой паз»
273

. В наступному вінці розташування зуба та гнізда 

міняли місцями: в довшому брусі влаштовували гніздо, а в поперечному – 

палець (див. Додаток Б4). Таке чередування застосовувалося по всій висоті 

зрубу, що робило його ще міцнішим та запобігало розповзанню. При 

односторонній врубці різниця в ширині між повздовжніми та поперечними 

брусами повина бути подвійною, тоді кожен із них необхідно зарізувати до 

половини: «Перший брус биреться, напримєр в поздовжній стині,  шириною 

например 20 сантиметрів, то вже в попиречний стині має брус бути сорок 
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сантиметрів, шоб пирикривав до половини, каждий брус має заходити, шоб 

зациплялись один за другий»
274

. 

Більш якісним прийомом з’єднання брусів на кутах вважається 

«французький замок» або «замок на два пальці» (див. Додаток Б4). Ось як 

описує влаштування останнього один із респондентів: «Ну як французький, 

заризаїться збоку... Корочи палиць виходить посередині, в тому палиць, а в 

тому гніздо. В том бруси заризаїться паз, а тут на торцу робиться такий палиць 

на угольнік, все робиться пуд угольнік. Там три сантімитри його, все пуд 

угольнік. І він, той брус якшо він стоїть ребром значить тако, то з теї сторони 

видовбуїм і з теї, а то вроді буди палиць. І той палиць заходить в отой прорєз. І 

в повздовжному і в поперечному робився паз, в обох те саме. І воно так 

сходиться, шо те сюди входить. А я знаю, чого його так звуть. Бо є пальци 

боковиї, шо вин з боку тико один. То я свининця свого робив, то заризав, і вин 

один іде тико»
275

. Р. Радович, спираючись на власні польові дослідження, 

вважає, що такі кутові з’єднання поширилися на території регіону після Першої 

Світової війни
276

. Загалом варто зауважити, що ретельно дослідити техніку всіх 

типів кутових з’єднань вінців зрубу з прихованим зубом досить важко в 

складеному вигляді, винятком є хіба що частково пошкоджений замок 

(див. Додаток Б5). Розповіді ж респондентів не завжди є точними та 

зрозумілими, адже в вище наведеному описі замка з прихованим зубом (в 

канюк) його називають французьким. Це підтверджується і словами іншого 
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респондента: «В простий замок. Казали, шо то французький замок, а вин 

простий, який бороцький, такий і французький
277

. 

Аби забезпечити кращу міцність стіни, вінці зрубу по всій довжині бруса 

скріплювали між собою за допомогою «диблів (тиблів)» – дерев’яних круглих 

дубових кілочків товщиною 3 сантиметри, загострених з обох боків: «…вертять 

дирки, бють тибли і у тий верхній диривини одмічают уровньом і тоді вертять у 

верхній деревині дирки. І щоб вона совпадала на тибли наложити і тоді 

набивають…»
278

. Вбивалися вони приблизно на відстані 1–1,2 мери один від 

одного. Лише від кута зрубу диблі встановлювали на відстані в межах 20 

сантиметрів: «Од вугла 20 сантиметрів, а дальше там через метр, метр дваціть, 

залежності від того, який простєнок»
279

. Вінці зрубу між собою збивали за 

допомогою народного інструмента «шлєги» - масивного дерев’яного молотка: 

«…то ж вертіли дирки, забивали шлєгою і мусили стукати диривяним 

молотком, і забивали того тибля. І накладали другу диривину на верх і шлєгою. 

Таке поліно велике.»
280

.  

Для кращого прилягання вінців зрубу один до одного «збирали драч». Це 

технологія, яка забезпечувала ідентичність горизонтальної поверхні сусідніх 

брусів: «То називається драчовали. Драч то був. Там в мине ше й доси є, я сам 

зробив, похоже на циркуль, тільки одна сторона карандаш влазить, а ця сторона 

довшая. По тий принятий диривини тягних, карандаш одписує по верхній і вже 

бачиш де ближчи. І воно буде точно пудходити туди»
281

. Часто для 

забезпечення кращої термоізоляції драч між двома брусами вибирали під 

невеликим кутом таким чином, що внутрішня площа стіни була суцільна, а 
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ззовні – залишалася невелика щілина шириною 1–1,5 сантиметри, яку забивали 

мохом, паклею та замазували глиною: «А отак робили, отак ше робили, отак 

якшо дивитися на стину, бруси виробляли трохи косиною. А отут шо робили 

отак: бируть мох, отой, шо по багнах і такими клинами забивають його сюда. 

Потом глиною замазують, стина тепла - гєрмєтік. Мохом, можна клоччєм, 

можна дажи трапками тево. Спиціально таку косину, нивиличку, можи там миж 

двома брусами півтора сантиметри, можна і сантиметр, і вже як замохуєш – 

типло»
282

. 

Кількість вінців в стіні зрубу залежала від якості будівельного матеріалу 

та, відповідно, ширини бруса: «То ж смотря яке дериво, як широкє, то 7 чи 8 

диривин і всьо»
283

; «Думаєш я помню, 6 чи 7. То ж всяке дериво, є таке, шо пуд 

вокна тей дві диривини но, а є таке, шо треба три чи штири навіть»
284

. 

Загалом висота стіни впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ 

століття змінювалася. В 1950-х – першій половині 1960-х років вона не 

перевищувала 270 сантиметрів: «Колись, зараз тиї стариши хати, то вони 

никши, то вони 2,70 максімум»
285

. Починаючи з кінця 1960-х років зі 

збільшенням розмірів будинку та вікон висота стін збільшується до 300 

сантиметрів і більше: «Три метри, в мене по наружи тут було три десіть… Таку 

висоту робили бо ж типер окна виликі, колись окна робили малейки то й хати 

були ниські»
286

. Хоча дуже високі стіни теж робили не охоче, адже тоді 

житлове приміщення важко було обігріти (тепле повітря піднімається вгору): 
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«2,80-2,85, а скіко там, як висока хата то вельми холодна»
287

. Зі збільшенням 

висоти стіни кількість вінців в брусі виростає до десяти і більше: «…от десіть 

брусув лижить три метра висотою…»
288

  

Простінки у зрубному будинку зводилися також з бруса. Єдиною 

відмінністю перестінків при влаштуванні внутрішніх міжкімнатних 

перегородок було те, що для них використовувався тонший брус – 8–10 

сантиметрів : «…в хати пиригородкі диривяни, то там восьморка брус»
289

. 

Зводили їх разом з вінцями зовнішніх стін. Торці перегородок обробляли у 

формі прямого чи з косиною пальця завтовшки 5 сантиметрів. У головній стіни 

прорізували аналогічний паз: «То пиригородки зразу робиться і коробка і в 

сиредині. Положив диривину кругом і зразу в середині...  Іде зразу прямо, а 

потом так як ласточиним хвостом виризали
290

. Інколи для надійності та 

міцності, приблизно через один та два метри висоти від фундаменту два бруси 

простінка випускали з залишком, наскрізь прорізуючи головні стіни 

(див. Додаток Б6). Зрубна техніка зведення будинків з дерев’яного бруса була 

поширена на території Волинського Полісся до кінця 1980-х років: «Ну уже 

років 20 назад. Щитай до 90-х років ще люди будували дерев’яні хати, до 

середини 80-х. Тай ліс став дорогий, і саме будівництво, дерев’яну хату зробити 

то дуже трудомістка робота»
291

. В подальші роки такий принцип будівництва 

стіни зустрічається рідко. 

Поряд із зрубною технікою зведення стін житла іноді застосовувалася і 

каркасно-стовпова, при якій проміжки між стовпами заповнювали тими ж 

дерев’яними брусами, які закладалися горизонтально в пази. Часто обидві 
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техніки поєднувалися при споруджені стін одного житла (див. Додаток Б7)
292

. 

Найчастіше це траплялося у випадку добудови тристінка сіней чи інших 

приміщень до зрубу житла: «Як довга стина, то ставні ставляли. Ну де хата 

кончилася, то поставили ставнє»
293

. 

Останні двадцять років набув поширення інший каркасний 

конструктивний прийом, при якому дерев’яні бруски розташовуються 

вертикально, а не горизонтально як у зрубові (див. Додаток Б8). Такі бруси 

піддаються спеціальній обробці: в одному по довжині робиться палець, а в 

іншому – паз. В нижній торцевій частині таких брусків також вибирався паз, а 

зверху – палець. Відповідно, внизу бруси встановлювалися на підошву з 

пальцем, яка дюбелями прикріплювалася до фундаменту, а зверху – по 

периметру накладався вінець з вибраним пазом, що заходив на палець в 

вертикальних брусах: «А там в середині паз, а тут палиць, і тіки зганяєш брус 

до бруса. Да, там в одним бруси іде палиць вирізаний, а в другому паз... Там 

(знизу – Кошіль Григорій) так само йде паз, а з верху палиць. Спочатку 

поставили стовпи по углах, потім зверху зробили, підошву і заганяє брус по 

цьому, по кругу. І пудошву кріпили дюбелями»
294

. Перехід до такого 

конструктивного прийому пояснюється зручністю та меншими затратами часу 

на зведення стін та й відсутністю в наш час кваліфікованих майстрів, які б 

вміли якісно зробити зруб з кутовою врубкою: «Ну вугло канєшно довши. Вже 

зараз практично і немає тих майстрив, шо вміют вугла заризувати. Там же всякі 
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тиї вугла зариж, диблі крутити, а тут жи ж нима диблів. Вже тільки в паз, в паз і 

пашло»
295

. 

Каркасний принцип конструкції без заповнення стіни брусами 

використовувався лише у випадку спорудження веранди, яка не виконувала 

функцій житлового приміщення і не вимагала якісної теплої стіни. В такому 

випадку основу каркасу, зазвичай це бруски 10х10 сантиметрі, з двох боків 

оббивали дошками чи іншими лісоматеріалами: «Каркас, і звідси ошальована 

досками, а там костроплитою оббита в сиредині»
296

. Інколи веранду та інші 

допоміжні приміщення споруджували, як і житло, за допомогою зрубної 

техніки, але для цього використовувався тонший брус: «Ну, ше якось 

оставались в мене тиї, в хати пиригородкі диривяни, то я ше добудував собі з 

восьморкі бруса собі веранду»
297

. 

З 1970-х років на теренах Волинського Полісся набули поширення 

будинки, побудовані за типовими проектами, так звані «фінські доміки». Вони 

були двох видів: «фінський щитовий» і «фінський каркасний». До комплекту 

першого входили всі необхідні конструктивні деталі окрім фундаменту та 

покрівельних матеріалів: «Там і пудошви даються, всьо, всьо. Кроми каміня, 

цименту і шифиру»
298

. Основною структурною одиницею, з яких зводилися 

стіни такого житла були щити. Вони були завтовшки десять сантиметрів, з обох 

боків оббиті дошками. Ті, що призначалися для зовнішньої стіни в середині 

заповнювалися кількома шарами технічної повсті (див. Додаток Б9), внутрішні 

для простінків були з порожнинами: «…пиригородкі ни утіпльони, а так – з 

досок, а вже наружни - плотні. Да, то наружна стенка. То досками 

обшальований, сиридина о яка тут типлотінь: войлок, мабуть три слої чи 
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чотири і доска знову посередині»
299

. Розміри таких щитів були фіксовані. Також 

вони мали спеціальні пристосування по краях, за допомогою яких їх 

прикріплювали до підвалин та між собою: «108 чи 118 на метр підісят шисть. І 

зганяїш один до одного. Знизу і зверху іде отакий брус, ловиш, от і тобі стіни 

готови, пиригородкі поставив, вирха зробив і працюй…»
300

; «Вони там 

зробляни тиї сами щити так, що на углах вони кріпляться»
301

. Однак деякі 

конструктивні деталі були не досить якісними, тому їх замінювали на вироблені 

власноруч: ««Ну вже робиш свої, бо там давали такє рейки на пудошви, там 

8х10, 6х10, то ми дубови поклали»
302

. Не всі вважали «фінський домік» якісним 

житлом і охоче його купували. Часто селяни відмовлялися від нього на користь 

старого зрубного будинку, який серед місцевого населення вважався кращим та 

теплішим: «То тоді були такі доміки, в нього такий друг був, він йому так 

посовєтував, ти тої хати ни бири (доміка – Кошіль Григорій), та хужа, купи десь 

таку диривляну, диривляна типліша, ото із за того»
303

. 

Широке використання цегли в житловому будівництві Волинського 

Полісся розпочалося в 1970-х роках. Ця тенденція була характерна і для інших 

регіонів України, зокрема Поділля
304

. Для внутрішньої частини стіни та 

простінків, зазвичай, використовували червону цеглу, для зовнішньої – білу 

силікатну: «…Цегла була та й всьо - в середині червоний, а з наружі 

силікатний»
305

. Внутрішня частина стіни зводилася в повну цеглину, зовнішня – 
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в півцеглини. Між ними залишали прогалину завширшки приблизно 5 

сантиметрів (повітряний шлюз), що вберігав стіну від промерзання в зимовий 

період, який інколи заповнювали шлаком: «Дехто робить стєнку в кірпіч, потом 

просвєт, а потом в пувкірпіча. Хто шлаком засипає, хто так оставляє, шоб була 

трохи циркуляция, воздух трохи циркулірує, ни промирзає так. А простєнкі в 

півкірпіча»
306

. Багато дерев’яних будинків в наш час обкладаються цеглою в 

півцеглини: «З бруса, а обложана в півкірпіча кругом»
307

. 

В другій половині 1970-х – 1980-х роках у зв’язку з дефіцитом готових 

будівельних матеріалів для зведення стін набув поширення шлак від кам’яного 

вугілля. Його перемішували з цементом і вапном і цією сумішшю заливали 

монолітні стіни. В додаток до всього він був доволі дешевим і в достатній 

кількості: «Ой, то ше десь 80-ті роки, 75-ті, радянський час. Бо тоді 

стройматєріалу як такого не було, а шлак був дишевий. Вапно, шлак, цименту 

трохи і все. Били тиї опалубки, з досок щити такі і шлак мишили з вапном, 

циментом, мишили, трамбовали і пудсохне - знову пуднимали щита. І так до 

самого верху. Як то монолітно заливали»
308

. 

Піноблоки, що набули поширення, як основний будівельний матеріал для 

зведення стін, з 1980-х років мали високі технологічні та теплоізоляційні 

властивості: «Бо вони теплі, вони тепло зберігають набагато лучши ніж 

ракушняк даже, хотя ракушняк може чистіший, якшо взяти по хімії, але цей 

набагато типліший. 30 градусів морозу ми тільки зранку і вечором 

пропалимо»
309

. До того ж це був відносно дешевий будівельний матеріал. Стіни 

з піноблоків найчастіше обкладалися цеглою чи піддавалися іншим видам 

зовнішньої обробки: «А тоді були дишеві блокі в Бресті. Я за 600 рублів набрав 
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20 кубов блокув, на цілу хату. Дажи і пиристєнки з блокув. Зразу ложили блокі 

і цеглою обклали заодне»
310

. В наш час більшість будинків зводиться саме з 

піноблоку (див. Додаток Б10). Це також пояснюється швидкістю та зручністю 

зведення стін з цього будівельного матеріалу: «Пізніше. Тепер стройка з 

блоків…прийшли за день зложили…»
311

. Рідше основним будівельним 

матеріалом виступає ракушняк чи дерево. 

Зазначимо, що в уявленні селян про стінові будівельні матеріали існує 

певна градація за якістю, де традиційна деревина займає першість, не 

дивлячись на широку різноманітність більш сучасних матеріалів: «На першому 

місці яка хата стоїть, ти знаїш? Дирив’яна. На другому місци – з чирвоного 

кірпічу. На третьому – з блоків, а на четвертому – з силікатного кірпічу. То 

екологічно дирив’яна хата сама чиста. Дериво є дерево»
312

. Також варто 

відмітити, що існують народні назви конструкцій житла на різних етапах 

будівництва не залежно від виду будматеріалу : «Зруб - це стєни і криша, то 

називається зруб, а коробка – то биз криші»
313

. 

При складанні зрубу отвори для дверей залишали відразу. Одвірки 

(«ушаки», «стояки»), що ставили вертикально по боках майбутніх дверей мали 

пази, в які входили зарізані до половини бруси. На верх накладався 

горизонтальний брус – «шапка», який врубували в бокові ставні: «Ставили, вже 

як вийдуть до верхньої частини, то беруть обризують так до половини кажну 

деревину од пудошви і до отеї верхньої частини. І тоді ставили ушаки чи стояки 

вони звалися, наверха шапка накладалася така сама і тоді вже клали по верха 
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цілу диривину»
314

. Шапка та суцільний наддверний брус зарізувалися по 

довжині до половини і накладалися один на одного. З часом вкладені один на 

одний горизонтальні бруси зсихалися і просідали на кілька сантиметрів. 

Знаючи про це, майстри залишали над ставнями та шапкою дверей невелику 

прогалину, аби конструкція могла безперешкодно «сідати»: «То давали, 

допустім стойки де двери, над стойками давали отакий запас, сантімитрув 3-4, 

бо так дериво ж сядає. Ото давали на всій стині запас, шоб воно сядало»
315

. У 

зрубних будинках обв’язка вхідних дверей залишалася відкритою, будучи його 

облямуванням
316

. Порогом у вхідних дверях слугувала підвалина (підошва), яка 

в цьому місці оброблялася відповідним чином: «Пудошва як поріг. Нє (нічого 

не набивали – Кошіль Григорій), вже вона так і оставалася порогом»
317

. В 

мурованих будинках навколо дверного отвору вставляють дверну коробку, яку 

кріплять до стіни дюбелями. 

Віконні прорізи також залишали від початку будівництва. Варто 

зазначити, що традиційні вікна були досить малими за розмірами і 

прорізувалися лише на ширину одного вінця
318

. Зі збільшенням їх площі 

виникла необхідність прорізувати три і більше вінців зрубу. Аби запобігти 

вивертанню брусів стіни, у їхніх торцях вибиралися пази, в які вставлялися 

нетовсті планки – «глиці». Своїми кінцями «глиці» занурювалися у гніздах 

підвіконного та надвіконного суцільних брусів. Для «сідання» зрубу у 

верхньому брусі глибина гнізда робилася на 4-5 сантиметрів більшою: «Ше 

наша не змінилась, тико шо вікна поробили. Бо було тоді тико одна диривина 

окно робилося і таке на хрест зробляний. А зара вже пороби через три 
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диривини проризували і зробили вже з рамами».
319

 Саме вікно ставилося в 

проріз разом із коробкою – периметральною обв’язкою, до якої кріпляться 

рами. Простір між торцями брусів в віконному прорізі та коробкою забивали 

клоччям для менших тепловтрат: «…вже як вікно робиться, то все разом: 

коробка робиться і рами, шоб вони вже влазили туди. Мижду стиною і 

коробкою, там мусить прощелина бути. Туди набивали було таке клоччє, пакля 

вона по нашому. Забивали її туди і латами якими нибуть»
320

. 

Останній вінець зрубу, що вкладався по рівневі називався «правилом». 

Зазвичай, кінці його брусів випускалися за межі зрубу на 30–40 сантиметрів: 

«Рівняїться коробка, кладуться правила, рівняїться сама коробка по уровню»
321

. 

Зверху на останній вінець зрубу(правила) вкладали поперечні балки. Для цього 

трохи зарізували бруси і балки з трьох сторін для кращого прилягання та 

теплоізоляції і для міцності прикріплювали дилями: «Да, так само в бруси 

верхньому виризуються гньозда, бальки так само заризується, і бальок 

заризується з трох сторин, шоб вже там попуд бальком ни дуло»
322

. Проміжки 

між ними закладали тими ж брусами, з яких зводилася основна стіна і мали 

назву «закльопи»: «І кладуться балькі і мєжду бальками ложаться закльопи
323

. В 

будинках, що мали муровані стіни, ці проміжки закладалися основним 

будівельним матеріалом (цеглою, піноблоками, ракушняком тощо). Балки мали 

квадратну форму в поперечному розрізі з розмірами сторони, зазвичай, 15 

сантиметрів: «…от шиснанціть (шістнадцять – Кошіль Григорій) сантимитрув в 
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мине балки»
324

. Їх намагалися вкладати так, аби відстань між ними не 

перевищувала одного метра: «Ну шоб було десь по метрови, ни ширши друг од 

друга»
325

.  

Основна конструктивна функція балок – підтримувати стелю 

(«повалуш»), яку в другій половині ХХ століття також настеляли дерев’яними 

брусами (див. Додаток 11) та дошками (товщиною не менше 5 сантиметрів). Їх 

укладали вздовж хати «впритик», інколи з вибраною четвертю і прибивали 

залізними цвяхами до поперечних балок. Досить часто викладений «повалуш» 

зверху змазували сумішшю глини  та січки з соломи чи тирси для кращого 

теплозбереження приміщень: «На верх клали бальки по нашому, поперек так 

клали. На бальки клався повалуш. Те саме дериво. Дериво, то ж дожка 

прохолодає в зимовий період. І по дериву я знаю глину з січкою мишали»
326

. 

Починаючи з 70-х років ХХ століття балки почали підбивати знизу (з середини 

приміщення), часто поєднуючи з настиланням на верх: «Пувалуш можна зверху 

набити, мона й з пуд низу пудбивати. Зара бют тільки з пуднизу»
327

. 

В другій половині ХХ – на початку ХХІ століття на території 

Волинського Полісся основним конструктивним прийомом влаштування 

покрівлі житла був дах на кроквах. Варто відзначити, що ще в першій половині 

ХХ століття тут побутувала практика влаштування в господарських 

приміщеннях даху на сохах
328

. 
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Існувало кілька варіантів кріплення крокв до зрубу (коробки). В більш 

давньому, який був поширений до 1990-х років, для їх прикріплення на 

випущені за межі стіни поперечні балки та правила по периметру вкладали 

широкий брус, що мав кілька локальних назв – платви (оплатви), мурлати, 

отщепи: «бальки пускали, потом отщепу ложили, а на отщепу крокви»
329

. В 

платвах, що лежали над повздовжніми стінами робилися спеціальні гнізда, куди 

вставлялися заздалегідь зроблені замки крокв: «Оплатва він називається, може 

десь кажуть платва і кладеться по кругу. І тоді вже крокви, залежно чи чириз 

метр чи чириз скіки там ставляться крокви і в цьому брусови видовбується 

гніздо і сюда вставляється кроква.»
330

; «Бальки випускаються поза стиною, 

ложаться мурлати, а потом уже крокви на її вдовбуються»
331

. В кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття влаштування мурлати (платви) не практикується, а 

крокви починають кріпити напряму до поперечних балок: «А тепер роблять по 

сучасному: ставлять крокву чуть бликши і більшість зара вже мало хто й 

оплатву кладе, більшість вже по бальках ставлять»
332

. Існує уявлення, що 

кількість крокв має бути не парною: «Кришу як роблять, то стараються робити, 

шоб крокви були ни парне число»
333

. До крокв прибивають лати, на які 

встеляли покрівельний матеріал: «Били доски по кроквах, лати звуться – 

латали. А тоді хто чим: хто соломою, хто шо дустане»
334

. 

В житлових будинках, зведених з 1950-х до 1980-х років переважаючою 

формою покрівлі був двосхилий напіввальмовий дах. В народі така форма даху 

                                                           
329

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 77. Записано автором від 

Мороза М. в с. Затишшя Шацького р-ну Волинської обл. 
330

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 92. Записано автором від 

Челядина А. в с. Положево Шацького р-ну Волинської обл. 
331

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 142. Записано автором від 

Багнюка  І. в с. Старі Червища Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. 
332

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 92. Записано автором від 

Челядина А. в с. Положево Шацького р-ну Волинської обл. 
333

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 91. Записано автором від 

Челядина А. в с. Положево Шацького р-ну Волинської обл. 
334

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1443. – Арк. 93. Записано автором від 

Козел Л. в с. Здомишель Ратнівського р-ну Волинської обл. 



88 
 

отримала назву «верх з лобами (лобаками») (див. Додаток 12). Досягали цього 

завдяки тому, що крайні пари крокв мали форму трапеції, а не рівнобедреного 

трикутника як інші. За рахунок з’єднання «кроковками» верхніх кутів трапеції з 

гребенем даху утворювався похилий трикутник з розмірами сторін 1,5–2 метри, 

що покривався разом із основною покрівлею: «Ну кажуть, шо то як лоба робить 

там, як лоба. Майстри так назвали діди ще колись. Ну більшості хат отих 

старіших, то вони такі з тими лобами»
335

. 

Варто зазначити, що поряд з дахом з «лобами» досить поширеним був 

двосхилий дах. Він переважав у традиційному житловому будівництві в 

північній смузі та побутував на всій території Волинського Полісся
336

. В кінці 

ХХ – на початку ХХІ століття набула поширення інша форма даху – двосхила 

мансардна ламана, що було пов’язано з влаштуванням мансардного поверху: 

«А, то вже роблять, шоб був другий поверх, восновному… Оцєї ламани вирхє 

поширилися то вже років 20 назад, а то були восновному прями»
337

. В наш час 

переважаючим є простий двосхилий дах: «У нас то тут двосхилі усі»
338

. 

Висота будинку визначалася довжиною крокв і залежала від ширини 

будинку. Серед народних будівничих Волинського Полісся склалася традиція, 

згідно з якою довжина крокви від місця врубки в платву до гребеня має 

дорівнювати 2/3 ширини житла
339

. Нахил покрівлі при таких пропорціях 

вважається достатнім, а висота даху в співвідношенні до стіни дорівнювала 1,1–

1,2 до 1: «Воно трохи як виши то більш вода стикає і воно шифир ни так 
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портиться»
340

. У будинках, що були побудовані за типовими планами (так 

званих «фінських доміках») були низькі дахи, тому селяни замінювали їх на 

більш високі: «Ну а єк же, ми міняли, бо там (в «фінському доміку» – К.Г.) все 

корочче було, низького вирха давали, то поміняли на вищого вирха
341

. 

В 1950-х – першій половині 1960-х років досить популярними залишалися 

традиційні покрівельні матеріали – солома і дерев’яний гонт: «Ше десь до 

шиїсятого року крили соломою…»
342

. З організацією колгоспів та конфіскацією 

у людей землі відчувався гострий дефіцит соломи, тому почали переходити на 

дерев’яну осикову покрівлю місцевого виробництва: «Була стара соломою, а 

тоді ж не стало зимлі, в людий соломи ни стало і вона почала тикти та стара 

хата, і ни було чим крити. Осику ризали, був такий станок, дерли на тим станку 

ту дранку, те й крили. називалась дахівка»
343

. В кінці 1950-х – 1960-х роках 

набула поширення цементна черепиця, пізніше шифер та металева покрівля 

(оцинкована, алюмінієва тощо). Однак в достатній кількості нових 

покрівельних матеріалів не вистачало для населення, тому виникає таке поняття 

як «десь дістати». Схожа ситуація була характерна не лише для досліджуваного 

регіону
344

. Зокрема, в Камінь-Каширському районі (рідше він зустрічався в 

інших районах Волинського Полісся) також був поширений етерніт – 

азбестово-цементний покрівельний матеріал у формі тонких плит квадратної 

форми з розміром сторів 0,4 м, який привозили з Прибалтики: «Ше десь до 

шиїсятого року крили соломою, а посля вже зачали шифиром, тирнітом, 

бляхою, хто як міг… Я вже з армії прийшов, поїхали в Ригу, тирніту купили, 
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такє сорок на сорок листочки були, квадратикі»
345

. Досить влучно хронологію 

зміни покрівельних матеріалів ілюструє розповідь респондента про власний 

будинок: «Де, нє. Соломою покрив, ни було тоді ни жиліза, ни чирипиці. Ооо, 

вже десь в шиїсятим роци чи в шиїсят пятому, солому здонєв і чирипицию 

пирикрив. А потом вітьор начив рвати ту чирипицю, жилізом давай крити. То 

вже як я в ридакциї робив в Ратни, десь в сімдісятих роках. Товста бляха, 

хароша чорная»
346

. Починаючи з 70-х років ХХ століття шифер стає 

найпоширенішим покрівельним матеріалом: «Шифером. В основному 

шифером»
347

. Однак до 80-х років відчувався певний його дефіцит: «Проблем 

не було, рубиль шіждесят, рубиль сорок на ті гроші і валом бери. Раніше, до 80-

х років то шифер був дефіцит»
348

. 

Існувала певна градація покрівельних матеріалів, що було пов’язано з 

різним рівнем їх надійності від протікання. За радянських часів не 

практикувалося підстилання спеціальних поліетиленових плівок під основну 

покрівлю як це робиться в наш час: «Воно і зараз краще. Шифер чорніє, шифер 

так накритий, шо задуває сніг.. а бляха такі склепана, вона, більш-менш, не так і 

дош і сніг. На хліві шо там, понадуває сніг. Колись не робили, шо пльонку чи 

шо там, як зараз. Зараз роблять пльонку під любу кришу. Хай воно там забіжить 

навіть, всеравно... Колись не було такого»
349

. На початку ХХІ століття в селах 

Волинського Полісся набули поширення сучасні покрівельні матеріали: 
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«Металочирипиця стараються, бідніши люди то ше шифир, али більши 

металочирипиця, металопрофіль, є ондулін»
350

. 

З торцевих сторін хати відкриті площини даху трикутної форми 

зашивалися вертикальними фронтонами («защитками», «причилками»). В 

дерев’яних будинках (частково і в мурованих) вони були з дощок з вибраною 

чвертю: «Фронтони восновному досками защивали. Чверть вибирали доски
351

. 

Під дерев’яним фронтоном для захисту стіни від атмосферних опадів 

влаштовували піддашшя – похилий «навіс» завдовжки 50–70 сантиметрів, що 

має назву причілок. Традиційно він був елементом найпоширенішого на 

території Волинського Полісся чотирисхилого даху з усіченими у верхній 

частині трикутними фронтонами. Виготовляли його за рахунок того, що 

поперечні крокви не доходили до гребеня крайньої крокви, а прибивалися до 

горизонтальної перекладини на ній і покривалися соломою
352

. Ось як описує 

влаштування такого причілку респондент: «Набивали лати і соломою зашивали 

так само. Дерев’яних не робили, тоді ще досок не було»
353

. 

В житловому будівництві другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

розміри причілка зменшилися, а площа дерев’яного дощатого фронтону 

збільшилася (див. Додаток Б12). В конструктивному плані його вкладали на 

випуски повздовжніх брусів правила та короткі балки, що врізалися в останній 

вінець поперечної стіни, на які під кутом влаштовували короткі крокви з 

латами: «І сюда з торца тожи 40 отпускаєш од стини і козирка. Бальошкі ці 

повдовбуються в деревину маленькі на 40 сантиметрів, і тоді вже козирок, а там 
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уже причилок»
354

. Лише в Маневицькому районі автором були зафіксовані 

причілки, що мали довжину 1-1.5 метра. Влаштовували його, зазвичай, з того ж 

покрівельного матеріалу, яким вкрита основна площа даху. 

З поширенням мурованих будинків фронтон також могли виготовити з 

того ж будівельного матеріалу, що і стіну (цегла, блоки тощо), при цьому до 

нього застосовували більш сучасний термін, тоді як дерев’яний захисний щит 

традиційно називали причілком: «Якшо з кірпіча – то фронтон, а якшо 

дирив’яний - то причілок (сміється)
355

. В кінці ХХ – на початку ХХІ століття в 

мурованих будинках влаштування похилого звису між поперечною стіною та 

фронтоном втратило популярність (див. Додаток Б13): «Зара стараються ни 

робити (причілка – Кошіль Григорій). От ми робили там по Іваничах, то там 

фронтон навіть трохи виступає, шоб коли забиває, то по стині ни тикло, а тико 

по фронтонови»
356

. 

Аби вберегти повздовжню стіну від потрапляння на неї атмосферних 

опадів робили дах зі звисами. Влаштовували його за рахунок випуску останніх 

поперечних вінців та балок за площину зрубу, на які були вкладені платви. 

Нижні кінці крокв не врубувалися в платву, а опускали нижче її рівня на 15–20 

сантиметрів. Завдяки таким конструктивним хитрощам звис даху над стіною 

міг дорівнювати 40–80-ти сантиметрам: «Ну зараз виступають до восімдисяти 

сантимитрув, шоб вистави були більши. Так само більши вистави роблять і з 

цієї сторони, з довшої сторони роблять виставу, шоб ни так на стєнку 

капало»
357

. 

Таким чином, для зведення житла Волинського Полісся другої половини 

ХХ – початку ХХІ століття характерним є активне використання традиційних 
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місцевих будівельних матеріалів та конструктивно-технічних прийомів. Проте 

процес житлового будівництва зазнав змін, пов’язаних з розвитком технологій 

та поширенням нових будівельних матеріалів (влаштування якісного 

фундаменту з гідроізоляцією, кращі покрівельні матеріали, міцніші та тепліші 

стіни тощо). Використовуючи досвід попередніх періодів та вдало синтезуючи 

його з новітніми можливостями, місцевому населенню вдалося покращити 

умови експлуатації будинків, їх міцність, теплотехнічні властивості тощо. 
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3.2. Особливості облаштування зовнішнього вигляду народного 

житла 

Традиційний будинок завжди займав центральне місце в організації 

селянської садиби. Велику увагу при зведені житла українські селяни приділяли 

його зовнішньому вигляду та художньому оформленню конструктивних 

елементів – вікон, дверей, покрівлі, фронтонів тощо. Саме зовнішній вигляд 

будинку був і залишається візитною карткою, яка представляла не лише 

господу, а й весь регіон. Народне житло Волинського Полісся другої половини 

ХХ століття не є винятком. На його території сформувалося оригінальне 

оздоблення екстер’єру будинку, що увібрало в себе найкращі традиційні 

елементи, які часто вдало поєднувалися з новітніми тенденціями. З повоєнних 

років, коли на території регіону переважна кількість хат залишалася 

традиційною, і до початку ХХІ століття завнішній вигляд сільського будинку 

неодноразово змінювався. Це й розглянемо у підрозділі. 

Житлове будівництво Західного Полісся має свої регіональні відмінності, 

які складалися протягом століть. Основним будівельним матеріалом тут було 

дерево, а головним конструктивним прийомом, який використовувався для 

спорудження, – зруб
358

. Так, зовнішній вигляд традиційного селянського 

будинку Західного Полісся був досить простим. Декоративні засоби та деталі 

використовувалися обмежено
359

. На півночі переважали не білені під 

двосхилим з драниці дахом хати, на півдні– з побіленою житловою частиною, 

переважно під солом’яною чотирисхилою покрівлею
360

. Також побутувала 

форма даху з причілками, коли майже зверху до низу робився нахил як у 

чотирисхилого даху, що повністю не доходив до верху, залишаючи біля гребеня 

невеликий фронтон, який зашивався дошками (див. Додаток Б14). Дослідник 
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М. Приходько вважав, що така форма є перехідною від дво- до чотирисхилого 

даху та від курної хати до чистої
361

. 

Починаючи з другої половини ХХ століття на території регіону 

складаються нові соціально-економічні умови, що позначилося на народному 

будівництві, хоча ще до першої половини 1960-х рр. збереглося чимало 

традиційних прийомів
362

. Так, зовнішній вигляд більшості будинків мало чим 

відрізнявся від традиційного. Причиною цього було те, що матеріальне 

становище селян після війни було складним. Насильницька колективізація 

регіону та репресії, які розпочалася тут відразу після відновлення радянської 

влади (в інших регіонах Полісся цей процес розпочався раніше)
363

, позбавила їх 

можливості накопичувати матеріальні блага, що повинно було стати запорукою 

покращення житлового фонду: «І вже після вуйни, вже стали тиї колхози 

закладати, як посилилася власть. Позакладали колхози, вже стало страшно і 

мицно страшно, бо вже ш приходять тиї, тай всяко лякають, кажуть щоб в 

колхоз пушли. А батько мий каже: «хлопци,мусимо пудчинятися власті»
364

. 

В 1950-х рр. селяни будували виходячи зі своїх можливостей. Зазвичай, 

це були невисокі хати з сіньми, рідше ще й коморою, з маленькими вікнами
365

. 

Саме тому нові будинки якщо і зводилися, то в традиційній манері – на кшталт 

уже існуючих, з використанням зрубної техніки. Зруби встановлювали на 

дерев’яні палі («штандари») – колоди, які закопували по кутах будинку та ще 

кілька по периметру стіни, або просто на землі. Окрім цього, в результаті 
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ліквідації хуторів та укрупнення сіл, велика кількість селянських традиційних 

хат була звезена в села: «А тоді як переселяли – то приходив до хати, піч 

розвалив і як хоч… В нас нікого не  було дома, прийшли, верха розкидали… 

Стріху геть, геть розкідали. Правда пудогнали машину, попав хороший шофир, 

і погрузили десь там частинку, а дали не хотіли. Він сказав: «Покине не 

погрузите все дериво – я ни поїду». І пиривизли вже в сило»
366

. 

Шви між вінцями зрубів житлової частини такого типу будинку 

забивалися паклею (продукт від первинної переробки льону та конопель) чи 

сухим мохом. Після цього стіни мазали глиною для кращої теплоізоляції та 

надання естетичного вигляду. У післявоєнні роки досить поширеною технікою 

обробки деревини було тесання і зовні стіни хати були не зовсім гладкими. 

Навіть при відпиленні зайвої товщини колоди брус був не ідеальної 

прямокутної форми в перерізі, а мав дещо заокруглені зовнішні грані, що 

потребували додаткової обробки: «Надвир (напівкругла обтесана чи обпилена 

сторона – Кошіль Григорій). Якшо товсте дериво, то ше одпилювали – опилки 

як ми звемо»
367

. Після цього стіни суцільно білилися: «З наружи нє, просто щєлі 

забиваються мохом, і замажиться глиною, шоб пташки мох ни витягали і всьо. 

Були побіляни, девкого білили білою глиною»
368

. Зрідка зруб житлової частини 

будинку оббивали навскіс дерев’яними планками (дранкою) та тинькували 

глиною: «Ну вона пирид тим була оббита дранкою і оштукатурана глиною з 

наружи»
369

. 

Зруб сіней та комори (якщо така була) залишався природнього кольору 

посірівшої деревини, яка з часом набувала темнішого забарвлення. Тильна 
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сторона будинку, яка була повернута до городу чи саду, досить часто 

залишалася не біленою, особливо, якщо до неї прибудовували допоміжну 

господарську будівлю, наприклад, «прибік», «притула», «пукліт», що 

зустрічалося доволі часто
370

. З боку сіней чи комори нерідко добудовували інші 

господарські приміщення (колешні, шопи та ін.), що надавало будинку 

витягнутої однолінійної форми, традиційно поширеної на території Полісся. В 

таких випадках білилися лише дві стіни – причілкова від дороги та фасадна. Ці 

ж дві стіни, що залишалися без будь-яких притул чи прибудов, на зиму по вікна 

утеплювали тимчасовою призьбою. Для цього на відстані 20–25 сантиметрів від 

стіни набивали кілочки, за які закладали дошки («опилкі»), а простір, що 

утворювався, щільно затрамбовували сухим листям чи сухими голками хвої 

(«шипхою»), що допомагало зберегти тепло в житлових приміщеннях: 

«…робили, аякже. Ото вже кругом хати огородять тими дошками і туда 

запихають лист. З дубового листу тепло тримає. Робили призьби»
371

; «Зразу то 

ничого ни ставили, а посля вже ставили призьбу з шипхи, в ліси грибли шипху, 

тако паликі били од стини і досками закладали і засипали, то ни так тєгни з 

пудошви»
372

. 

Для з’єднання вінців на кутах використовувалася також традиційна 

техніка «в угол (вугол)» з залишком. Рідше це був чистий вугол без випусків. 

Такі вугли з залишком мали не суцільну, а розірвану лінію. При цьому чітко 

виділявся кожен брус і перев’язка вінця на кутах
373

. На території західного 

Полісся в 1950-х рр. найпоширенішими способами врубки в вугол були простий 
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вугол з одно- та двостороннім прямокутним вирізом та замок типу «риб’ячий 

хвіст»
374

. 

У зв’язку з простотою зовнішнього вигляду стін західнополіського житла 

в цей час, основну роль у наданні хаті художньої виразності виконують вікна. 

Вони були невеликі за розмірами (40–50 х 60–70 сантиметри) і, зазвичай, 

ділилися на три частини – рами. Через збільшення розмірів вікон виникла 

конструктивна необхідність в закритті шалівкою шва між вінцями зрубу та 

віконною коробкою, щоб уникнути протягів
375

. В більшості випадків це була 

проста лиштва, хоча часто вдавалися й до різноманітного її художнього 

оформлення. Декоративно оздоблювали бокові наличники, що мали фігурне 

завершення в нижній частині та прикрашалися накладними вирізаними 

геометричними елементами: ромбами, колами, променями тощо 

(див. Додаток Б15). По-особливому оформляли верхню лиштву. Зверху над нею 

влаштовували фігурно випилену дошку з використанням солярних символів, 

зооморфних елементів, рослинного орнаменту та різних геометричних фігур 

(див. Додаток Б16). Фарбували віконні рами, переважно, в синій колір, що на 

контрастному білому чи сірому тлі надавало вікнам ще більшого художнього 

значення
376

. Змінюється кількість вікон: від 1–2-х до 2–4-х на фасадній стіні та 

від 1-го до 1–2-х на причілковій від дороги. 

Одним з прийомів, який хоча й не був головний, на території Західного 

Полісся починаючи з 1950-х років було оздоблення житла двостулковими 

віконницями, які в розкритому вигляді прикрашали боковий простір вікон. На 

ніч чи в холодну пору року їх закривали для кращого теплозбереження: «Ну хто 

вмів, то робив, оконниці були. То вони були од вітру, од сонця і прочє. 

Оконниць отут то можи хат зо 20-30 було в Мельниках, може більше. То-то з 
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50-х років»
377

. З поширенням подвійних рам у вікнах вони виконували 

переважно декоративну функцію – прикрашалися поєднанням вертикальних та 

горизонтальних прямокутних фільонок (див. Додаток Б16, Б17): «Оконниці я 

тико хотів колись поробити на окна. Корочи, фільонки в сиридині»
378

. 

Окрашували їх, зазвичай, в колір вікна чи чередуючи контрастні світлі та темні 

тони фарби
379

. В нижній частині вікна під рамами влаштовували невелике 

підвіконня з певним кутом нахилу, щоб вберегти стіну від затікання: «З блєхи 

поробив таке тиї, бляшичкє, аво видани на шалівку, бо те по рамах, тей буває 

зимою тичут. Тей буває зимою шо вода бижить та й по стині, а вже так з блєхи 

збигає по пудоконніку. Він вже зробляний, шоб туди вже вода ни зайшла»
380

. 

Вхідні двері не стали об’єктом художнього оздоблення і були доволі 

простими. Вони виготовлялися з гладких дошок в стик або в чверть і 

закріплялися врізаною з внутрішнього боку шпугою, обрамлялися гладкими 

ставнями і влаштовувалися з головного фасаду
381

. Двері вели в сіни і 

відкривалися, зазвичай, в середину і розміщувалися ближче до житлового 

приміщення на відстані не більше одного метра. Двері були одностулкові, 

завширшки 90–100 см, часто пофарбовані в блакитний колір 

(див. Додаток Б18). З сіней в тильній стіні робилися другі двері («дверці»), так 

звані «городні». У випадку прибудови «пукліта», чи інших господарських 

споруд, слугували входом в це приміщення з сіней.  
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З 1950-х рр. двосхилий дах стає домінуючим. Поряд із двосхилою 

покрівлею набуває поширення напіввальмовий дах зі зрізаними кінцями 

гребеня даху (див. Додаток Б12), місцева назва якого «ламаний» або дах з 

«лобами» («лобаками»). Влаштування такої форми даху найчастіше 

пояснюється місцевим населенням намаганням естетично виокремити житло з-

поміж інших будівель селянської садиби: «Вроді то воно красивіше, бо так воно 

ніби як коровник, а так як зрізани, то вже видно, шо хата»
382

. Солома як 

покрівельний матеріал майже не використовується, лише зрідка, й то як 

тимчасовий матеріал. Основними покрівельними матеріалами в ці роки стають 

черепиця та етерніт (терніт): «А строяна в 51-му роци. Соломою покрив зразу, 

нибуло тоді жиліза ниякого, ни чирипици, ничо. Соломою, а потом почали оди 

чирипицю працювати, робити, по организациях – чирипицию накрив… О, десь 

в підисят, шиїсят, шиїсят пятому, солому здонєв і пирикрив»
383

. Невід’ємним 

атрибутом зовнішнього вигляду західнополіського будинку є цегляний димар, 

який виростає із гребеня даху (див. Додаток Б19).  

З використанням двосхилого даху збільшується площа фронтону 

(«защиток»). Частіше за все забивали його вертикальними дошками з 

нащільниками (вузькі рейки, які закривають щілини): «Защиток, дерев’яний. 

Тоді зразу, коли забив защитка, зразу пудбиваєш і пудшальовуїш»
384

. Але 

траплялися випадки зашивання фронтону з використання фігурного прийому у 

формі ялинки, коли дощечки розміщували з нахилом в 45 градусів 

(див. Додаток Б20). Інколи у верхній частині під самим гребенем двосхилого 

даху влаштовували солярний символ – сонце з променями 

(див. Додаток Б21)
385

. 
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Для захисту стін від атмосферних опадів, щоб зберегти їх від руйнування, 

влаштовували дах зі звисом. В конструктивному відношенні цього досягали 

завдяки випуску поперечних балок, що тримали стелю за межі повздовжніх стін 

на 30–40 см. Поверх балок по всьому периметру будинку горизонтально 

укладали брус – плахту (плаху), до якого кріпили крокви. За рахунок випуску 

кроквяних кінців вдавалося досягнути звису даху довжиною 60–80 см.  

Під фронтонами над боковими стінами за рахунок випуску останніх 

вінців повздовжньої стіни влаштовували причілок – виступ у формі піддашка. В 

більшості випадків його довжина дорівнювала довжині основного звису. Проте 

в с. Карасин Маневицького р-ну автором були зафіксовані причілки, довжина 

яких складала 120–160 см, що призводило до зменшення площі фронтону. На 

основі даного прикладу можна говорити про спадковість та еволюцію цього 

елементу від традиційного даху з причілками (див. Додаток Б14, Б22). Досить 

часто звиси та піддашки підшивалися дошками для кращої теплоізоляції та щоб 

приховати виступаючі кінці балок і крокв (див. Додаток Б23): «Ну сюдиво тако 

пудшивку кругом робим, балькув ни видно тако як в моїй хаті»
386

. 

В кінці 1960-х – 1970-х рр. на території Західного Полісся набуває 

поширення тип житла більший за розмірами, кількістю кімнат та новими 

конструктивними прийомами. Ширина будинку збільшується до 8–10 метрів, а 

довжина – до 10–13 метрів. Кількість жилих кімнат варіюється від 4-х до 6-ти. 

Влаштування високого кам’яного підмурку з гідроізоляцією сприяло 

покращенню температурно-вологісного стану стін і самого житла загалом. В 

результаті цих змін намітилася тенденція відходу від традиційного витягнутого 

житла і наближення його до квадратного
387

. 
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Як і в попередні роки, шви між вінцями забивали паклею, рідше 

змазували глиною. Обмазані глиною шви разом з випусками кутів зрубу білили. 

Суцільна побілка стін зустрічається рідше. З метою захисту деревини від 

шкідників ззовні стіни починають змащувати відпрацьованим машинним 

мастилом («отработкою»). Поряд з практичним це мало ще й естетичне 

значення – складалося враження, ніби стіни пофарбовані в чорний колір. У 

випадку викладання суцільною рівною стіною без «вокзалів» на зовні 

відкритий чистий зруб нічим не оброблявся: «Нє, ни шалював. Аво в мине стіни 

вивирнути сюди гладкім на теє, на двир. Нє, вже в сиредини нима гладкії, ни 

така гладка як аво з надвору, бо ж воно диривина розризана на пополам, з боків 

обризана тожи, ну то там є такє вокзали трохі»
388

. З часом, такі гладкі стіни 

покривали олійними фарбами по брусові. 

Більш ефективним способом теплоізоляції та захисту зрубу від згубних 

впливів зовнішнього середовища вдавалися до обшивання житла повністю чи 

частково дощечками – так званою «шалівкою»
389

. Як правило, це були дощечки 

з вибраною чвертю: «Бо ж дощі йдут, се те, тей забигає туди в дерево, а так 

воно не те. Буде от дощ помитов, тай набє тобі в дерево, тай дерево гниє, а так 

збигає, бо ще в чертерть залозана, вона туди води ни пустить»
390

. Активно 

обшивати шалівкою зрубні будинки розпочали з кінця 1960-х рр. Це робили не 

відразу, а чекали 3–5 роки після зведення будинку, щоб зруб дав осадку: 

«Треба, шоб сілася пару років. Бо дериво воно постоянно сідає, али такі пару 

років - років з пять ни чіпали»
391

. Кращої художньої виразності при шалюванні 

дерев’яного зрубу досягали за рахунок чередування вертикального та 

горизонтального розташування дощечок. Від підвалин по нижній рівень вікон 
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дощечки прибивалися вертикально (заввишки 0.9–1.2 метри) ще й задля 

кращого стікання опадів. Горизонтальна обшивка була основною і робилася, як 

правило, від нижньої до верхньої лінії вікон. Верхні вінці зрубу знову 

обшивалися вертикальними дощечками, висота яких не перевищувала 50–60 

сантиметрів: «Доскі, низ по вікна, тобто 90 сантиметрів - вертикально, дальше 

полоска мєжду окнами – горизонтально, дальши знов вертикально. Я знаю, для 

красоти»
392

. В інших випадках горизонтальну обшиву замінювали на скісну 

ялинкоподібну (див. Додаток Б24)
393

. Траплялася і проста обшива 

вертикальними шалівками. 

Випуски кутів закривалися або суцільними вертикальними обшивами, або 

скісними короткими дощечками та прикрашалися накладними вирізаними 

геометричними фігурами (ромбами, прямокутниками, паралельними лініями 

тощо): «Вирізали, всякі трикутничкі, всякі лінії, такєво»
394

. Вони виступали із 

загальної площі стіни у формі пілястр чи псевдо пілястр (у випадку набивання 

художньо-прикрашених дощок на чистий угол)
395

. Дубові підвалини не 

шалювалися, а залишалися відкритими і, як правило, фарбувалися. Існували і 

інші варіанти обшивання, при яких шалювали лише кути, утворюючи пілястри 

та нижню частину будинку по рівень вікон, а верхня або білилася, або 

залишалася природнього кольору (див. Додаток Б25, Б26). Інколи в якості 

матеріалу для обшиви використовували деревостружкові чи деревоволокнисті 

плити (див. Додаток Б27). Після шалювання зрубу дерев’яна хата вважалася 

значно теплішою і не потребувала утеплення на зиму нижньої частини стіни 
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призьбою: «Вже ми оди ни робили, бо я хату ошальовав, зразу підложили там 

рубироїд пуд шалювки, ни робили призьбу»
396

. 

Шальовану хату майже завжди покривали олійними фарбами. Можна 

виділити кілька способів кольорового забарвлення. Перший – в один колір: 

стіна і всі її архітектурні деталі фарбуються в один тон. Другий – в два кольори: 

нижні вертикальні дощечки пофарбовані переважно темнішими кольорами, а 

вся площа стіни, що вище нижньої лінії вікон покривалася світлими тонами, 

інколи це могла бути побілка відкритого зрубу. Третій – в три кольори: верхні 

та нижні вертикальні шалівки фарбували в темний колір, центральну частину 

(по рівень вікон) робили контрастно світлою. Що стосується кольорової гамми, 

то вона була різноманітною. Найпоширенішим світлим кольором для шалівки 

був жовтий. Також використовували синій, зелений, коричневий, як світлих, 

так і темних відтінків (див. Додаток Б28). Накладні елементи (зубці, ромби, 

промені) фарбувалися в контрастні кольори для кращої виразності
397

. 

Вхідні двері були одні, інколи двоє, залежно від плану та розташування 

житла. Набувають популярності фільончасті вхідні парадні двері: «Ну 

фільончасти, ни то шо фігури, а чисто фільончасти»
398

. В окремих випадках 

вони двостулкові і пофарбовані переважно в синій колір. 

З кінця 1960-х рр. популярним явищем стає добудова заскленої веранди 

перед входом в будинок. У зв’язку з тим, що на території Полісся температура 

повітря в холодні пори року досить низька, веранда виконувала функцію 

додаткового повітряного шлюзу, аби двері відкривалися не відразу на зовні, що 

допомагало зберегти тепло у будинку в зимовий період. Ширина веранди не 

перевищувала 3 метрів, а довжина була різною: від кількох метрів до довжини 

всього будинку. Знизу веранда оббивалася шалівкою висотою 1–1,2 м. Зверху 
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встановлювали віконні рами висотою не більше 1 метри, шириною – 1–1,5 

метри, які і стали основним елементом фігурної обробки їх внутрішнього 

простору (див. Додаток Б29). Часто рами ставили не на всю довжину веранди. 

Інколи будинок мав дві веранди по різні сторони будинку. Покривали їх, 

найчастіше, спільним з будинком дахом за рахунок продовження однієї зі 

сторін двосхилої чи напіввальмованої покрівлі. 

Зі зміною розмірів житла виникає необхідність у збільшенні в 1,5–2 рази 

розмірів вікон (до 60–70 х 90–110 см.). Сегментація внутрішнього простору 

житла призвела до того, що кількість вікон зросла від 3–4 до 5–8. Декоративне 

оздоблення фільонок та влаштування віконниць відходять в минуле, а периметр 

навколо вікон обшивається простою лиштвою, яку разом із рамами найчастіше 

фарбували в білий чи синій колір. Зростання площі вікон призвело до 

членування їх площини на 5–6 і більше скляних площин. 

Зазнала певних змін і форма даху: напіввальмовий дах з «лобами» стає 

панівним, двосхилий дах використовується рідше. У вжиток входять нові 

покрівельні матеріали – шифер та металева покрівля (проста жерстяна, 

оцинкована чи алюмінієва): «А потом вітьор ту чирипицю почив рвати, тей – 

жилізом давай крити…Десь в сімісятих роках.»
399

. 

Починаючи з початку 1970-х рр. для зведенні стін житла на Волинському 

Поліссі активно використовують цеглу. Хоча, як стверджують респонденти, 

дістати цеглу було важко: «Тоді важко. Тоді дуже важко, бо то було, врємєна 

були радянські. Тоді ничо не мона було купить, тоді ничо не продавалось. То 

все було по рознарядці, вони повинні були виписати. Тяжко було дуже достати, 

бо бази дуже малозабезпечені…людей. Все так, по організаціях, прозьбою.»
400

. 

Іншим будівельним матеріалом, який освоїли селяни переважно південної 

частини волинського Полісся був шлак, який перемішувався з вапном та 

цементом і з цього розчину монолітно заливалися стіни: «…просто ставили 
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доски заливали, так як фундаминт заливаїця. Залили вокруг, за пара днів воно 

схватило - знов круг залили. Так, пара днів пройшло - зашихло і знов 

пуднимають і так до кунцє»
401

. Використання нових будівельних матеріалів, які 

не відзначалися високими естетичними властивостями (випалена червона цегла 

була крихкою і нерівною, а шлак взагалі був досить м’яким матеріалом) 

примушує селян шукати різні способи обробітку зовнішньої поверхні стіни 

(див. Додаток Б30, Б31). Поява водотривкого цементно-вапнякового розчину 

дозволяла творчо урізноманітнити обробку фасадів. Під впливом міської 

архітектури набула поширення пластична обробка стін. В якості елементів 

декору використовуються профільовані карнизи, пілястри, пояски, рельєфна 

орнаментика, штучна фактура тиньку (народна назва «шуба») тощо
402

. 

Досить часто такі цегляні будинки штукатурили цементно-вапняковим 

розчином, суцільно білили, виділяючи іншим кольором та художньо 

обробляючи лише окремі елементи стіни – пілястри, карнизи під стріхою та 

периметр вікон: «Да, поштукатурена. Відразу поштукатурили і відразу 

побілили. То штукатурять багато хто, то тіки як то шубою накидають, посля 

вже знов перештукатурюють»
403

. При обробці стіни тиньком намагалися 

розчленувати її за допомогою карнизів на три горизонтальні площини, де 

середню віконну смугу забарвлювали контрастно. Для забарвлення цементно-

вапнякового тиньку використовувалися різноманітні відтінки сірого та 

брунатно-червоного кольорів. Відтінки сірого отримують при поєднанні в 

різній пропорції цементу та сажі, а брунатно-червоний – при додаванні пилу 
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залізної руди
404

. Лінії та елементи білого кольору регулярно оновлюють під 

великі свята. Окрім цього, стіни художньо прикрашають зооморфними, 

рослинними елементами (лебеді, голуби, квіти тощо), солярними символами 

(див. Додаток Б32). 

З кінця 1970-х рр. на території регіону поширюються нові будівельні 

матеріали – піноблоки та силікатна цегла білого кольору. Піноблоки, зазвичай 

білоруські, за твердженнями респондентів були не дуже дорогим і достатньо 

якісним матеріалом, а стіни з них зводили швидше: «Десь тоді вже, вісімдесяті 

роки, пішли білоруські блоки, люди почали ложити білоруськими блоками і 

обкладати цеглою»
405

. Силікатна біла цегла слугувала, переважно, для 

облицювання стін і не відзначалася високими художньо-декоративними 

властивостями. Вмуровування червоної цегли у формі різних геометричних 

фігур по кутах та між вікнами будинку було чи не єдиним способом прикрасити 

одноманітну площину стіни (див. Додаток Б33). Часто таку стіну через її досить 

не високі естетичні якості намагалися облицьовувати спеціальною фасадною 

пліткою: «Нє, то ни цегла, то колись була така плітка на кірпічному у Луцьку.., 

то там робили таку фасадну ту плітку. Такую її з тих пір ніхто ни робить. То я 

тоді 100 квадратув узяв, ото хату і обклав і кухню. Шоб ни була силікатним, бо 

ж знаїш, кірпіч силікатний подобрати, то зара вже той Кульчицький хоріщий,  

тоді було важко, бо ж тоді була штамповка кірпіча ни вельми хорошая. То взяв 

позакривав та й всьо»
406

. 

В першій половині 1990-х рр. після здобуття Україною незалежності в 

тяжкий перехідний період будівництво житла на території Західного Полісся 
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велося менш активно. Серед будівельних матеріалів для зведення стіни 

найпоширенішими залишаються піноблоки, цегла та ракушняк, інколи 

використовують деревину: «В одинадцятому році (2011-му році – К.Г.) 

закінчив... Піноблоки, цеглою з наружі обложувалися, блоки в середині, а 

перегородки – з кірпіча. Блоки тепло зберігають краще, ніж ракушняк даже. 

Хоч ракушняк чистіший, якщо взяти по хімії… Є шо з дерева, ну то знаєш як, в 

кого доступ ближче до пілорами, мені було проще з блоків. Корочи, уже цьойво 

– зруб стояв, а з дерева – це би було півтора місяця»
407

. Популярними 

способами декоративної обробки мурованої стіни ззовні є тинькування та 

«короїд». Зрубні будинки, збудовані в попередні роки, масово добудовують, 

утеплюють і обкладають облицювальною цеглою білого, червоного та 

помаранчевого кольору, а також обшивають пластиком, сайдингом (вінілові 

дощечки для зовнішньої обробки стіни): «…тепер вже більшість хатив 

обкладають кірпічом, хто чим. Тепер жи ж є той сайдінг»
408

; «То шуба, тіпа 

щикатурка. То вже в 80-х роках, 87-му, 89-му, да. Рачи було так, була мода на 

шубу, а зара прийшла по новому: як той - короєд. Була ще мода, шо пластіком 

оббивали, пластік вже пройшов, паслєднє врємя короєд був»
409

. В останнє 

десятиліття набула популярності обробка стіни блокхаусом – струганою 

оциліндрованою дошкою типу вагонки: «Поштукатурена була зверху, 

штукатурка і побілено. А тепер уже обшили блокгаузом»
410

. Веранда втрачає 

популярність і в багатьох випадках при перебудові від неї взагалі 

відмовляються. Металопластикові вікна переважають в нових будівлях, а також 

на них часто замінюють старі дерев’яні. Двосхила форма даху стає панівною. 

Рідше вживають, так звану, мансардну (зазвичай у випадку добудови другого 
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поверху) та чотирисхилу. Найпопулярнішими покрівельними матеріалами в 

сучасному житловому будівництві є шифер, металочерепиця, металопрофіль, 

ондулін (див. Додаток Б34). 

Загалом, в другій половині ХХ ст. зовнішній вигляд та художньо-

декоративна обробка західнополісського житла неодноразово змінювалися і 

пройшли кілька етапів розвитку, кожен з яких мав свої особливості. В 1950-х – 

першій половині 1960-х рр. зовнішній вигляд народного житла 

характеризувався використанням традиційних способів облаштування – 

суцільно побіленим зрубом під двосхилим дахом. Кінець 1960-х – 1970-ті рр. 

відзначилися більшим за розмірами, часто ошальованим зрубним будинком, під 

двосхилим з лобами (напіввальмовим), покритим металом або шифером дахом. 

З кінця 1970-х рр. набувають поширення нові будівельні матеріали – цегла, 

піноблоки, шлак, що призвело до появи нових способів обробки зовнішньої 

поверхні стіни цементно-вапняковим тиньком. Починаючи з другої половини 

1990-х рр. організація зовнішнього вигляду будинку проходить під впливом 

сучасних будівельних тенденцій, перейнявши найкращі традиційні елементи. 
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ 

НАРОДНОГО ЖИТЛА 

 

4.1 Планування та функціональна організація приміщень 

Дослідження житлового будівництва як важливої складової матеріальної 

культури будь-якого народу вимагає всебічного вивчення та розгляду всіх його 

аспектів. Саме тому при дослідженні житлового будівництва Волинського 

Полісся другої половини ХХ – початку ХХІ століття на окрему увагу 

заслуговує такий визначальний компонент, як планування та функціональна 

організація приміщень народного житла. 

Очевидним є той факт, що основні тенденції планування сільського житла 

другої половини ХХ століття походять з народних традицій. Цей факт 

підтверджується особливостями, які були притаманні традиційним хатам і 

понині залишаються характерними рисами житла регіону
411

. На території 

Волинського Полісся, як і по всій території України, традиційний тип житла 

розвинувся від однокамерної споруди. На Поліссі такі житла були квадратними 

в плані і називалися «кліть» або «клеть» (див. Додаток В1). Розвиток цих 

будівель відбувався у однолінійному напрямку за рахунок збільшення кількості 

камер. Двокамерні житла, коли до житлового приміщення добудовували 

тристінок-зруб сіней через стовп сполучаючи його з хатою, та трикамерні 

(хата+сіни+комора, яку досить часто влаштовували, відгороджуючи 

поперечною чи повздовжньою стінкою частину площі сіней) складали основу 

житлового фонду регіону кінця ХІХ – початку ХХ століття 

(див. Додаток В2, В3, В4). Цієї думки дотримується більшість дослідників 
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традиційного будівництва
412

. Вона також підтверджується польовими 

матеріалами. Саме ці типи традиційних будівель і стали основою для 

подальших трансформацій. 

У 1950-х – першій половині 1960-х років в селах Волинського Полісся 

більшість хат зводилася за традиційними планами. Подекуди тут можна було 

зустріти навіть реліктові однокамерні житла
413

. Значну частину житлового 

фонду в зазначений час складають житла попередніх років, де було лише одне 

житлове приміщення – хата+сіни чи хата+сіни+комора. Проте в подальшому 

розвитку варто відзначити певну тенденцію до збільшення чистої житлової 

площі. Виходячи із розташування допоміжних приміщень (сіни, комора), що 

зазвичай визначали влаштування центрального входу до будинку, 

В. Самойлович виводить п’ять основних типів планування народного житла на 

території України. Згідно з запропонованою ним типологізацією найбільш 

характерним для Полісся принципом планування являється розчленування 

простору житла в поперечному напрямі на три частини. У першій частині 

завжди розташовуються допоміжні приміщення, а співвідношення сторін іншої 

– основної частини, без холодних приміщень, складає 1 : 1.1-1.3 

(див. Додаток В5)
414

. Переважаючими різновидами планування хат такого типу 

в цей час були тридільні хата+хата-кухня+сіни або чотиридільні хата+хата-

кухня+сіни+комора (див. Додаток В6, В7). 

Шляхи формування такого плану будинку були різними. Нові будинки 

зводилися саме такими (з двома жилими камерами – хата+хата-кухня). До 
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 Козакевич М. Про розвиток плану житла колгоспників Українського Полісся 

/ М. Козакевич // Матеріали з етнографії та художнього промислу. – К., 1957. – 

Вип. III. – С. 16; Радович Р. Традиційне житлобудівництво Західного Полісся 

(особливості та динаміка розвитку) / Р. Радович // Вісник Львівського 

університету. Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 90; Данилюк А. Г. 

Традиційна архітектура регіонів України: Полісся / А. Г. Данилюк. – Львів : 

ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 52. 
413

 Данилюк А. Періодизація розвитку народного будівництва Українського 

Полісся / А. Данилюк // Народна творчість та етнографія. – 1982. – № 6. – С. 60. 
414

 Самойлович В.П. Народна творчість в архітектурі сільського житла / 

В.П. Самойлович. – К., 1961. – С. 30. 



112 
 

старих двокамерних (хата+сіни) чи трикамерних (хата+сіни+комора) часто 

добудовували ще одне житлове приміщення (чисту житлову кімнату) з 

причілкової сторони хати: «То вже років сорок, бильш навіть, вже мали діти 

були. Зробив все на світи, там жи стина (причілкова – К.Г.), двирий ни було, 

треба було ризати з сиредини, али я зробив гет усе, вокна, пудлогу вложив і 

всьо. А потом взєв пілку, провиртів диркє, проризав дирку, ооо – вже стала 

вилика хата нова. Так вона й доси»
415

. В такому випадку, стара хата виконувала 

функції кімнати-кухні, де першопочатково була піч. Це робилося з метою 

згрупування житлового простору і забезпечувало зручне сполучення між 

кухнею, сіньми та коморою (див. Додаток В8). Відомий ще один спосіб, коли 

старий тип житла хата+сіни+комора переплановували на тип хата+хата+сіни за 

рахунок перетворення сіней в житлове приміщення, а комори – в сіни. В такому 

випадку від комори відмовлялися взагалі, або могли відгородити під неї 

частину сіней за допомогою повздовжнього чи поперечного простінку
416

. 

Інколи при тильній стіні сіней влаштовували дві комори – теплу при пороговій 

стіні, куди прилягала піч та холодної з протилежного боку. 

Хата мала вигляд витягнутого у повздовжньому плані прямокутника, що 

було традиційним явищем для даного регіону. Ширина такої будівлі не 

перевищувала 5–5,5 м, а довжина разом з сіньми та коморою, в залежності від 

кількості камер, коливалася в межах 10–14-ти м: «В мине, примером, п’ять 

метрув (ширина – Кошіль Григорій), а буди десь зара штирнаціть (довжина – 

Кошіль Григорій). Ну то в мине тут бач приставка – ще тут сіни, а так метрув 

сім (довжина самої хати – Кошіль Григорій). Як хто хотів, яку силу мав. Хто 

десіть ставив, вісюм»
417

. Головний вхід вів у сіни з фасадного боку 

(див. Додаток В7 без прибудови до тильної стіни). Майже завжди такі хати 
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мали додатковий вихід з сіней навпроти парадних (так звані «дверці» чи 

«городні двері»). 

З другої половини 1950-х років починають розділяти внутрішній простір 

чистого житлового приміщення. За допомогою груби та внутрішнього 

перестінку вздовж тильної сторони в чистій кімнаті відгороджують невеличку 

за площею камеру, яка, найчастіше, виконувала функції спальні 

(див. Додаток В9). Інша кімната, яка була трохи більшою за площею, 

виконувала роль святкової (зал чи просто кімната)
418

. Рідше таким повздовжнім 

перестінком в кухні виокремлювали передню (прихожу), яка мала пряме 

сполучення з сіньми. Піч з кухонним начинням була прихована в глибині 

кімнати. Інколи роль перегородки виконували прості занавіски (штори чи шмат 

полотна). Часто при тильній стіні поряд з піччю влаштовували додаткове 

спальне місце. 

Збільшення житлового простору не завжди означало зменшення площі 

допоміжних господарських примішень
419

. Так, в деяких досліджених автором 

західнополіських районах (Камінь-Каширський, Ратнівський, Шацький та 

Любешівський р-ни Волинської області) до тильної сторони хати добудовували 

тристінок, який мав різну назву – «пивниця», «пудкліт (пукліт)», «прибук» 

тощо. Розміри такої прибудови були різноманітними: ширина, зазвичай, не 

перевищувала 2 м, а довжина варіювалася від 1,5–2 м до довжини всього 

будинку з сіньми та коморою і могла бути до 10–14 м (див. Додаток В7, В9). 

Висота його була на кілька вінців меншою від основного зрубу, що робилося з 

метою забезпечення достатнього кута нахилу продовженого схилу хатнього 

даху: «І ше такий "прибук", раніше так називали. Прибудовка до хати була, де 

там свинячу їжу тримали, шоб свиням їсти давати, якісь муку, зерно. Її 

прибудовували до задньої частини хати, не від дороги, а ззаді»
420

. 
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У випадку прибудови довгого тристінку його внутрішній простір 

розбивали на кілька частин поперечними перегородками. Власне «пудкліт» 

займав тильну стіну житлового приміщення, до якої примикала піч, 

обігріваючи, таким чином, стіну в зимовий період. При тильній стіні сіней та 

комори влаштовували коридор («калідор», «двірець» у минулому) та комірчину 

відповідно. Вхід до цих приміщень був виключно з сіней через «дверці» у 

«калідор»: «Так, так, на всю довжину: там і кладовки і все геть, на всю хату. 

Однею стороною кала хати тут утипльонний пудкліт, там де шо те, то бульбу 

диржити зимою, то банки якє ставити. А є холодна кладовка, там мона тримати 

таке, шо ни боїця морозу»
421

.. Інколи останній мав додаткові «городні двері» та 

невеличке віконце. Теплий «пудкліт» на зиму утеплювали невисокою призьбою 

з соломи, листя чи хвої («глиці»). 

Досить поширеною в цей час залишається традиція добудовувати до 

причілкової стіни житлової камери колешню
422

. Вона слугувала для зберігання 

дров (в такому випадку її називають дровітнею), сільськогосподарського 

реманенту тощо. Разом з колешнею довжина житла могла досягати 17–18 м 

(див. Додаток В7). Вхід був з боку двору, жодного дверного сполучення з 

хатою вона не мала, як і спільної покрівлі: односхилий дах з незначним кутом 

нахилу був продовженням причілку. У разі прибудови до тильної стіни 

«пудкліта» та колешні до причілкової стіни житло майже не потребувало 

утеплення призьбою, адже відкритою залишалася лише фасадна стіна, яка в 

більшості випадків орієнтувалася на південь чи південний-схід
423

. 

У подальшій трансформації житлових будинків протягом другої половини 

1960 – першій половині 1970-х років спостерігається тенденція до зростання 

площі за рахунок збільшення ширини будинку до 6–8 м. Довжина варіювалася 
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в межах 10–12 м. Встановлення саме таких розмірів будинку було пов’язане з 

тим, що левова частка будівельної деревини в зазначений період привозилася з 

лісозаготівель з інших регіонів Радянського Союзу. Збільшення розмірів 

будинку призводило до сегментації площі на більшу кількість приміщень, 

кожне з яких виконувало свою функцію (виділення спалень, зали, кухні, 

вітальні, передньої тощо). Загалом в такому будинку вже було достатньо 

вільного простору, аби тут з легкістю могли проживати дві сім’ї різних 

поколінь: «То обично будували дванацціть на сім (12х7 метрів – Кошіль 

Григорій). Ото таких хат богато, отаких і то під один оцей всейкий план. Хто 

тоді привозив дерево, по силі, то богато таких хат – на шисть кімнат усе ділили. 

Ну то на шість кімнат ділилося, шоб уже на дві сімї: дві спальні, два зали, кухня 

і прихожа. Кухня спільна і прихожа спільня. Ну то отак є син то в случай чого 

можна розділитися. Два входи було, з однеї і з другиї сторони»
424

. Цей процес 

супроводжувався зменшенням площі допоміжних приміщень та згрупуванням 

чистого житлового простору, що дозволяло створити раціональніше 

планування та здешевити систему обігріву будинку в зимовий період 

(див. Додаток В10). 

Частіше такі будинки за своїм плануванням та функціональним 

призначенням приміщень нагадували вищеописані хати, які виникли в другій 

половині 1950-х років, проте більшої ширини (див. Додаток В9). Внутрішній 

простір такого житла ділився капітальними поперечними перегородками на три 

приблизно рівні за площею частини
425

. В цих будинках, переважно 

шестикамерних, центральний простір займали кухня з піччю та «передня-

прихожа» (вітальня). По один бік від них влаштовували чисті житлові кімнати 
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(спальню та залу), по інший – допоміжні приміщення (сіни та комору, інколи 

дві – теплу та холодну): «З самого початку у нас було таке планування: входити 

був коридор, називалися сіни, не казали коридор, тільки сіни. Потім у нас були 

двері прямо до комори, то там де зберігалися банки, якісь засолки і знизу в нас 

льох є, під цією коморою був. І там зберігалися банки, бо зимою в коморі не 

топилося і воно могло замерзати. А далі з сіней то в нас прихожа називалася, 

перша кімната, куди приходять гості, чужі люди. Вони в нас там сідали, і 

телевізор в нас там стояв. Далі з прихожі в нас двері були на ліво, кухня в нас 

була. То була в нас кухня невеличка. І ше було в нас дві кімнати таких, одна 

була спальня, одна зал»
426

. Такий будинок мав два входи: один через сіни з боку 

повздовжньої стіни, другий – з протилежного боку через кухню чи вітальню, 

залежно від їхнього розташування. Характерною ознакою такого планування 

було те, що всі теплі житлові кімнати (кухня, вітальня, спальня, зал) мали 

дверні сполучення між собою по колу. Комора з кухнею мала прямий зв'язок, 

або ж через сіни чи сіни та вітальню (див. Додаток В11). 

Якщо в першій половині ХХ століття при вході в хату влаштовували 

ґанок або просто навіс над порогом, то починаючи з другої половини 1960-х 

років набула поширення засклена веранда
427

. завдяки чому виникли додаткові 

двері при вході в будинок та теплий повітряний шлюз, що сприяло збереженню 

тепла в зимовий період. Перші веранди були не досить привабливими з 

естетичної точки зору і виконувала виключно практичні функції: «Давно вже, 

колись маленькі такі робили. Тико аби шоб ни дуло в двери»
428

. Однак з часом, 

вона набуває більш привабливого вигляду. Зазвичай – це каркас, обшитий 

дошками з великими рамами-віконницями, тому була досить холодним 

приміщенням: «А вже потом посля стали болєє-мєнєє, шоб дошка чишана була, 

                                                           
426

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 73. Записано автором від 

Яковініч О. в с. Затишшя Шацького р-ну Волинської обл. 
427

 Лащук Ю. Народне мистецтво Українського Полісся / Ю. Лащук. – Львів: 

Каменяр, 1992. – С 23. 
428

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 80. Записано автором від 

Мороза М. в с. Затишшя Шацького р-ну Волинської обл. 



117 
 

покрашана. Ну в мене була виранда так – ни гіткая, окна були здоровиї рами, 

покрашани, всьо»
429

. Її ширина, зазвичай, не перевищувала 2,5 м, а довжина 

коливалася від кількох метрів до довжини всього будинку. В довгій веранді 

виділяли холодну «кладову», стіни якої намагалися робити в зруб. Досить часто 

будинок мав дві веранди з протилежних боків. В теплі пори року вони 

використовувались як допоміжне приміщення, чи для відпочинку: «От у мене 

сусід казав, шо от зроблю виранду на всю хату, то мона буди пув висілля 

посадити. А так які функції: шоб ни дуло в двери і шоб шось положити»
430

. 

Просторово будинок розташовували вздовж дороги стіною з найбільшою 

кількістю вікон.  

Окремої уваги заслуговує питання впливу радянської влади на 

планування сільського житлового будівництва. До роботи над проблемою була 

залучена низка наукових установ, видавалася та популяризувалася спеціальна 

література (альбоми типових проектів
431

, практичні поради по будівництву 

житла
432

 тощо). За твердженням А. Данилюка, яке базується на польових 

дослідженнях вченого, на кінець 1970-х років незначну частину житлового 

фонду (близько 7 %) складають будинки, побудовані за типовими проектами, 

які активно пропагувалися владою
433

. За наступне десятиліття цей показник 

дещо збільшився, але не перевищив 10 %. 

Згідно з польовими матеріалами, отриманими автором, серед 

запропонованих офіційних типових проектів на території Волинського Полісся 

з початку 1970-х років поширеними були так звані «фінські доміки». Вони були 

двох видів: «фінський щитовий» та «фінський каркасний». Головною 
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відмінністю першого типу було те, що його стіни монтувалися зі щитів з дощок 

та войлоку, розміром 10х108х156 сантиметрів. У комплект входили й інші 

конструктивні деталі будинку – вікна, двері, підлога, каркас даху, шалівка для 

обробки зовнішньої стіни тощо. Розміри такого житла були фіксованими – 

9х6.26 метрів, також при вході передбачалася засклена веранда (2,5х4 метри). 

Внутрішній простір будинку ділився перестінками на чотири однакових за 

площею кімнати. Проте досить часто господар змінював розміри приміщень на 

свій розсуд. Кухня та зала, зазвичай, робилися трохи більшими за розмірами і 

розташовувалися по діагоналі, як і дві інші менші за площею кімнати, які 

найчастіше виконували функції спалень: «Залили фундамент, зробили хату, там 

жи все готово, все гєть даєця. Щитовий фінський домік колись називали. Вин із 

щитив, геть усе було. Пиригородки ни утипльоні, а так – з досок, а вже 

наружни…Там і підошви даюця, всьо-всьо, кроми каминя, цементу і шифиру… 

Там книжка дається, все – як що до чого. Ну я трошки пириминив план, там 

чотири однакових комнати, а я зробив дві менчих, дві більших. І лігари ни по 

тому плану, вирха трошки змінив»
434

. Головний вхід був лише один з 

внутрішнього двору і вів на кухню, а звідси – в усі інші кімнати 

(див. Додаток В12). 

За планом та розташуванням кімнат «фінський каркасний» був 

ідентичний попередньому. Однак завдяки цегляним стінам можна було змінити 

розміри не лише кімнат, а й самого будинку: «Починав будівництво з чого: брав 

наряд у райвиконкомі на виділення каркасного будинку. Це там ішли вже вікна, 

підлога, балки, перекриття, ну короче говоря, на все решта давали наряд – на 

цимент, на цеглу. Хоча складнощі були колосальні»
435

. Недоліком планування 

такого житла було те, що не передбачалося жодних допоміжних приміщень для 

                                                                                                                                                                                                 
433

 Данилюк А. Особливості розвитку традиційного житла Волинського Полісся 

/ А. Данилюк // Народна творчість та етнографія. – 1977. – № 1. – С. 56. 
434

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 115. Записано автором від 

Рабіїка В. в с. Погулянка Любешівського р-ну Волинської обл. 
435

 АНФРФ ІМФЕ. – Ф. 14, оп. 3, од. зб. 1444. – Арк. 85. Записано автором від 

Положевця М. в с. Положево Шацького р-ну Волинської обл. 



119 
 

зберігання продуктів харчування, консервації, хатнього начиння тощо. Адже 

високий рівень ґрунтових вод на Західному Поліссі часто не дозволяв 

влаштувати льох (погріб) під підлогою біля печі (навіть при наявності такого 

його площа була невеликою), чи окремо від хати. 

З другої половини 1970-х років план попередньо описаного 

чотирикімнатного «фінського» будинку зазнав деяких вдосконалень. Розміри 

його збільшуються до 8–9, 10–11 метрів: «Ні, трохи не співпадають. Згідно того 

плану, який давався тому фінському доміку, то-то розширено трохи. І вікна там 

не так, і двері, все, все. Веранду я вже добудовував, то ця хата вже стояла»
436

. В 

центрі житлового простору з’являється невеликий за розмірами (2–2,5х3–3,5 м) 

коридор, куди вів головний вхід (див. Додаток В13). Поява останнього зробила 

використання внутрішнього простору житла зручнішим, адже з цього коридору 

можна було потрапити в будь-яку кімнату, не проходячи через іншу. 

Чотирикамерний будинок з коридором у центрі залишався досить поширеним і 

у 1980-ті роки, особливо в південних районах Волинського Полісся: «Дві 

спальні, зала, кухня і коридор. Просте планування, нічого тоді не робилося. В 

ту пору більшість будинків так планувалися. Може трохи розміщення було не 

так як моє»
437

. Замість заскленої веранди на всю довжину будинку 

прибудовують тристінок шириною 2,5–3 м, внутрішній простір якого ділили на 

кілька частин, де влаштовували коридор-передню (замість веранди),  кладову 

(комору, пудкліт), тощо: «Пристройкі сами придумали зробили. Ну по плану 

домік був і така веранда з стікляними рамами, али вона ни йдьот. То зробили 

дальши пристройки»
438

. В результаті такої прибудови вищеописані будинки, що 

були дещо витягнутими в плані, наближаються за формою до квадрата. 
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В кінці ХХ – на початку ХХІ століття важко виділити якісь конкретні 

риси просторово-планувальної організації народного житла регіону. В цей 

період будівництво ведеться з врахуванням досвіду попередніх років, вдало 

поєднуючи його з сучасними матеріалами та технологіями. Хоча досить часто – 

це плани, далекі від традиційних для Волинського Полісся, адже їх розробкою 

займаються самі селяни виходячи з власних міркувань, що часто базуються на 

основі сучасних проектів: «Сам чоловік, він їздить по заробітках, в Москву, то 

сам придумав (план – Кошіль Григорій). Шось подивився, шось додав»
439

. Не 

дивлячись на різноманітність планувальних рішень сучасного народного житла 

регіону, воно має певні спільні характерні риси. Так, будинки зазначеного 

періоду набувають наближеної до квадрату форми з розмірами зовнішніх стін 

10–12 метрів і мають не менше 5–6 кімнат: «Велика, 12 на 11 з половиною… 

Багато: три спальні, зал, прихожа, кухня, кладова і коридор»
440

; «…три спальні, 

прихожа, коридор, кухня, ванна і кладовка. Ну я там ванну і кладовку не рахую. 

На шість кімнат»
441

. Характерною ознакою сучасного житлового будівництва є 

розміщення вітальні-прихожої в центральній частині, по периметру від якої 

розташовуються спальні (їх щонайменше дві), кухня та інші кімнати. 

Допоміжні приміщення, такі як комора-кладова, коридор, ванна кімната стають 

невід’ємною частиною житла і розміщуються в межах капітальних стін будинку 

(див. Додаток В14): «Зара то вже роблять, шоб і баня (ванна – Кошіль Григорій) 

була в хати, туалєт, вже зара таке роблять, а ранчи то ж того нихто ни робив»
442

. 

Досить популярним способом збільшення житлової площі стає добудова 

мансарди – так звані будинки в півтора поверхи: «Майже всі (в півтори поверхи 

– К.Г.). Якшо взяти хати, які побудовані із нашої общини (баптистів – Кошіль 
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Григорій), то майже всі»
443

. Тут, як правило, влаштовують додаткові спальні та 

загальну кімнату вітальню (див. Додаток В15). 

Зміни в плануванні та функціональній організації приміщень в житлах 

попередніх років відбулися в результаті перепланування внутрішнього 

простору, яке активно проводилося в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. 

Найчастіше відмовлялися від допоміжних приміщень (сіней, комори), як 

частини будинку в межах капітальних стін, а натомість влаштовували чисті 

житлові кімнати (спальні, кабінет, кухня та ін.): «а посля ми з комору вже 

зробили комнату. Там і окон навіть батько зразу ни заказував, а посля вже 

заказував»
444

; «От були сіни, нащо тиї сіни, ото зробили з сіний комнату»
445

. 

Виносили їх в заздалегідь прибудований до житла тристінок (як правило, 

шириною 2,5–3 м і довжиною на весь будинок), де влаштовували кладову-

комору (інколи дві), коридор-передню та ванну кімнату, яка в плануванні 

народного житла 1950 – 1980-х рр. не передбачалася: «А ми вже як робили 

хати, вже як низавісімость стала, то ми робили кладовка, банька і може 

кухонька і геть на всю довжину. І може бути кочегарка для опалення, шоб вже в 

хату ни лісти»
446

. Збереження кухні з піччю залежало від наявності у дворі 

літньої кухні як окремої споруди. Добудовують житла й заради розширення 

житлового простору, особливо старі типи хата+сіни+комора чи хата+хата-

кухня+сіни+комора. Добудова ведеться у напрямку збільшення ширини 

будинку за рахунок прибудови та зблокування ще одного витягнутого 

прямокутника шириною від трьох до чотирьох метрів. В результаті таких 

прибудов будинок набуває прямокутної форми.  
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Отже, розвиток просторово-планувальної організації житла Волинського 

Полісся другої половини ХХ – початку ХХІ століття ілюструє тісний та 

безпосередній зв'язок з традиційними прийомами будівництва. Адже, ще в 

1950-х – першій половині 1960-х років на території регіону поширеними були 

традиційні однорядні типи хата+хата-кухня+сіни чи хата+хата-

кухня+сіни+комора, формування яких генетично пов’язане з попередніми одно- 

та двокамерними спорудами. Подальший розвиток планування народного 

житла до середини 1970-х рр. проходив у напрямку зростання житлової площі 

за рахунок збільшення ширини будинку та функціональної диференціації 

приміщень, що призвело до виникнення шестидільних жител з традиційним для 

регіону групуванням допоміжних та чистих житлових приміщень. Незначного 

поширення з початку 1970-х років набули типові житла, відомі під народною 

назвою «фінські доміки». Вони стали основою формування нового для регіону 

чотиридільного будинку, який зазнав певних місцевих вдосконалень і набув 

популярності до початку 1990-х років. В кінці ХХ – на початку ХХІ століття 

будівництво ведеться, синтезуючи найкращі надбання попередніх років, з 

використанням нових матеріалів та технологій. Сучасні будинки в плані 

наближені до квадрату і мають не менше 5–6 кімнат, які виконують різні 

функції. Збільшення житлової площі часто відбувається за рахунок 

вертикального розвитку житла завдяки надбудови мансардного поверху чи 

перепланування. 
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4.2 Особливості внутрішнього оздоблення народного житла 

Протягом багатьох років сільське населення Волинського Полісся 

виробило найбільш раціональну організацію внутрішнього простору приміщень 

житла, розміщення меблів та хатнього начиння
447

. Облаштування традиційного 

інтер’єру поліської хати було досить простим, відзначалося практичністю та 

оптимальним використанням усієї площі. Традиційна поліська хата мала лише 

одне житлове приміщення (хата-кухня). Через це його умовно розділяли на три 

зони, що виконували свої функціональні призначення: для приготування їжі, 

для спання і чисту для відпочинку та господарських справ
448

. В другій половині 

ХХ – на початку ХХІ століття облаштування внутрішнього простору певним 

чином змінюється за рахунок нових художньо-декоративних засобів, меблів, 

матеріалів тощо. В другій половині ХХ століття активізується процес розділу 

внутрішнього житлового простору на окремі кімнати. Це призводить до певної 

функціональної диференціації приміщень, відповідно до якого і відбувається 

організація інтер’єру всіх окремих кімнат. 

Варто зазначити, що облаштування внутрішнього простору хати-кухні в 

1950-х – 1960-х роках за своїм наповненням мало чим відрізняється від 

традиційного. Відразу при вході до неї в кутку біля порогової (в ній 

прорізувалися вхідні двері) та тильної (зазвичай була глухою без будь-яких 

отворів) стіни розташовувалася піч: «…в глухому куткові треба шоб була… Де 

нема (вікон – Кошіль Григорій), там глуха стіна зветься. Де нема дверей, де 

нема окон»
449

. Устя печі мало бути зверненим в бік фронтальної стіни до 

«пічного» вікна, задля того, аби мати джерело природнього освітлення та 

кращої тепловіддачі відкритого вогню в камері: «То піч ставляли так, от ми тут 

піч поставили, що не правильно. Чо піч, шоб треба було, от стоїть у мене піч, а 
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там десь було окно, шоб видно було в пичі як там, як горить»
450

. Таке 

розташування печі було характерним не лише для місцевого, а й в цілому для 

загальноукраїнського житла
451

. Навпроти печі з іншого боку вхідних дверей для 

зберігання посуду влаштовували спеціальні полиці – мисник (див. Додаток Г1). 

При тильній стіні житла поряд з піччю в найбільш теплій частині житла 

знаходилися спальні місця. Традиційно це був дерев’яний піл – певне 

підвищення з дощок над долівкою. Спорадично схоже облаштування спального 

місця збереглося і до нашого часу, але стаціонарний піл замінили на рухомі 

дерев’яні лежаки: «Ну аво в нас в прихожи стояла піч, тут ше місци було тіпа 

кучка… І тудика поставили таких два козлики зроблених було, і досок наклали, 

наклали і сільника напхали сіном і положили і запічок, там спали люди. І ще й 

зара є такє в людий, аво в мого сусіда ше й доси є запичок»
452

. Сама поверхня 

печі досить часто також використовувалася для спання: «…баба покойна 

завжди спала на печі, діти малі були, завжди лізли до баби на піч»
453

. Однак в 

другій половині ХХ століття частіше в цьому місці ставили просто ліжка 

(див. Додаток Г2). Над ліжком під стелею підвішували горизонтальну жердину, 

на яку звішували одяг (див. Додаток Г3). 

Чистий кут (покуть), відповідно, розташовувався по діагоналі від печі 

якраз навпроти входу. Тут вздовж фронтальної стіни розташовувалися лави з 

товстих та широких дощок на стовпчиках, стіл, стільці тощо. Окрім цього 

вільний простір хати-кухні використовувався для виконання різноманітних 

сільськогосподарських та хатніх робіт: «А так у хаті прєли, ткали. То хата на те 

треба була. Тепер на меблі, а тоді…треба нашити сорочок, наткати всього…і 
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верхнє і спидне…»
454

. Часто тут вивішували ікони, які прикрашали рушниками, 

квітами, тощо. 

Загалом, важко уявити поліське житло другої половини ХХ століття без 

печі на кухні. Однак варто зазначити, що це вже була не класична вариста піч. 

Адже на місці припічка встановлювали металеві плити, під якими 

влаштовували невелику топку для приготування їжі (варисту плиту). Досить 

часто аби забезпечити максимальну тепловіддачу такої печі її трохи змінювали, 

влаштовуючи від плити напівгрубу: «…али була піч, плита, од плити ще йде 

полугрубок і тожи гриє»
455

. Аби вберегти від просідання, під піч підливали 

фундамент, а опіччя (нижня частина до череня), як і інші елементи, викладали з 

цегли: «Ну а як же, без печі тут... Піч на фундамент»
456

. За розмірами така піч 

була доволі громістка і займала до 4-х квадратних метрів площі кухні: «Ну аво 

бач, пувтора метра на два»
457

. Зазвичай піч штукатурили глиною та білили 

(див. Додаток Г4). Однак часто її облицьовували звичайним білим кахелем
458

, а 

пізніще – плиткою (див. Додаток Г2, Г5): «Кахель той брали в Білорусії 

купляли, обложили, її не треба білити»
459

. Навіть на початку ХХІ століття піч 

залишається доволі популярним елементом сучасного будинку і 

використовується за призначенням (для приготування їжі, випікання хліба, 

м’ясних страв тощо): «Але в нас так зараз молоді будують, то піч роблять. Ну, 

тільки не таку як колись, в нас тут така велика, а такі невеличкі. Ми в печі 
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варим їсти в старій хаті, хліб печемо. Тільки зараз немає коли, зимою 

восновному. От кабана як заб’ємо, то в печі пораємо»
460

. 

Найчастіше сільський будинок на теренах Волинського Полісся в другій 

половині ХХ століття опалювався грубами (див. Додаток Г7)
461

. Це були 

невеликі цегляні муровані конструкції, що мали форму паралелепіпеда з 

довжиною 1.5, висотою – 1.5–2 та шириною 0.5–0.7 метра: «Дровами, в грубах. 

В мине то в грубци зара газ є, а ранши дровами
462

. Для опалення 

багатокімнатного будинку (4-6 кімнат) зазвичай достатньо було змурувати дві 

груби, які часто виконуючи роль частини простінка і обігрівали по два-три 

приміщення: «Дві, в нас одна грубка отоплює дві кімнати, тоді на кухні плита, 

шо зимою варимо і грубка на дві кімнати»
463

. Починаючи з 1990-х років в 

новозведених будинках активно почали застосовувати парове опалення від 

котлів: «Молоде покоління да (паровим – Кошіль Григорій), а старе – 

грубками»
464

. Варто зазначити, що досить часто ці дві системи опалення 

намагаються поєднувати в одному житлі, підтримуючи оптимальну 

температуру в приміщеннях під час сильних морозів: «Є грубки і парове… Не 

одказуємося (сміється), то проверяно… Паровим завжди, а грубки коли 

холодніше. Трошки єкономія газу»
465

. 

З розділом внутрішнього простору житла в 1950-х – 1960-х роках на дві-

три кімнати, вся увага в організації інтер’єру розділяється і на чисту кімнату та 

спальню. В чистій кімнаті все слугувало виключно для відпочинку сім’ї та 
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прийому гостей. В спальні встановлювали як правило два ліжка. Подальша 

фрагментація внутрішнього простору будинку спонукала селян до пошуків 

нових способів організації інтер’єру, що включало в себе підбір меблів, декору, 

матеріалів обробки відповідно до функціонально призначення окремих 

приміщень
466

. 

Що стосується влаштування долівки, то варто зазначити, що в 1950-х 

роках на теренах Волинського Полісся спорадично побутувала практика 

влаштування традиційного глиняного току в сінях, рідше в кімнаті-кухні: 

«Колись підлоги ни було в хати, тик був з глини робили»
467

. Однак загалом в 

цей час і в наступні роки другої половини ХХ століття її роль виконувала 

дерев’яна підлога, яку влаштовували як в житлових, так і в допоміжних 

приміщеннях: «Підлога. І в коморі підлога. В нас ніколи не було току,як ото по 

чужих селах,ото з глини тик збитий. В нас підлогє були. Підлоги , в людей, 

тоже підлоги були»
468

. Дерев’яні дошки підлоги влаштовували на дубових 

балках – «лігарах», які були дешо підняті над рівнем ґрунту, що безперечно є 

позитивною зміною з точки зору санітарно-гігієнічних норм: «Пуд пудлогою 

теж клали дубови лігари»
469

. Однак існує думка, що в результаті підняття 

підлоги погіршилися її теплозберігаючі властивості: «…за рахунок того, що 

гріла земля, шо вся підлога була нищи. Земля гріла, підлога гріла, якшо зараз 

увесь холод іде з підлоги, то тоді в хаті навпаки підлога гріла»
470

. В 1950-х – 

1960-х роках така підлога залишалася природнього кольору. Пізніше її почали 

фарбували олійними фарбами коричневого кольору темнуватих відтінків та 

застеляли домотканими килимами та доріжками («ходніками») (див. Додаток 
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Г6). Пізніше, з кінця 1970-х років з’являються килими фабричного 

виробництва. 

Починаючи з 1990-х років набуває популярності практика заливати 

долівку монолітно з бетону, а дерев’яні підлоги замінили на ламінат, плитку 

тощо в залежності від функціональних вимог тих чи інших приміщень: 

«Ламінад постилили да і всьо. Зара хлопцям вже підлогу й ни клав…, заливали 

– самий найлуччий метод пудлоги. Тоді купляв утіплітєля, на низ клали, тоді 

ламінад, шо ж там тиї досочкі позаганяти, і всьо – красіво і типло»
471

. 

Обробка внутрішньої поверхні стін дерев’яних зрубних будинків в 1950-х 

роках не відзначалася високими художньо-декоративними прийомами. 

Зазвичай гладку поверхню стіни після складання зрубу стругали. Частіше за все 

її фарбували олійними фарбами переважно світлого блакитного кольору, рідше 

– білили глиною: «Ну в сиридині як хто, ото то стругали те дериво, думали під 

покраску»
472

. Зрідка внутрішні стіни оббивали драчкою та обмазували глиною і 

разом із стелею білили білою глиною: «Колись хати, у хати ни оббивали 

штукатуркою, а оббивали дранкою, накидали глиною, стягали і билили з верху 

до низу білиї глиною»
473

. З часом така стіна втрачала естетичний вигляд, адже 

на ній виникали різноманітні тріщини і потребувала додаткової обробки. В 

кінці 1960-х – в 1970-х роках для облицювання внутрішніх стін починають 

активно застосовувати різноманітні дерево-стружкові (ДСП) та 

деревоволокнисті (ДВП) плити, поверхню яких також фарбують: «Ну потім 

воно ж всерімно коробиться, тріскається, то ДСП тожи обшили, потом 

краски…»
474

. Уже починаючи з 1980-х років у широкий вжиток входять 
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шпалери: «Поклеїли обої… Вже поклеїли (у 1980-х роках – К.Г.). Ну всякі були, 

вельми ни розганєлися, бо ж гроший нима»
475

. 

В будинках з мурованими стінами, які з’являються на території регіону в 

1970-х роках, найпоширенішим способом обробки внутрішніх стін було їх 

штукатурення цементно-вапняковим розчином з подальшим пофарбуванням: 

«Штукатурила сама, і з надвору і в середині. Тоді стіни красили в сиридині… 

Любею, голубєю більшість красили, масляними по штукатурці»
476

. Костроплита 

(один із різновидів ДВП) була відносно дешевою і доволі практичною для 

обробки внутрішніх стін будинку, тому інколи нею обробляли навіть муровані 

стіни: «я ни щикатурив, а костроплитою оббив всюю гет… Костропліта з 

корости од льону, вона тожи була не дорогая, первий сорт, 18 рублів листок. А 

листок був 1,85, кажиться на 4,10 в дліну. То я оббив всьо: і стєни, і потолка, 

костроплітою цею. І вже тепло - не та як до муру, а вже воно тепло, та як то до 

дерева спину притулив»
477

. 

В останні роки на зміну дерев’яним плитам (ДСП та ДВП) приходить 

більш сучасний та екологічно чистіший матеріал для внутрішньої обробки стін 

– гіпсокартон: «…а зара вже прийшов гіпсокартон той, обклєяний бумагою, а в 

середині глина, екологічно вроді чистий»
478

. Зараз стіни обклеюють шпалерами, 

рідше – фарбують в різні кольори: «Щикатурать, пошпаклювали, покрасили або 

обої поклеїли. Більшості обої»
479

. 

Стіни чистих приміщень в 1950-х – 1960-х роках прикрашали рушниками. 

Зазвичай їх вивіщували навколо вікон, по під стелею, в кутах, а також 

прикрашали ними різні предмети декору: «Рушниками прикрашали. 
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Повишиваємо рушники і украшаємо хату всю кругом. Навишиваємо тих 

рушників, висячих, хороших…натчемо»
480

. Не прикрашали лише в тих 

випадках, якщо стіни були штукатурені з середини, адже вбивання гвіздків 

псувало рівну фактуру штукатурки на стіні: «У оздоблені хати не 

використовували, то треба було гвіздкє набивати, а стіна в нас штукатурена. Раз 

прибєш, а другий раз шо,- витягуй і вже дірка»
481

. 

В 1960-х – 1970-х роках стіни жител прикрашали власноруч вишитими 

картинами, які в свою чергу додатково прикрашалися рушниками: «А раніше в 

кожному кутку висіла вишита картіна, на картіни рушник. А типер нима вже, 

рушники лижить у шафи, картини на гори»
482

. Їх тематика була доволі простою, 

але разом з тим різноманітною: пейзажі, натюрморти, звірі тощо(див. Додаток 

Г8). Однак з часом вони втратили популярність: «Ну вишивали разни: І букєти, 

і церкви, і Альонку, і котики, зайчики»
483

. Окрім вишитих картин стіни також 

прикрашалися картинами місцевих художників (див. Додаток Г10, Г11): 

«Рушники вишали, в нас був такий Володя (місцевий художник – Кошіль 

Григорій), картінки рисовав»
484

. Також на стіни вивішують портрети рідних та 

інші різноманітні сімейні фото: «І зара ше вішають (портрети та фото – Кошіль 

Григорій)»
485

. 

Традиційно в покутньому куту (розташований між фронтальною та 

покутньою стіною) однокамерного житла, який знаходився по діагоналі від печі 
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розташовували ікони (образи). Він вважався парадним і тому його убранству 

приділялася особлива увага: його прикрашали рушниками, квітами та іншим
486

. 

При традиційній орієнтації хати фронтальною стіною на південь чи південний-

схід, такий кут також був звернутий до сонця і називався «старшим»: «В 

старшому. Кут шо от сонця, то називається старший кут… То там. С теї 

сторони от сонця»
487

. З виділенням в поліському житлі чистої кімнати цей кут 

могли перенести туди. 

Варто зазначити, що в зв’язку з атеїстичною ідеологією за часів 

Радянського Союзу серед місцевого населення існувало побоювання 

вивішувати в хаті ікони, адже влада забороняла це робити всім державним 

службовцям: «Ні. Тоді ж не можна було вішати. Тоді не можна, бо були 

атеїстами усі службовці… Офіційно, да. А вже пізніше,  вже після перебудови 

тої, то вже тоді ікони повісили»
488

. Однак не дивлячись на заборони навіть у 

житлах віруючих членів комуністичної партії вивішували ікони: «Всьо время. 

Завжди. І навіть в радянський час, коли забороняли… Пішла дояркою мине 

просто примусово заставили у ту партію… Правда сказали, шо ікони треба 

познімати, а я сказала: я їх ни вишала, мати повисила і цього…»
489

. З 

подальшим розділом внутрішнього простору житла на більшу кількість 

приміщень, місце для розташування ікон вибиралося відповідно до їх функцій 

кімнат: «Ну в спальні то треба, щоб в головах, в ногах ні. А в залові то в 

куточку»
490

. 

З розпадом радянського союзу значно підвищилася релігійність серед 

місцевого населення. В зв’язку з цим кількість ікон в сільських житлах також 
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збільшилася і тепер вони є чи не в кожній кімнаті, а в місцях де здійснюються 

молитви влаштовуються справжні іконостаси (див. Додаток Г9): «Ну воно 

положено, шоб у кожній кімнаті була якась ікона. Там де моляться, то там 

більш ікон
491

. В наш час в житлах вивішують ікони найрізноманітніших святих. 

Розташування деяких із них мало під собою певне релігійне смислове 

навантаження.: «От в нас є велика ікона Тайна Вечеря на кухні - так просто 

висить… Святий Миколай, ангели хранителі в нас висять на четверо дітей, 

кожного поіменно якого є. Миколай то в дитячій кімнаті, Матір Божа є»
492

. 

Також Семистрільну ікону Богоматері, яку вважають заступницею оселі та сім’ї 

від всіх бід прийнято розташовувати над центральними вхідними дверима: 

«Там ше Стрєльниця, яка обирігає від грози, пожежі ікона, над двирми 

вішається
493

. Прикрашають ікони, зазвичай, вишитими рушниками. Інколи їх 

намагаються поєднувати тематично, наприклад, на іконах, з якими вінчалися 

молодята вивішували весільний рушник: «На іконах тих шо вінчалися, то й 

рушники ті, шо вінчалися в нас завжди висять
494

. 

Внутрішня площа вікон та міжкімнатні двері не зазнавали якихось 

виразних художньо-декоративних засобів обробки, а просто облямовувалися 

шалівками: «Не оздоблювали (вікна, двері – К.Г.), тіки шалювали»
495

. 

Внутрішні міжкімнатні двері зазвичай робили двостулковими фільончастими, 

часто зі скляною прозорою чи матовою вставкою у верхній частині. 

Окрашували їх в насичений синій, рідше коричневий колір. З 1980-х років 

використовують більш теплі кольори для пофарбування дверей та віконних 

рам, а найчастіше – просто білий. За часів радянського союзу вікна завішували 
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тюлю та короткими занавісками (фіранками) з тканини. З 1970-х років 

з’являються повноцінні штори від стелі до підлоги, що додають убранства 

приміщенням житла. Досить часто навіть міжкімнатні двері завішували 

шторами (див. Додаток Г6). В житлах побудованих в 1950-х – 1960-х роках в 

парадній та причілковій стіні влаштовували значну кількість віконних прорізів 

(від трьох до п’яти), що мали забезпечити хорошу інсоляцію приміщень: «От у 

нас, скіко там в комнати, можи штири з половиною метри, то було аж три окні, 

а буває і штири. А нашо вони
496

. Зі збільшенням ширини та загальних розмірів 

будинків, розділом внутрішнього простору на чотири і більше кімнати вікна 

почали влаштовувати по всьому периметру, а хорошої освітленості досягати не 

за рахунок кількості віконних прорізів, а за допомогою збільшення їх розмірів. 

Зараз в обробці внутрішнього простору почали використовувати сучасні штучні 

матеріали, раніше були тільки натуральні і найчастіше місцевого походження: 

«Тепер то все стараються по соврєменному, ту хімію все пічкають. А раніше 

хто білив, хто штукатурив
497

. 

Значну роль в інтер’єрі житлових приміщень Волинського Полісся в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття відіграють меблі. В 1950-х – 

1960-х роках в обстановці внутрішнього простору житла активно 

використовувалися меблі, виготовлені місцевими майстрами (так званого 

кустарного виробництва). Це були лави («совки»), ослони (стільці), столи, 

табурети, шафи, ліжка тощо (див. Додаток Г12, Г13). Беззаперечним є той факт, 

що такі меблі гармонічно вписувались в інтер’єр західно-поліського житла, 

адже господар міг замовити меблі необхідних розмірів та форм. Однак вже в 

зазначені роки починають проникати меблі фабричного виробництва: 

з’являються перші кухонні тумби, буфети, умивальники, шафи для зберігання 
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одягу, тощо(див. Додаток Г14)
498

. Загалом, в 1950-х – 1960-х роках 

умеблювання жител Волинського Полісся було досить скромним: 

«Першопочаткові в хаті були сіни, ліжко, стіл і навіть два стільці, а якшо там то 

треба було на чомусь сісти, то хоч на чимодані
499

. В першу чергу намагалися 

обставити житло найнеобхіднішими меблями, а з часом їх кількість 

збільшувалася: «Ліжко, шафа, стіл… Ну діван вже посля став»
500

. 

Вже в 1970-х – 1980-х роках асортимент та якість меблів значно 

покращується (див. Додаток Г15, Г16). З’являються різноманітні мебельні 

набори (гарнітури), в які входило майже все необхідне: ліжко, шафу, стіл, 

стільці, тумбочки тощо: «В 70-х роках були тоді гарнітури продавались стєнки 

оті, але я стенки, не було де поставити. …купили мені такий гарнітур, меблі, шо 

там не одна стіна, а там все підходило: шкаф був, стіл розкладний, і зараз він у 

мене є, 6-ть стільців, диван туди входив і буфет, і тумбочка під телевізор. За 800 

рублів майже…»
501

.  Купувати меблі як правило виїздили до найближчих 

великих міст, де вони продавалися в достатній кількості і хорошому 

асортименті: «Ну які ше тоді меблі були. Поїхали в Брест, купили ліжка, 

дивани, шкафа і так воно і по цю пору є, воно міцне, хороше»
502

.  

Інтер’єр сільських жител останніх десятиліть характеризується високим 

рівнем облаштування та організації окремих кімнат
503

. В загальній кімнаті-

вітальні, що використовується для відпочинку всіє сім’ї та прийому гостей 

ставлять диван (часто розкладний, що забезпечує додаткові спальні місця) та 

крісла, телевізор, інколи великий стіл тощо. В спальних кімнатах набір меблів 

не великий і зазвичай складається з ліжка, шафи для одягу та білизни, стільців, 
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тумбочки, невеликого столика. Житлові кімнати селяни по максимуму 

намагаються озеленити кімнатними рослинами: «…стараїмся шоб зелині було 

багато в хаті – вазонів понасаджували»
504

. 

Кухня виконує функції приміщення для приготування та прийому їжі, 

тому тут окрім меблів виділяється місце для мурованої плити-печі. Зазвичай 

кухню облаштовують пересувними (стіл, табурети, стільці тощо), 

стаціонарними меблями (тумби та шафи для зберігання кухонного начиння, що 

прикріплюються до стіни), побутовою технікою (холодильник, пральна 

машина, газові чи електричні плити тощо). Також набуло значної популярності 

влаштування в сільському житловому будинку ванної кімнати з санвузлом. 

Облаштуванню інтер’єру допоміжних приміщень приділялося мало ували. 

Досить часто вони були просто завалені різноманітним хатнім начинням 

(див. Додаток Г17). В дерев’яних зрубних будинках стіни часто навіть не 

оброблялися: «Гіблювали ж вручну, тилько ни огібльовани були сіни і 

комора»
505

. В коморах (кладовах) зберігалося різноманітне збіжжя в бочках та 

скринях та «кухор» з одягом та постіллю: «В кухор складалася одежа, а в 

скриню зирно засипали, муку… В комори»
506

; «То як у нас кажуть сіни, а там 

комора. Там бочки стоєть з мукою»
507

. В наш час кладови облаштовують 

виходячи з практичних міркувань. В нижній частині влаштовують засіки для 

зберігання овочів та фруктів в зимовий період, а зверху – полиці для зберігання 

консервацій (див. Додаток Г18). 

Вивчення влаштування внутрішнього простору народного житла 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття показало, 
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що на різних етапах розвитку він постійно удосконалювався, на перших порах 

вдало поєднуючись з традиційними елементами. Безперервний пошук нових 

рішень в організації інтер’єру призвів до формування позитивних змін, таких 

як: використання нових матеріалів, елементів декору та засобів обробки 

основних його елементі, взаємозв’язок функцій приміщень з комплектом 

необхідних меблів, чітка організація окремих приміщень тощо. 
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РОЗДІЛ 5: 

СЕЛЯНСЬКА САДИБА ТА ЇЇ ЗАБУДОВА 

 

5.1. Забудова та організація простору селянської садиби 

При досліджені житлового та господарського будівництва важливе 

значення мають питання, що стосуються принципів організації простору 

селянської садиби та способів її забудови. На специфіку та форми забудови 

селянського двору, набір та особливості тих чи інших споруд, його розміри 

величезний вплив справляють соціально-економічні фактори, клімат, рельєф 

тощо. Цікавим та своєрідним в даному відношенні регіоном є Волинське 

Полісся. 

Під традиційною селянською садибою розуміється комплекс, що 

складався з житла, господарських споруд, двору, городу, саду та інших 

земельних угідь, що використовувалися в якості присадибної ділянки. При 

цьому варто відокремлювати саму садибу від основного масиву земельних 

володінь (орних земель), які часто були її продовженням. Загалом, така садиба 

мала кілька варіантів розподілу: на три частини (город, господарський двір та 

чисте подвір’я біля хати); город та загальний двір-подвір’я; хата з подвір’ям без 

городу
508

. Таке різноманіття поділу селянської садиби було зумовлене як 

економічними, так і природньо-географічними факторами. 

На теренах Волинського Полісся було поширено кілька способів забудови 

господарського двору. Одним із поширених ще в першій половині ХХ століття 

способів взаєморозміщення житла та господарських споруд був однолінійний 

погонний, при якому житло і всі господарські будівлі розташовувалися під 

одним дахом. При такій забудові житло та хліви для утримання худоби 

намагалися розмежувати іншими допоміжними спорудами – сіньми, степкою, 

колешнею, шопою та ін. (див. Додаток Д1). П-подібні двохрядні та Г-подібні 
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(рідше) способи розміщення господарських та житлових приміщень, при яких 

частину господарських будівель розташовували перпендикулярно до основного 

комплексу споруд, в результаті чого утворювався внутрішній двір 

(див. Додаток Д2, Д3). При периметральній забудові, де всі споруди 

розміщувалися по периметру(див. Додаток Д4), часто під одним спільним 

дахом, утворюючи, таким чином, прямокутний двір в середині (так звані 

«окружні підварки»)
509

, яких за спогадами респондентів була не велика 

кількість в селах: «Були, тико вже їх розвалили. Не в кожного були, у трьох 

хазяїв я знаю були»
510

. Рідше тут зустрічався безсистемний принцип 

забудови
511

.  

З відновленням радянської влади в кінці 1940-х – на початку 1950-х років 

на теренах Волинського Полісся була розгорнута колективізація сільського 

господарства. Цей процес супроводжувався укрупненням сіл та примусовою 

ліквідацією хуторів, якихна території регіону було чимало
512

: «А тоді як 

пирисиляли, то приходив до хати, піч розвалив і як хоч так уже... В нас нікого 

не було дома, прийшли, верха розкидали усей, стріху геть розкідали… Бо то на 

хутори були, раді такеї целі, шо то колгосп став, позабирали все, сказали, шо то 

на хутори як куркулі були. Хто там луччи жив, тож то і на Сибір 

поодправляли»
513

. Колективізація за своєю суттю передбачала ліквідацією 

індивідуального селянського господарства через конфіскацію землі, реманенту, 

худоби, частини господарських споруд: «І конє, і плуга, і борони і все хазяйство 
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гет, ни воза ни було ни в кого, ничо. Всьо гет забрали. Там стали з хутора 

виганєти, ми то жили при лісові то в нас ни зачипали садка…»
514

; «Бо як немає 

коня, то давай корову колхозу. Як є – то коня забирали. Так колхоз 

будували»
515

. Такі соціально-економічні процеси безумовно справили 

неабиякий вплив на подальший розвиток селянської садиби, її забудову, 

функції тощо. 

В другій половині ХХ століття відбувається часткове відокремлення 

житла від решти споруд садиби і винесення його на передній план від дороги на 

визначену відстань (див. Додаток Д5). Інші господарські будівлі залишаються в 

глибині двору: «Тож хати скрізь од дороги ставляться, а хліви вже за 

хатами»
516

. Біля самого будинку (в 1950-х – першій половині 1960-х років як 

його частина, пізніше – в безпосередній близькості) залишаються лише 

допоміжні приміщення для зберігання продуктів харчування (комора, кладова, 

підвал (льох) та приготування їжі в літній період (літня кухня): «Отам вулиця і 

там дальше сарай, а тут льох»
517

. Така специфіка групування двору дає 

можливість стверджувати про широке побутування двору з двома блоками 

споруд: господарським, що об’єднував споруди для утримання худоби та птиці, 

сільськогосподарського реманенту, зберігання кормів та побутового, що 

включав в себе літню кухню, погріб, гараж, криницю тощо (див. додаток)
518

. 

Досить часто ці дві частини селянської садиби намагалися розділити 

загорожею. 
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Традиційний спосіб розташування житла на садибі передбачав орієнтацію 

його фронтальною стіною з вікнами та центральним входом на південь чи 

південний схід. В 1950-х – першій половині 1960-х років більшість хат були 

традиційними. Тому найчастіше їх розміщали причілковою стороною до 

дороги, що полегшувало орієнтацію фасадною стіною на південь чи південний 

схід: «Ну, восновному, бачите стару застройку хатів, то вони восновному 

поперек ставилися до дороги і вхід в хату був з півдня»
519

. Ще одним прийомом 

влаштування хати, що частково зберігся в 1950-х роках було її орієнтація 

вікнами в бік господарського двору для кращого огляду: «Колись то ни так 

було, бачите стара хата – окнами до хлівів, шоб злодіїв добри бачити 

(сміється.). Як ходить хтось, то чириз окно добри видно»
520

. В результаті 

перевезення хутірських хат в межі села досить часто орієнтація фасадної стіни 

не відповідала південному чи південно-східному напрямку на новому місці, що 

призводило до порушень принципів розміщення житла: «Бачите, ота хата, 

стояла туда вікнами, як на хуторах. Вже їм приходилося туда ставляти, задом 

до дороги»
521

. 

В післявоєнний період основним завданням місцевої влади була 

ліквідація хуторів і насильне звезення всіх хат з дозволеною частиною 

господарств в межі села. В результаті такого зселення утворювалися нові 

вулиці з правильною компактною забудовою. Ділянки під забудову видавалися 

вільно та безкоштовно: «…ну от жили ми колись на хутори, такий хутор 

Вировища був. От там значить, було десь до шиїсяти хат. Всейки вони тут, всі 

сюди пириїхали. От ця вулиця, шо йде по прямий на кунці, ото всейка з 

відти»
522

. В 50-х – 60-х роках ХХ століття організацією забудови села надалі 
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керувала місцева влада. В наступні десятиліття в кожному райцентрі були 

організовані архітектурні відділи, які і займалися питаннями організації 

селянської садиби: «от в 50-х роках ніяких планув ни давали, навіть ни давали я 

тобі скажу до якого року, десь до 70-х, в 60-х тожи ні. То вже за 70-х стали, 

архітектура була в кажним райони, був архітектурний відділ. Пишиш заяву, 

шоб тобі виділили місци і накидають такий схематичний план забудови, де 

повинна хата бути, де повинин хлів»
523

. Загальною вимогою до розміщення 

житла було дотримання цілісної композиційної лінії забудови та встановлених 

відстаней до дороги та сусідніх садиб: «Архітектор був, щоб в лінію хати йшли, 

і шоб між хатами відстань... Приїхав архітектор, помірав від тої хати сюди 

віддаль повинна бути, від тої хати сюди помірав - ага, ну у вас все добре»
524

. 

План забудови садиби, що видавався селянину зазвичай був орієнтовним і не 

завжди виконувався чітко. Однак варто зазначити, що з санітарно-гігієнічної 

точки зору він був позитивним фактором, адже унеможливлював надто близьке 

розташування на садибі туалету і криниці: «Все, де має бути, туалет навіть, де 

колодяць. От колодяць не може бути близько туалета»
525

. 

З другої половини 1960-х років місцева влада, намагаючись забезпечити 

однорідну картину зовнішнього вигляду сільських вулиць, вимагала, аби селяни 

орієнтували свої житла фронтальною стіною з вікнами до дороги 

(див. Додаток Д6): «Ни давали тоді вокна, був такий Чорний (голова сільради –

 К.Г.), якби і схотів вокна туди, а тут ні, шоб вокна до дороги»
526

. З часом житло 

набуло наближених до квадрата форм, що дало можливість влаштовувати 

кімнати з вікнами по всьому периметру будинку. В такому випадку селянин міг 

сам вирішувати, які кімнати йому розташувати з сонячного боку, а які з 
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північного: «Так же воно ставиться, жили комнати, що вони будуть до сонця. 

Та сторона де спальня від сонця. Кухня щоб тоже була до сонця»
527

. 

Зазвичай, вхід до будинку влаштовували з внутрішнього двору, виходячи 

з практичних міркувань, адже це значно скорочувало відстань до господарських 

споруд (див. Додаток Д8): «Нє, вхід не від дороги, вхід сюда (мається на увазі в 

двір - К.Г.), то в усіх так само. Як хтось построїв і всі так старалися, шоб до 

кажного... А вікнами туда, до дороги… Ну так, шоб вхід був до сарая, щоб не 

обходити каждий раз кругом хати»
528

. Варто зазначити, що до 1980-х років 

існувала традиція влаштування другого входу в будинок з фронтального боку, 

але використовували його значно рідше: «…якщо і роблять то від дороги вхід, 

але їм пользуються дуже мало. Завжди внутриним входом пользуються. Отут 

сразу хліви начинаються,де більше ходить»
529

. Використання того чи іншого 

входу в будинок залежало від того, який з них сполучався з кухнею, де 

відбувалися основні господарські процеси. 

Земельний наділ, який давався під забудову в 1950-х – 1970-х роках в 

середньому дорівнював 25-ти соткам. На такій ділянці селянин мав спланувати 

будівництво житла, забудову господарського двору, город тощо: «Ну а шо, 24 

сотки давали всього навсього і там розвернися, все постав»
530

. Однак в деяких 

селах у 1970-х – 1980-х роках розміри садиби ще зменшили – до 10-ти соток, 

яких ледве вистачало для будівництва житла та забудови господарського двору: 

«…бо ж в нас тут таково метрув підисят (50 метрів – К.Г.) місця, двацять можи 

шириною (20 метрів – К.Г.), то колись так давали. Нима де навіть розвирнутися 
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конем»
531

. На ділянці такої площі стає неможливим організація городу в межах 

присадибної ділянки, що, на думку селян, робилось цілеспрямовано, аби 

примусити їх працювати на колективне господарство: «Да, в силі давали тих 9 

чи 10 сотих зимлі. Якшо все обріжиться, якшо нічого не буде біля хати значить 

ніде не діниться, муситиме іти в колгосп робити, іначе вмре, не виживе»
532

; 

«Десять соток тоді давали під будівництво»
533

. У випадку необхідності 

виділення нового наділу для забудови і нестачі землі могли відібрати частину у 

вже існуючої сусідньої садиби, що була дещо більшою за розмірами: «от і мені 

дали 8,39 сотки. Тут трошки відірвали в цьої баби і тут по плану… Я б то хотів 

трохи десь в стороні, але ж бачте як воно»
534

. 

З розпадом Радянського Союзу в селах Волинського Полісся розмір 

ділянки для індивідуальної забудови збільшується до 25–50-ти і більше соток: 

«То дали, сільська рада дала нам за дарма. В мене це місци десь 60 сотих, то в 

мене добре, і це, і сільська рада і будували»
535

. Такі ділянки землі, як правило, 

були прямокутної форми і розташовувалися перпендикулярно до вулиці і 

ділилися на власне двір, де розміщували всі споруди і город на дальньому 

плані, що міг впиратися в інший город, сіножать («поплав»), ліс, озеро, річку, 

болото тощо: «За хлівом город і сінокос, шо хочиш там»
536

. 

Господарський двір з усім комплексом будівель для худоби та зберігання 

сільськогосподарської продукції мав відкритий принцип забудови, наближений 

до периметрального і розташовувався трохи вглиб садиби (див. Додаток Д5). 
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Господар в переважній більшості випадків сам вирішував яким буде 

господарський двір: «Аво туто, подвір’є. То вже сам розчитуїш скіко від хати 

до хлива, а остальне вже на подвірє остається. Ну от ше кухню поставив от, от 

хати одступив, ше кухню поставив. Там хлива, свининця, як у силі - все тре»
537

. 

Загалом приміщення для утримання худоби намагалися будувати в глибині 

двору дещо віддаль від житла, аби уникнути неприємних запахів та 

бузпосереднього сусідства з худобою: «Треба шоб хліви були трохи далі від 

хати, бо ж і гній викідаєте, і мухі, то ж трошички далі»
538

. Через брак простору 

площі для забудови хлів з усіх сторін обліплювали різноманітними 

прибудовами з дощок різного функціонального призначення: «Це пов’язано з 

тим, шо у нас тут мало місця під забудову, в нас всього тут 10 соток, то вже 

зараз дають 25 соток, то тоді мусили тулитися з усім до того хліва»
539

 

Для сполучення господарського двору з центральними шляхами 

влаштовували проїзд шириною не менше 3-х метрів (див. Додаток Д8). Він, 

зазвичай, проходив біля будинку і найчастіше його називали вулицею: «То та 

шо цинтральна - то дорога, а ця шо ми ходимо до хати – то вулиця»
540

. 

Побутують також і інші варіанти назви – доріжка, стежка. Для покращення 

санітарно-гігієнічних норм у весняний та осінній періоди її досить часто 

заливають бетоном чи викладають бруківкою: «Стежка, доріжка, в нас тут 

навіть залито було, колись він заливав, і зараз бруківку ложать»
541

. 

Площа, навколо якої зосереджувалися усі господарські будівлі і на якій 

виконувалися основні сільськогосподарські роботи індивідуального 

селянського господарства, називали двір чи подвір’я: «Двір, подвір’я. Вийди на 
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подвір’я – то ми розуміємо куди то»
542

. Збереглися й інші старі назви цього 

простору, переважно серед селян старшого покоління: «Двир, загородь, 

пиддварок»
543

. Його розміри намагалися зробити достатніми для зручного 

ведення господарювання та безперешкодного під’їзду сільськогосподарською 

технікою: «За будинком (влаштовували двір – К.Г.) і мій батько захотів, шоб 

був великий двір, шоб можна було трактором проїхати, якшо потрібно буде там 

сіно привести»
544

. 

В 1950-х – 1960-х роках через важке економічне становище селянська 

садиба не обгороджувалася навіть з боку дороги: «Ну хто як миг. Щитай ни 

городжани було, по правди кажимо. Нічим ни городили, жили як то, ой, 

дитино...»
545

. Зрідка це могли бути найпримітивніші види огорожі як то 

жердини чи звичайний металевий дріт: «Там то сусідів нима, там дорога на 

випас, то там просто дротом загороджено, шоб корови ни влазили тей всьо»
546

. 

З часом із ростом матеріальних можливостей селян широкої популярності 

набули штахети (див. Додаток Д7). На початку ХХІ століття поширеними стали 

огорожі фабричного виробництва – цементні, металеві тощо: «Там у мине 

штихети, а од дороги сетка. Ну большинство штихетами, а вже зараз є і 

битонни забори богато, як хто можи»
547

. Зараз майже немає дворів, що були б 

не загороджені від дороги. Сама садиба між сусідами повністю не 

загороджується, а й досі існує практика залишати традиційні межі між 
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городами: «Нєа, може чоловік десять на село буди таких, шо загорожується. Як 

тако город з городом, то межи буває вставляють, шоб ни займали
548

. Зараз 

намагаються огородити господарський двір, аби птиця та худоба не заходили на 

сусідські садиби: «По селі межа від сусіда і все. Мало хто городиться. От у 

мене знайома вона сєткою (металева сітка – Кошіль Григорій) загородила і вже 

ціле літо кури нікуди не йдуть»
549

.  

У зв’язку з невеликою площею земельних наділів на садибі для 

влаштування саду не відводилося окремого місця. Фруктові дерева 

насаджувалися по периметру будинку в зручних для цього місцях: «Ой, так 

кругом посадили. То ж ранчи тих садків ни було вообше, ше як я в школу 

ходив. Там пару хат було по пару яблунь»
550

. За радянських часів нестача орної 

землі для влаштування городу змушувала селян розорювати навіть ті невеличкі 

клаптики землі, що залишалися між деревами: «Я тобі скажу, шо в ті роки ни 

вельми садили садка, чириз те, шо при совєцкій власті огорода мало було, то 

садки ни дуже, бо треба було... Ну давали отих 25 соток огорода, а мало 25, то 

вже вони його хотіли використати стіки, скіки – чим більше. От в мене кругом 

хати тут раніше був огород, де грудок, до дороги, поміж яблунями, грушами 

орали конем»
551

. Часто від дороги з сонячного боку влаштовували справжню 

зелену смугу з фруктових дерев, що вберігало будинок від перегрівання влітку 

та певним чинок стримувало вітри та пил: «Я задоволена тим, що у нас від 

дороги іде така зелена смуга, бо от у нас літом постійно прохолодно літом, 

холодочок постійно через те, що дерева кругом»
552

. Навколо селянського 

будинку на теренах Волинського Полісся висаджували найрізноманітніші 
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породи декоративних та фруктових дерев: «Ну клен, береза, осика, тополя он є 

одна, вишня, яблука, сливка, вишні, черешні. Корочи всяка-всячина, горихи»
553

. 

Лише в останні десятиліття на території садиби почали виокремлювати 

невеликі ділянки для влаштування саду, які за площею не перевищують 5 

соток: «Вже посадив. Тут біля хати то слабейкий, а там за хлівом то вже 

більший»
554

. Висаджування фруктових садів та ягідних кущів на території 

садиби окрім захисних та декоративних цілей має також і важливе економічне 

значення, так як забезпечує сім’ю селянина необхідними фруктами та ягодами. 

Для благоустрою садиби також широко використовують газони та квітники. 

Клумби з квітами найчастіше влаштовують перед будинком (див. Додаток Д9). 

Квіти часто прикрашають вулицю, що веде до дороги, огорожу тощо. В межах 

садиби, де це дозволяли розміри та достатня низовина місцевості, в кінці ХХ – 

на початку ХХІ століття кожен господар намагався викопати невеликих розмірі 

(зазвичай не більше 2 соток) ставок-копанку для розведення риби 

(див. Додаток Д10): «Ставок є, де нисько там викопують»
555

. 

Загалом, структура та специфіка забудови селянської садиби значною 

мірою залежала від низки соціально-економічних змін, що відбувалися в селах 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Варто 

відмітити функціональний поділ загальної композиції садиби на дві умовних 

частини – чисту побутову, на передньому плані якої розташовувалося житло та 

господарський двір. Окремо варто відзначити і влаштування городу та 

озеленення садиби за допомогою садових рослин. 
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5.2 Господарські будівлі двору та малі архітектурні форми 

Селянська садиба, окрім житла, включала також цілий комплекс 

господарських будівель, навколо яких відбувалося економічне життя господаря. 

Для забезпечення всіх його процесів селянин повинен був мати приміщення для 

зберігання та обробки сільськогосподарської продукції, утримання худоби, 

сільськогосподарського інвентарю тощо. 

У науковій літературі, присвяченій даній проблематиці, прийнято 

розділяти усі господарські будівлі за їхніми функціями на такі групи: для 

зберігання продуктів землеробства (комора, кладова, пивниця, погріб), для 

утримання худоби (хлів, свининець, курятник тощо), допоміжні приміщення 

для схову кормів, сіна та інвентарю (клуня, шопа, возівня, дровітня, оборіг, 

сінник тощо)
556

. Окремого розгляду потребують малі архітектурні форми 

(криниця, пасіка, огорожа та ін.). 

В першу чергу необхідно розглянути допоміжні споруди, що впритул 

примикали до хати, а пізніше розташовувалися в безпосередній близькості до 

них, утворюючи таким чином чисту побутову частину селянського двору. 

Розмежування житлового і господарського простору відбувалося поступово. 

Ще в першій половині ХХ століття на території регіону досить поширеним 

явищем було розташування хліва в одному блоці з житлом
557

. В 1950-х – 

першій половині 1960-х років в деяких досліджених автором західнополіських 

районах (Камінь-Каширський, Ратнівський та Любешівський р-ни Волинської 

області) до тильної сторони хати добудовували тристінок, який мав різну назву 

– «пивниця», «пудкліт (пукліт)» тощо. Розміри такої прибудови були 

різноманітними: ширина, зазвичай, не перевищувала 2 м, а довжина 

варіювалася від 1,5–2 м до довжини всього будинку з сіньми та коморою і 

могла сягати 10–14 м. У випадку прибудови довгого тристінку його внутрішній 
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простір розбивали на кілька частин поперечними перегородками. Власне 

«пудкліт» займав тильну стіну житлового приміщення, до якої примикала піч, 

обігріваючи, таким чином, стіну в зимовий період, що дозволяло зберігати тут у 

зимовий період овочі, соління, консервацію. При тильній стіні сіней та комори 

влаштовували коридор («калідор», «двірець» у минулому) та комірчину 

відповідно: «Так, на всю довжину, там і кладовки і все геть, на всю хату. Однею 

стороною кала хати тут утипльонний пудкліт, там де шо те, то бульбу диржити 

зимою, то банки якє ставити. А є холодна кладовка, там мона тримати таке, шо 

ни боїця морозу»
558

. 

Досить поширеною в цей час залишається традиція добудовувати до 

причілкової стіни житлової камери колешню
559

. Вона слугувала для зберігання 

дров (в такому випадку її називають дровітнею), сільськогосподарського 

реманенту тощо: «Колешня, куди хлів. Хлів оддєльно, спіциально…»
560

. 

Комора та сіни в старих хатах використовуються і дотепер, виконуючи свої 

первісні функції. Однак досить часто в результаті перепланування замість сіней 

та комори влаштовують житлові приміщення: «З сіний зробили комнату, ранчи 

були сіни, була комора, а заразкі комната. Там газ, їсти вару»
561

. У новобудовах, 

починаючи з другої половини 1970-х років приміщенням для зберігання 

продуктів харчування виступає кладова (кладовка), яка часто виноситься за 

межі капітальних стін житла. В сучасному будівництві кладова для зберігання 

овочів, консервацій, солінь є невід’ємною частиною будинку. 

Така популярність вищеописаного допоміжного приміщення пов’язана з 

високим рівнем вод в регіоні, що унеможливлює організацію великих та 

глибоких погребів (льохів). Найчастіше останні влаштовували під підлогою в 
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кухні, кладові й коридорі для зберігання картоплі та інших овочів. Їхня глибина 

не перевищувала 1,5 м: «Є в кухні льох, али там вода пудишла то так і ни цей… 

Десь вин там троха більш як метр, навєрно в глибину. А вода була скілько в 

колодяци, стилько й там. Та вже так і запустив, ничо. А рик чи два то там 

тримав картошку, все теє…»
562

. Досить часто такі льохи під підлогою 

влаштовувалися взагалі без вкопування, а їх долівку заливали просто по землі. 

Його висота забезпечувалася за рахунок підняття фундаменту та підлоги на 70 

сантиметрів: «Пено нима метра, 70 сантімитрув, точно, бо хату зверху 

заливали, а ми ни копали льоха, просто на почви»
563

. 

У випадку будівництва льоху як окремої споруди, зводили його неподалік 

входу до житла. Такі погреби за принципом побудови були напівземлянковими: 

в землю вони вкопувалися на глибину не більше метра, а стіни над поверхнею 

зводилися з цегли, поступово звужуючись, утворюючи аркоподібну стелю. 

Зверху їх присипали товстим шаром ґрунту для кращої термоізоляції. Інколи 

над таким пагорбом зводили двосхилий дах, аби захистити його від 

атмосферних опадів: «Як позволяє шо вища зимля, ну то там отако вкопає в низ 

(50 сантиметрів - К.Г.), дві стєнки вимуровує з кірпичу і звужуют і зимлею 

присипают. Али там тожи треба, шоб вентіляция була добра, бо там ржавіє 

все»
564

. 

В кінці ХХ – на початку ХХІ століття зі збільшенням площі орної землі в 

індивідуальному володінні селян зростає кількість вирощених овочів (картоплі, 

моркви, буряків тощо) і об’єму погребів для їх зберігання починає не вистачати. 

Тому на території Волинського Полісся активно застосовуються господарські 

ями (так звані «кагати») для зберігання в зимовий період: «Ні, нима, а нащо 
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мині льох? Мині луччи закопати картошку. Вода блисько в нас на льохи»
565

. 

Вони являють з себе прямокутні не глибокі ями (10-15 сантиметрів) розміром 

1.5х3-5 метри, в які засипають овочі утворюючи пагорб. Часто заглиблення 

взагалі не влаштовують, а висипають овочі на рівну поверхню ґрунту 

(див. Додаток Д11). Зверху його прикладаюсь сіном, присипають землею та для 

утеплення накривають товстим шаром глиці чи сухого листя: «Ааа на поли (на 

городі - К.Г.:), тико тута деколи буває, шо в висні прибуває багато води, то ми 

кладем на верха. Соломою, а тоді тим, а тоді ше шипотою, шипками. Від сосни, 

у нас сосна, а ми йдем грибемо і…»
566

. 

Ще однією господарською спорудою, яка зводилася в безпосередній 

близькості до будинку, а часто навіть сполучалася з ним навісом чи коридором, 

є літня кухня. Значного поширення на території Волинського Полісся ці 

споруди набули з кінця 1960-х років: «О, літні кухні почали будувати вже в 60-

х роках вже були, були»
567

. Першопочатково функції літньої кухні виконувала 

звичайна плита на вулиці, над якою іноді влаштовувати дах. Згодом до даху 

додали тонкі стіни. З часом така не досить приваблива споруда еволюціонувала 

в справжню стаціонарну прижитлову допоміжну будову: «Ни було літніх 

кухонь тожи, вже появилися десь на тако, 68–70-ті роки стали появлятися перші 

літні кухні - тобто плита на дворі на літо. Потім ту плиту стали накривати 

зверху, потім вже давай робити тожи давай робити такі примітивні плити… 

Потім давай робити перші віконечка, але без підлоги, тоді давай підлоги, а тоді 

вже стали робити оттакі вже, як став доступ до білоруських длоків, тоді вже 

стали робити якісні літні кухні»
568

. Найчастіше, вона була невелика, однак 

інколи досягала чималих розмірів (4х4 – 4х5 метра): «Була кладовочка, і 
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кухонька, 4х4 була»
569

; «Робив, тожи в зруб, тико менчи розмір – 5х4 метри»
570

. 

В ній розташовують піч з плитою для приготування їжі, газову чи 

електроплитку, стіл, меблі для посуду, холодильник тощо: «Піч, варим їсти 

варим, плитка газова, стіл, стіралка, буфет такий кухонний, умивальник»
571

. 

Часто відгороджували невеличку кладову за допомогою внутрішньої стіни. 

Інколи замість кладової чи поряд з нею відокремлювали приміщення для 

влаштування ванної кімнати: «То я робив раді ванниї, шоб там в хати вже ничо 

ни руйнувати»
572

. Її функціональне призначення випливає із назви, адже вона 

використовувалася в теплі місяці року, що дозволяло зберегти прохолоду, 

свіжість та чистоту в самому житлі: «Популярна тим, шо літом в хаті не варить, 

менче мух, в хаті прохладно, чисто, свіжий воздух. Вдень собі поробив, 

прийшов до хати, чисто культурно, ліг оддихаєш. Ни вариться ничого, ни 

жариться»
573

. Також тут готували їжу, яка призначалася для худоби, що 

дозволяло підтримувати чистоту кухні у житловому приміщенні: «Ну шо, 

свинюм ранчи варили, шоб в хаті ни варити. Отаково все, де гразніши»
574

. При 

зведені стін за допомогою каркасу оббитого дошками ззовні та всередині 

унеможливлюється її використання взимку, бо стіни були досить холодними: 

«Аво літня кухня, то в мене просто з досок, а от туда тожи костроплита і всьо, в 

сиридині пустота. То просто тіки на літо, зимою тут ни втримаєшся, холод»
575

. 

У випадку зведення стін з дерев’яного бруса (зрубна техніка), цегли, блоків 
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вона використовувалася за призначенням навіть взимку: «Із дерева, то вона 

тільки цеглою обкладена. А зараз ставлять з дерева, з блоків, хто як може»
576

. 

Часто зовнішній вигляд літньої кухні копіював екстер’єр будинку 

(див. Додаток Д12). 

В наш час літні кухні з товстими теплими стінами ділять внутрішньою 

перегородкою на кілька частин, чи переробляють уже відгороджені там кладові, 

влаштовуючи житлову кімнату зі спальними ліжками. Після таких перетворень 

вона виконувала функції невеликого житлового будинку: «Ну, то була піч. Я 

зробив грубу тіки, полугрубка, з кладови зробив спальньочку, на двох отако 

хватить, холодільнік стоїть, ще поставлю плитку і буду жити»
577

. 

Серед усіх споруд господарського двору центральне місце, де відбувалися 

основні землеробські роботи, традиційно займала клуня
578

. Проте з 

організацією колгоспів і перенесенням туди основних сільськогосподарських 

процесів клуні, зазвичай, конфісковували: «Як колгосп організовували  то тоді 

ж мусили дати. Альбо клуню альбо сильника… бо ж будували коровники. То 

забрали  клуню в нас…»
579

. Тому з часом як окрема будівля частково вона 

втратила своє первісне функціональне призначення (обмолочення збіжжя, 

зберігання снопів з зерном тощо): «Клуня, де молотили ранчи, то в підисятих 

було…»
580

. 

Зараз клунями називають приміщення, де виконується більшість 

сільськогосподарських робіт по догляду за худобою. Їх зводять в одному блоці 

з хлівами для утримання худоби: «Клуня більшу часть до хливив, або до клуні 
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хливи приставлялися, щоб таки довгі будинки получалися»
581

. Рідше 

зустрічається назва сільник, що пояснюється зберіганням тут частини сіна: «У 

нас хто каже клуня, хто сільник кажуть»
582

. Значну частину приміщення, що 

відводилася для цього, називали «засторунок»: «Сіно в засторунок, де клуня 

там з боку з низу до гори заложено сіном»
583

. Для того, щоб було зручніше 

вносити сіно, роблять широкі двостулкові двері, адже отвір на горище 

(«вишку», «п’єтиро», «гору») хліва, де теж зберігали сіно, зазвичай знаходиться 

теж в клуні (див. Додаток Д13): «Сіно на п’єтиро, як у нас кажуть. На хлівах, на 

горишах»
584

. У ХХІ столітті для зручності закидання сіна на горище хліва по 

середині довшої сторони даху почали влаштовувати зовнішні отвори з 

дверцятами – шпаківні (див. Додаток Д14), які отримали таку назву за 

аналогією схожості зовнішнього вигляду: «Да, да, то шоб закідати сіно. Шоб ни 

ставати з однеї сторони, а по сиредини і туди і туди. Зараз всі так роблять. 

Шпаківня називається»
585

. 

Іноді для зручності догляду за худобою в зимовий період влаштовують 

внутрішні двері, які ведуть в хлів з худобою: «То виликі двери, то клуня, шоб 

сіно заносити, там таке все… Там я маю дверци чириз стіну, дверци одкрив з 

клуні, шоб на двир ни виносити сіно і просто в жолоб кинув…»
586

. Окрім сіна 

тут зберігають зерно та муку для худоби, кормові овочі, електричні корморізки 

(бурякорізки), січкарні (соломорізки) та інші прилади необхідні для підготовки 

їжі для худоби: «Ничо ни робим: харчи, солома, сіно сохраняїця, для свиний 
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січкарня січку ризати стоїть, корморєска, мелниця стоїть своя, жорна. Колись і 

на хліб молов, а зара мелимо скотині.»
587

. 

Худобу поліщуки утримують в приміщенні, яке називають хлівом, рідше 

стайнею. Хлів є важливою спорудою господарського двору і зводили його 

разом, а інколи навіть раніше ніж саме житло: «А хлів відразу будував, бо 

інакше не було де дітися з худобою»
588

; «От моя однокласниця тут строїть хату, 

почали з хліва, чогось зараз кажуть шо з хліва починати»
589

. Розміри та 

наявність хліва залежали від кількості худоби у господаря. В радянський період 

існували обмеження на утримання худоби. Наприклад, забороняли утримувати 

коней: «Не давали, хто ж би там давав тримати. Не давали так тримати коней, 

бо куркульом станеш (сміється)»
590

. Та й більшість орних земель та сінокосів 

належали колгоспу, а розміри присадибної ділянки не забезпечували заготівлю 

кормів у необхідних кількостях: «Сіна ни можна було накосити, робили сіно на 

п’яту часть - чотири стужка, чи тони в колхоз, а пята собі. Попробуй накоси, ше 

косили по болоті, ще носиш те сіно на носілках в ручну до стужка, зразу 

забрати ни можна»
591

. Після здобуття Україною незалежності більшість селян 

Волинського Полісся повернулися до ведення індивідуального господарства, 

чому посприяв розпад колгоспів та повернення більшості земель у володіння 

місцевому населенню. Кількість худоби в індивідуальному селянському 

господарстві також збільшується, активно починають утримувати коней, що 

виконували функції тяглової сили: «Як колхоз вже розвалився, то люди стали 
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коней тримати самі, а так же в колхозі був кінь»
592

. Збільшується поголів’я 

великої рогатої худоби. Тому хліви робляться досить великими (4–4,5х10–12 

м). Внутрішніми поперечними перегородками його розділяли на 3–4 частини, 

де утримували коня, велику рогату худобу: «Виликі. Восновному метрув 12-ть 

довжиною… Ну шоб на корову, на дві, на конє, куч на три»
593

. 

Для утримування інших тварин (телят, овець, кіз, птиці) відгороджували 

невеликі кучки: «Скажу: дві корови стоїть, одна кучка там порожня можна теля 

тримати»
594

. Кожну з частин хліва обладнували ящиками (жолобами) для січки, 

яслами та драбинами для сіна: «В жолоб тре сипати січку, в ясло треба кидати 

сіно»
595

; «Для сіна ясла звалися, в кутку. Прибив туди до того, рабринку ту і 

туди накладаєш. Шоб не викідала. Вона там собі буди смикати»
596

. На 

Волинському Поліссі не прийнято влаштовувати будь-яку підлогу для худоби, а 

просто на ґрунті підстеляюсь солому чи інше сіно для настоювання гною, який 

потім використовують в якості добрива на орних землях
597

. Існує практика 

прорізувати в тильній стіні віконце для викидання гною, якщо вона повернута в 

бік городу: «…гній ми викидаємо чириз двері, а є шо чириз віконця 

викидають»
598

. 

До початку 1970-х років хліви зводили з дерева в зруб чи у стовпи, адже 

деревина використовувалася нижчої якості ніж для будівництва житла: «Зруб, 
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тико вже генчи робили у стовпи хливи, а генчи вже в угла робили… Ааа, в угла 

лучши»
599

. З поширенням нових будівельних матеріалів (цегли, піноблоків, 

шлакоблоків) тощо їх почали широко застосовувати для зведення стін хлівів. 

Інколи з цегли вимуровували стовпи, а стіни між ними заповнювали 

дерев’яними брусками (див. Додаток Д15). Стелю настилають з дощок, дах 

зводять двосхилий на кроквах, покривають, зазвичай, шифером. Часто виступ 

даху над фронтальною стіною влаштовують досить великий – 1–1,2 метра за 

рахунок випускання поперечних балок, утворюючи таким чином навіс, який 

захищає від атмосферних опадів. Виходячи з функціональної доцільності та 

компактного розміщення господарських споруд двору, часто з усіх сторін хліва 

прибудовують різноманітні допоміжні споруди: «У нас якшо хліва самого 50 з 

лишнім квадратів, то кругом хліва оцих всіх прибудовок, то ще більш як на 50 

квадратів. оці прибудови називають шипки. От шипка на дрова є, шипка на 

солому, то таке з дошок збите все»
600

. 

Щодо хлівів часто застосовують ті ж самі обрядодії, що й до житла: 

кроплення свяченою водою, закладання при будівництві свяченого зілля в стіни 

тощо: «Так освячується хлів… Так само заложується, по чуть-чуть там свячоне 

ложиться по углах тей»
601

. 

Для утримування свиней намагаються влаштовувати окремі приміщення, 

які називають «свининець», «свинюшник»: «Значить скотина рогата оддєльно, 

а свині оддєльно. Ни знаю, в нас так заведено. Бо свині знаїш, в них і той гний 

якєсь той, почті в кажному дворі в нас свині тримають оддєльно, а рогату 
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оддєльно»
602

. Він має бетонну чи дерев’яну підлогу, 2–4 загороди, кожна з яких 

облаштовується коритами для їжі. Інколи біля входу облаштовують жердями 

невелику загороду для того, аби випускати сюди свиней влітку 

(див. Додаток Д16). 

Курей утримують як в окремо збудованих курятниках: «Окремо, з дерева 

з досок»
603

, так і в прибудованих до поперечної стіни хліва: «Курятничок є тамо 

при хливі»
604

. У такому випадку дах курятника односхилий, з невеликим кутом 

нахилу (приблизно 30°). Біля нього обгороджують за допомогою металевої 

сітки чи дерев’яних планок літню площадку («лагер»), аби вони не шкодили 

городині (див. Додаток Д17). Іншу птицю, яку розводять на території 

Волинського Полісся (індиків, гусей, качок тощо), утримують в прибудовах, 

хлівчиках чи кучках. В другій половині ХХ – на початку ХХІ століття на 

території Волинського Полісся набуло поширення розведення кролів. Їх 

утримують в дерев’яних прямокутних клітках, інколи двохповерхових під 

односхилим дашком. 

Окрім вищезгаданого «засторунка» в клуні та горища над хлівом для 

зберігання сіна використовували й інші місця, де воно б менше псувалося. Для 

цього зводили сіновали (сінники, сільники) – спеціальні приміщення каркасної 

конструкції, повністю чи частково оббиті дошками. Зазвичай, такі споруди 

мають великі двері для зручності складання сіна, покриті шифером чи іншими 

покрівельними матеріалами (див. Додаток Д18). Ще одним способом зберігання 

сіна є облаштування оборогу – рухомого легкого даху на чотирьох стовпах 

(див. Додаток Д18). Висоту покрівлі можна було регулювати залежно від 

кількості сіна в стіжку під ним за допомогою переставляння «пальців» у дірки 

просвердлені в стовпах: «А сіно обориг є. Чотири стойки, криша піднімається, 
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такі пальці повиверчани»
605

. Аби сіно лежало не на землі і не псувалося, під 

оборогом викладали під з дощок. Досить часто сіно як і солому зберігали в 

звичайних відкритих стіжках на подах (див. Додаток Д19). В Шацькому районі 

автором зафіксовано укладання сіна навколо закопаного вертикально в землю 

дерев’яного стовпчика (місцева назва «стежор») для зручності укладання та 

стійкості конструкції: «Тож треба, шоб на вирхови хтось топтав, бо як не буде 

того стопчика, то стежор називається, якшо його не буде, то сіно може зїхати, 

може ж на бик, а так уже ж бачите, як рівно»
606

. Розташовували їх за хлівами 

ближче до городу, рідше на території господарського двору(див. Додаток Д21). 

Сільськогосподарський реманент зберігається в окремому приміщенні, 

яке називають по різному – шопа, колешня, повітка тощо. Для возів 

влаштовують відкриті з одного чи з двох боків навіси – возівні: «Там навес воза 

від коня поставив, пуд навесом всьо таки. Тут дрова лежать»
607

. Ці споруди 

будують з оббитого дошками каркасу, рідше в зруб. 

Оскільки основним паливним матеріалом в регіоні є деревина, особливо 

за відсутності в деяких селах газу, то невід’ємною спорудою селянського двору 

є дровітня (в інших варіантах – «дровайка», «дровнік»
608

). Досить часто дрова 

зберігають у так званих «кострах» під стріхою хлівів чи складають у стіжки 

(див. Додаток Д17, Д20). Більшість із перерахованих допоміжних споруд 

покриті односхилим дахом. В кінці 1990-х років набуває поширення 

використання сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни тощо) з 
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різноманітним приладдям до неї, для зберігання якої будують гаражі: «Так, це 

вже в теперішній час придбав трактора, тоді ж не можна було. Це гараж»
609

. 

Важко уявити селянський двір Волинського Полісся другої половини ХХ 

– початку ХХІ століття без криниці (частіше вживається місцева назва 

«колодязь», «колодяць»). Перед тим як розпочати роботи, необхідно було 

вибрати місце де буде «добра вода». В результаті польових досліджень було 

зафіксовано кілька способів вибору такого місця. Найпоширенішим серед 

зафіксованих методів є наступний: шматок вовни (вати) чи перетертого лляного 

чи конопляного клоччя накривали перевернутою глиняною посудиною і за 

ступенем її вологості визначали наявність води в надрах землі: «Вату клали пуд 

миску та й всє. Як намочиця то значить там вода блисько. Накривали мискою, 

шоб на її ни дощ, ни роса ни попало, шоб з зимлі тягла»
610

. Інший спосіб 

передбачав використання двох мідних чи алюмінієвих дротиків, які в місцях з 

потенційною наявністю води притягувалися один до одного: «А способ то 

звичайний: береться дві алюмінієві дротини і загинаються буквою "Г". І 

диржиш ті дві дротини в руках, якщо вони перехрещуються, ідеш, 

перехрещуються - точка, вода. Дальши підійшов метр - вже всьо, розійшлись ті 

дротики»
611

. Однак досить часто місце з доброю водою не вибиралося, а 

розташовували криницю, виходячи виключно з практичних міркувань її 

зручного розташування: «Старі люди да, старі люди знали, а ми собі виходили 

із практичних міркувань. Сюди нам посередині двора, до хати близько, до 

ванни шоб провести уже тоді думали»
612

. 

Викопували їх або сам господар, або спеціально найняті робітники. Для 

того, аби уникнути обвалів та підмивання стін використовували цементні круги 
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(«кайдуби», «кольца»), висота та діаметр яких приблизно дорівнювали одному 

метру: ««Сам копав, ше й кольца сам робив. Одни туто сусід робив, він тіки тим 

і займився, а другі я зробив на заклад шоб круги ішли»
613

. Для занурення їх в 

землю викопували яму в яку вкладали «кайдуб» і за рахунок поступового 

підкопуванням з середини вони опускались вниз: «Копали яму такую глибокую 

і пускали туди тиї круги. То трохи пустили бочку в землю і один залазить в 

бочку, копає, висипаїш у видро і подаєш на верха, витягают і всьо. І за 

нєскольео часов і колодяць готовий»
614

. Через високий рівень ґрунтових вод 

криниці були не глибокими і нараховували 4-6 кругів вглибину. Копати їх теж 

було не важко, адже на Поліссі переважають м’які піщані грунти: «Колодяць. 

Ой, шо там його викопати, сами. Кум приходив з хазяїном до обіда викопали, в 

нас близько вода. Чотири круга пустили і всьо»
615

. Після викопування криниці в 

середину в неї накидали житньої соломи, яка вбирала всі неприємні запахи, 

після чого вода з криниці кілька разів повністю викачувалася: «Виливали воду 

кілька разів, щоб чистішою була. Накладали солому житню, щоб вона 

витягувала запахі від того цементу. Да. Кидали, щоб вона витягувала це все. 

Тоді знову вичищали. Це довго ішла, довгий процес, поки вона була придатна 

до вживання»
616

. 

Існувало кілька способів підйому води з криниці. Давнім та досі 

поширеним був «журавель» – на завершеному розвилкою стовпі укладали 

довгу жердину, до одного кінця якої прикріплювали відро, а до другого – тягар 

для противаги (див. фото № 7). На рівні із вищеописаним методом 

використовувався коловорот – кругла колода діаметром приблизно 15 

сантиметрів встановлена горизонтально на двох стовпах над криницею. Також, 
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для витягування води використовують звичайну жердину («дручок») з гачком 

на одному кінці, до якої чіпляють відро і опускають в колодязь. На початку ХХІ 

століття для підйому води з криниці активно почали застосовувати автоматичні 

водяні насосні станції («міні-башні»). Поряд із криницею для забезпечення 

водою дому та садиби активно використовуються свердловини («скважини»), 

однак для приготування їжі все одно використовується кринична вода: «Є 

колодязь, вживаємо пити, готовити їжу. Є і скважина, технічна вода для бані, 

для поливу»
617

. 

Невід’ємним атрибутом селянської садиби є вуличний туалет, що являє 

собою дерев’яний каркас, оббитий дошками в заклад. Дотримуючись санітарно-

гігієнічних норм, його найчастіше розташовували вглибині садиби та в 

безпосередній близькості чи взагалі за хлівом: «Ну туалєта обично ставлять 

дальши від хати, в мене він біля хліва»
618

. 

Серед інших малих архітектурних форм садиби пасіки трапляються 

досить рідко (в середньому їх нараховується не більше п’яти в одному селі), а 

кількість вуликів не перевищує десяти: «Ну при радянській владі я знаю, шо в 

нас тут тільки у двох була пасіка. А тепер то багато є»
619

. 

На початку ХХІ століття значного поширення набули літні душі – 

невеликі за розмірами (2х2 м) споруди, де зверху встановлюєть ємність з 

водою, що нагрівається на сонці: «То літній душ в мине тут. Там бочка зверху 

стоїть… то тако прийти помитися, літом особливо, налив води туди 40 літрув і 

вже помилися. Ни тре і гріти води, і вода теплика»
620

. Надійність та конструкція 

такої споруди залежала від навичок та фантазії самого господаря. В одних 

випадках це були повноцінні стаціонарні каркасні споруди з дерев’яними 
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дощатими стінами, в інших – тимчасові споруди з не досить надійними стінами, 

оббитими шифером чи поліетиленом (див. Додаток Д22). Також селяни 

Волинського Полісся активно починають встановлювати різного роду альтанки 

для літнього відпочинку неподалік будинку в чистій частині двору: «А як 

доживу на той рик, то планірую бісєдку зробити, шоб було де посидіти»
621

. 

Що стосується огорожі, то в 1950 – 1960-х роках активно 

використовувалися традиційні плоти з лози чи ліщини, через які влаштовували 

перелази: «Плотом, брали рубали ту…(лозу - К.Г.), і кулки били, то в твого 

предида було загороджани гет до самого озира, і з того боку і з того боку. А в 

Биркі ходили, то робив такє пирисадкі, пирилази»
622

. Найпоширенішим 

способом обгороджувати садиби і поля в цей час були прості жердки: «Тоді 

було просто як робили зразу як ми сюда пирибрались, пириїхали, то робили 

такє стовпики і жерді загороджували, шоб аби корова не зайшла туда»
623

. 

Згодом, починаючи з кінця 60-х років як огорожа значної популярності набув 

штахет, поширенню якого сприяла поява в місцевого населення циркулярок: 

«Обгороджувалися штахетом. Раніше були тільки штахети. Хто такі, де сама 

баба, мужиків ни було, то жердка. Вже в 60-х роках, коли циркулярки 

появилися, то вже можна було штихер наризати, а раніше де… Штахет простий 

робили в ті роки…»
624

. Згодом, на лісообробних підприємствах організовували 

цехи по заготівлі штахету, який реалізовували місцевому населенню: «В нас 

там був цех, де різали штахети і продавали населеню, їх там можна було 

купити»
625

 Найчастіше він нічим не оброблявся, залишаючись природнього 

кольору. Зрідка його білили вапном чи глиною, що надавало йому 
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привабливішого вигляду та продовжувало срок експлуатації: «Ну він то довго 

служить, ну ми то його вапном білимо восновному, тако, до майських свят, до 

паски»
626

. Як огорожа він не втратив популярності і в наш час, набувши інших 

форм та зазнаючи нових способів обробки та захисту від природно-кліматичних 

впливів: «І навіть якшо штахет, то вже не такий хтахет як колись, а ширший, 

товщий, ну кращий і вже його красять, лакують і фігурний його роблять. І вже 

стовпи не такє роблять, у нас то ще дубові ті стовбікі, а вже тепер мурують 

стовпи і підмуровку роблять, тоді штахетом роблять. Ото дуже гарно»
627

. На 

початку ХХІ століття активно почали використовувати огорожу промислового 

виробництва: бетонну (див. Додаток Д23), з металопрофілю (див. Додаток Д24) 

тощо. 

Що стосується вхідних воріт, то в другій половині ХХ століття на теренах 

Волинського Полісся не склалося традиції якимось чином підкреслювати їх. 

Виготовляли їх з тогож матеріалу, що і всю огорожу, тому вони візуально нічим 

не відрізнялися від загальної площі: «Нє, брамки, так як то типерика. Високих 

ворот ни було, так як я колись їздила в Херсон, то там тиїво два метри брами, в 

нас нима таких»
628

. На початку ХХІ століття у зв’язку з ширшим асортиментом 

матеріалів для виготовлення воріт, покращується їх варіативність: вони можуть 

бути дерев’яні, металопрофільні, ковані з заліза, фабричні чи місцевого 

кустарного виробництва тощо: «Хто як хоче, то можна купити ковани, красіві 

(ворота – Кошіль Григорій)»
629

. 

Дослідження господарського будівництва Волинського Полісся другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття дає можливість простежити певну 
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етапність у його розвитку. Специфіка забудови селянського двору залежала від 

низки соціально-економічних та природно-кліматичних факторів, що впливали 

на її структуру та масштаби. Як наслідок, відбувся відхід від традиційних 

способів забудови господарського двору та умовний розподіл на чисте подвір’я 

біля житла, що мав свій комплекс допоміжних споруд (літня кухня, кладова, 

комора тощо) та сам двір, де зосереджувалися усі землеробські та тваринницькі 

будівлі. З відновленням індивідуальног фермерського господарства двір стає 

важливим осередком сільськогосподарського виробництва. Це зумовило 

необхідність спорудження різних за своїм призначенням господарських 

будівель, з використанням найкращих традиційних прийомів та сучасних 

матеріалів та технологій. 
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ВИСНОВКИ 

 

Підсумовуючи найважливіші результати дослідження, узагальнюючи 

основні положення дисертаційної роботи, що виносяться на захист, ми дійшли 

наступних висновків. 

У висновках сформульовані підсумки дослідження, обґрунтовані основні 

положення дисертації. 

- Встановлено, що в історіографії проблеми відсутні спеціальні комплексні 

наукові праці, присвячені темі житлового та господарського будівництва на 

теренах Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

Основна увага науковців значною мірою була зосереджена на проблемі 

розвитку тих чи інших елементів народного будівництва традиційного періоду, 

включаючи і першу половину ХХ століття, тоді як з приводу подальшого його 

розвитку робилися лише певні припущення та прогнози. Частково 

дослідженими є окремі аспекти даної тематики, хоча варто відмітити, що 

розглядалися вони значною мірою в рамках узагальнюючих праць з народної 

архітектури Українського Полісся чи всієї України. 

Зібраний автором в ході польових досліджень матеріал (опитування 

респондентів, обмірювання та замальовки планів жител і принципів забудови 

садиб, фотоматеріали) є достатньо репрезентативним і дозволив комплексно 

дослідити проблему житлово-господарського будівництва регіону в зазначений 

період. Певним доповненням польових досліджень автора став фактичний 

матеріал, що міститься в працях дослідників житлового та господарського 

будівництва регіону опублікованих в другій половині ХХ – на початку ХХІ 

століття. 

- З’ясовано, що підготовка та будівництво поліського житла в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття має певну етапність. Так, перед тим як 

розпочати будівництво селянин мав обрати сприятливе місце, придбати чи 

заготовити будівельні матеріали, домовитися та найняти майстрів. 

Безпосередньо процес будівництва житла розпочинався із заснування 
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(«закладщини») будинку та включав зведення основних елементів споруди. 

Завершенням будівництва вважалося встановлення будівельного деревця 

(«вільця», «квітки»), після чого господар повинен був розрахуватися з 

майстрами та поставити могорич. Після цього в конструктивному відношенні 

зведення житла вважалося завершеним. Варто відзначити, що така етапність 

була характерна для традиційного періоду та ретельно дотримувалася селянами 

в досліджуваний період. 

-Підготовка та процес будівництва також вимагає дотримання цілого 

комплексу практичних та звичаєво-обрядових дій, що мають очевидний 

генетичний зв’язок з традиційними уявленнями, хоча більшість з них і втратила 

своє первісне семантичне значення. Селяни досить ретельно дотримуються 

заходів, що супроводжують процес підготовки та будівництва народного 

житла. Процес вибору та заготівлі деревини, що була основним будівельним 

матеріалом на теренах Волинського Полісся до кінця 1970-х років, вимагав 

дотримання системи практичних та ірраціональних критеріїв. Однак, після того 

як деревину почали заготовляти в промислових масштабах, вони стають не 

актуальними. Однією із найважливіших проблем, до якої селяни ставляться 

відповідально, є вибір сприятливого часу для заснування нового житла. Це 

стосується різних часових проміжків: дня тижня, фази місяця, року. Не 

сприятливим (не щасливим) найчастіше вважається межовий час, що найбільше 

прослідковується в забороні закладати нову будову у високосний рік та 

православне свято Явдохи, що в давнину було початком нового року. Схожих 

принципів вибору «доброго часу» поліщуки також дотримуються при вселенні 

в нове житло – «входинах». Перед тим як перейти в нове житло, селяни 

запускають в нього тварину – кота чи курку, що також є одним із різновидів 

давнього звичаю жертвоприношення. 

З’ясовано, що одним із проявів збереження народної обрядовості є 

побутування на території регіону так званої безкровної будівельної жертви, 

хоча селяни часто не розуміють її первісне значення. Основними предметами, 

що закладалися в перший вінець зрубу чи фундамент новобудови і виступали в 
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якості жертовних, були монети, свячене зілля, верба. Поширення саме 

освячених предметів в якості тих, що закладалися під час заснування будинку, 

свідчить про набуття ними більшою мірою апотропеїчного значення з 

християнським забарвленням. Про завершення процесу зведення зрубу будинку 

в обрядовому відношенні сигналізувало встановлення будівельного деревця – 

«квітки», «вінка». Визначено, що попри різноманітні заборони та релігійні 

гоніння місцеве населення не відмовилося від освячення нових жител і 

проводило цей обряд таємно. На початку ХХІ століття освячення сільських 

будинків вже стало традицією і проводиться чи не щорічно. Після освячення 

будинок вважався придатним для життя, на честь чого влаштовувалося 

новосілля. 

- Для зведення основних конструктивних елементів житла Волинського 

Полісся другої половини ХХ – початку ХХІ століття характерним є активне 

використання традиційного місцевого будівельного матеріалу – деревини. 

Будівельні традиції населення регіону сприяли завезенню деревини в 1970-х – 

1980-х роках навіть з Прибалтики, Смоленщини, Сибіру тощо, куди поліщуки 

виїжджали на лісозаготівлю. Проте починаючи з 1980-х років процес 

житлового будівництва зазнав змін, пов’язаних з розвитком транспортно-

економічних зв’язків, промисловості регіону та сусідніх територій, технологій 

та поширенням нових будівельних матеріалів (влаштування якісного 

фундаменту з гідроізоляцією, кращі покрівельні матеріали, міцніші та тепліші 

стіни з цегли, піноблоків  тощо). 

- Встановлено, що основним конструктивним прийомом зведення 

дерев’яного будинку аж до кінця 1980-х років був зруб, що і в наш час іноді 

використовується на теренах Волинського Полісся. В другій половині ХХ 

століття для з’єднання вінців на кутах використовувалася техніка в «замок». 

Часто зрубний принцип зведення стіни поєднували з каркасно-стовповою 

конструкцією, особливо в житлах старих типів при добудові нових камер. В 

останні роки набув поширення каркасний принцип зведення стіни з 

вертикальним розташуванням брусів. Основними породами дерев, що 
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використовувалися для будівництва, були сосна, ялина, дуб для підвалин. З 

поширенням цегли, піноблоків стіни та перестінки мурувалися. Основним 

конструктивним прийомом влаштування покрівлі житла був дах на кроквах. З 

1950-х до 1980-х років переважаючою формою покрівлі був двосхилий 

напіввальмовий дах, який пізніше поступився двосхилому мансардному 

ламаному та простому двосхилому. Конструктивні особливості інших 

елементів будинку на пряму залежало від специфіки зведення основних стін. В 

подальшому під впливом соціальних та економічних чинників житлове 

будівництво набуває нових рис і масштабів. Однак, безперечно, сучасне 

західнополіське житло увібрало в себе низку традиційних форм і рис, які 

успішно функціонують й до сьогодні. 

- В планувальній організації доведено генетичний зв’язок однолінійного 

народного житла 1950-х – першої половини 1960-х років типу хата+хата-

кухня+сіни чи хата+хата-кухня+сіни+комора з традиційними прийомами 

планувальної організації, адже значна кількість будівель житлового фонду 

зазначеного періоду залишалася з попередніх років, які часто мали лише одне 

житлове приміщення. Подальший розвиток будівництва характеризується 

зростанням житлової площі за рахунок збільшення ширини будинку та 

розділення внутрішнього простору, в результаті чого виникли нові 

багатокімнатні житла з притаманним для Волинського Полісся принципом 

групування допоміжних та житлових приміщень. Намагання нав’язати 

місцевому населенню типове планування так званих «фінських будинків» 

призвело до поширення в 1970-х – 1980-х роках чотирикімнатних будинків. 

Сучасне житло наближене до квадрату, має не менше 5-6 кімнат, що 

групуються відповідно до функціонального призначення навколо, як правило, 

центральної великої кімнати-вітальні. В останнє двадцятиліття збільшення 

житлового простору відбувається і за допомогою вертикального розвитку 

житла завдяки надбудові мансарди. Будинки попередніх років зазнають 

добудови та перепланування. Паралельно з поділом внутрішнього простору 
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житла на більшу кількість приміщень відбувалася й зміна в його 

функціональній диференціації.  

- З’ясовано, що упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

художньо-декоративне оформлення житла Волинського Полісся зазнавало 

неодноразових змін. В 1950-х – першій половині 1960-х років облаштування 

зовнішнього вигляду житла характеризувалося простотою та лаконічністю і 

відзначалося використанням традиційних способів обробки: обмазуванням 

глиною та необробленими стінами допоміжних приміщень, побілкою житлової 

частини, де лише вікна фарбувалися в контрастні кольори. З часом житло 

звільняється від господарських та допоміжних приміщень і стає самостійною 

спорудою, що має цілісний декоративно-художній образ. Відбувається розвиток 

форми житла від витягнутого до квадратного. В обробці дерев’яних будинків 

активно використовується суцільне чи часткове обшивання стін дерев’яною 

шалівкою, що покривалася олійними фарбами з використанням різних способів 

кольорового забарвлення, в якості прикрашання стіни використовувалися 

віконниці. З появою на теренах регіону житла з мурованими стінами 

з’являються нові способи їх зовнішньої обробки – рельєфне тинькування, 

штукатурення, «короїд», що сформували новий образ житла. Обробка 

внутрішньої поверхні стін, стелі була досить простою і не відзначалася 

високими художньо-декоративними властивостями. Починаючи з 1970-х років 

зменшується роль житла як виробничого простору та збільшується його роль як 

житлового. Досягнення чіткої організації окремих кімнат відповідно до їх 

функціонального призначення забезпечувалося підбором та правильним 

розташуванням меблів, тканин, різноманітних елементів декорування (картин, 

квітів тощо). 

- Встановлено, що на специфіку забудови та розвиток селянської садиби 

значно вплинули кардинальні зміни в соціально-економічних відносинах 

Волинського Полісся на початку другої половини ХХ століття. Земельний наділ 

та його розміри, принципи розташування споруд значною мірою 

контролювалися місцевою владою, що призвело до встановлення єдиних 
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правил. З винесенням житла на передній план садиби від дороги, варто 

відмітити певний функціональний поділ її загальної композиції на дві умовних 

частини – чисту (побутову), на передньому плані якої розташовувалося житло 

та господарський двір, де влаштовували усі необхідні споруди для утримання 

худоби, зберігання продуктів землеробства та різноманітного приладдя. 

- З’ясовано, що господарські будівлі Волинського Полісся відповідно до 

їх функціонального призначення поділяються на наступні групи: для зберігання 

продуктів землеробства, для утримання худоби, допоміжні приміщення для 

кормів та інвентаря. З проведенням колективізації в 1950-х роках відбувалася 

конфіскація частини господарських будівель, реманенту. Лише зі здобуттям 

Україною незалежності селяни регіону мали змогу повернутися до ведення 

повноцінного присадибного господарства, а селянська садиба на сучасному 

етапі становить замкнену систему, що самостійно розвивається й забезпечує 

потреби селян. В забудову господарського двору повернулися витіснені в 

радянський час будівлі, які утворюють цілісний функціонально пов’язаний 

господарсько-виробничий комплекс. 

Таким чином, протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

житлово-господарське будівництво Волинського Полісся пройшло складний 

шлях розвитку, постійно набуваючи нових рис та вдало поєднуючи їх з 

попередніми надбаннями. В результаті таких змін сформувалося архітектурне 

обличчя сучасного села зазначеного регіону, що відзначається своєї 

оригінальністю. 
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Додаток Б3. Чисті кутові з’єднання типу «риб’ячий хвіст», 1970-ті рр. (с. Бірки 

Любешівський р-н) 
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Додаток Б4. Типи кутових з’єднань: 1 – з прихованим зубом («канюком»); 2 – 

«французький замок» (джерело: Гурков В., Гошко Р. Поселения / В. Гурков, 

Р. Гошко // Полесье. Материальная культура. – К., 1988. – С. 301) 
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Додаток Б5. Пошкоджений фрагмент кутового з’єднання з прихованим 

пальцем, 1980-ті рр. (с. Положево Шацький р-н) 
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Додаток Б6.Перестінок з випусками залишків, 1970-ті рр. (с. Видерта Камінь-

Каширського р-ну).  

Додаток Б7. Поєднання зрубної та каркасно-стовпової техніки зведення житла, 

1950-ті рр. (с. Бірки Любешівський р-н) 
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Додаток Б8. Вертикальне розташування брусів стіни, поч. ХХІ ст. (с. Видерта 

Камінь-Каширський р-н) 

Додаток Б9. Фрагмент зовнішньої стіни «фінського щитового» будинку, 1970-

ті рр. (с. Погулянка Любешівський р-н) 
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Додаток Б10. Будівництво нового житла з піно блоків, поч. ХХІ ст. 

(с. Здомишль Ратнівський р-н) 

Додаток Б11. Настилання стелі («повалуша») житла брусом, 1950-ті рр. 

(с. Здомишль Ратнівський р-н) 
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Додаток Б12. Напіввальмова форма даху або дах з «лобами» та причілком, 

1960-ті рр. (с. Рокита Старовижівський р-н) 

Додаток Б13. Новий будинок без причілку, поч. ХХІ ст. (с. Велика Глуша 

Любешівський р-н) 
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Додаток Б14. Дах з причілком, хата 1927 року (с. Здомишль Ратнівський р-н) 
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Додаток Б15. Вікно з фігурно вирізаною лиштвою, кінець 1960-х рр. (с. Старі 

Червища Камінь-Каширський р-н) 
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Додаток Б16. Вікно з прикрашеною верхньою дошкою зооморфними і 

фігурними вирізами та фільончастими віконницями, 1950-ті рр. (с. Замшани 

Ратнівський р-н) 
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Додаток Б17. Фільончасті віконниці, 1960-ті рр. (с. Мельники Шацький р-н) 

Додаток Б18. Одностулкові двері, 1950-ті рр. (с. Нуйно Камінь-Каширський р-

н) 
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Додаток Б19. Сучасне житло з димарями, поч.ХХІ ст. (с. Затишшя Шацький р-

н) 
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Додаток Б20. Фігурне влаштування фронтону у формі ялинки, 1960-ті рр. 

(с. Піща Шацький р-н) 

Додаток Б21. Солярний символ, що прикрашає дерев’яний фронтон, 1970-ті рр. 

(с. Піща Шацький р-н) 
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Додаток Б22. Дах з довгим причілком, 1960-ті рр. (с. Карасин Маневицький р-

н) 

Додаток Б23. Підшивання балок та крокв, поч.. ХХІ ст. (с. Нуйно Камінь-

Каширський р-н) 
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Додаток Б24. Суцільне обшивання шалівкою, 1980-ті рр. (с. Замшани 

Ратнівського р-ну) 

 

Додаток Б25. Часткове обшивання зрубу житла шалівкою, 1960-ті рр. 

(с. Здомишль Ратнівський р-н) 
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Додаток Б26. Обшивання дошками кутів зрубу у формі пілястр, 1960-ті рр. 

(с. Седлища Любешівський р-н) 
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Додаток Б27. Обшивання житла деревоволокнистими та деревостружковими 

плитами, 1980-ті рр. (с. Рокита Старовижівський р-н) 

Додаток Б28. Різнотонне забарвлення шалівки, 1970-ті рр. (с. Погулянка 

Любешівський р-н) 
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Додаток Б29.Велика веранда з рамами, 1970-ті рр. (с. Здомишль Ратнівський р-

н) 

Додаток Б30. Вигляд стін житла зі шлаку, 1980-ті рр. (с. Старі Червища 

Камінь-Каширський р-н) 
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Додаток Б31. Вигляд стін житла з червоної цегли, 1980-ті рр.  (с. Піща 

Шацький р-н) 

Додаток Б32. Приклад обробки стіни цементно-вапняковим розчином, 1990-ті 

рр. (с. Дубечно Старовижівський р-н) 



213 
 

Додаток Б33. Поєднання червоної та білої цегли, 1990-ті рр. (с. Дубечне 

Старовижівський р-н) 

Додаток Б34.Приклад використання сучасних матеріалів, початок ХХІ ст. (с. 

Дубечне Старовижівський р-н) 
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Додаток В 

 

Додаток В1. Квадратна кліть 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

А – піч. 
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Додаток В2. План двохкамерного житла 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

1 – сіни, 3 – хата-кухня; А – піч 
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Додаток В3. Трикамерне житло 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

1 – сіни,2 – комора, 3 – хата-кухня; А – піч 
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Додаток В4. Трикамерне житло 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

1 – сіни,2 – комора, 3 – хата-кухня; А – піч 

Додаток В5. Взаєморозташування житлових та допоміжних приміщень за 

В. П. Самойловичем (чорним кольором позначено допоміжні приміщення) 
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Додаток В6. План хати Сидорука Й. Ф. 50-х рр. ХХ ст., с. Гірники Ратнівський 

р-н 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

1 – сіни,2 – комора, 3 – хата-кухня, 4 – хата (кімната); А – піч, Б – груба 
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Додаток В7. План хати Косміна Д. Й. кін. 50-х рр. ХХ ст., с. Хотешів Камінь-

Каширський р-н 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

1 – сіни,2 – комора, 3 – хата-кухня, 4 – хата (кімната), 7 – підліт, 10 – колешня, 

11 – коридор-двірець, 12 – комірчина; А – піч, Б – груба 
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Додаток В8. План хати побудованої в 1951 році (3+1+2) та прибудова до 

причілкової сторони додаткової житлової камери (4) в 60-х роках ХХ 

століття(хата Терещука А. І. с. Здомишль Ратнівський р-н) 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

1 – сіни,2 – комора, 3 – хата-кухня, 4 – хата (кімната); А – піч, Б – груба 
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Додаток В9. План хати Ковальчука В. І. др. пол. 50-х рр. ХХ ст., с. Нуйно 

Камінь-Каширський р-н 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

1 – сіни,2 – комора, 3 – хата-кухня, 4 – хата (кімната), 6 – спальня, 7 – підліт, 

11 – коридор-двірець, 12 – комірчина; А – піч, Б – груба 
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Додаток В10. Будинок Заєць В. П. на дві сім’ї др. пол. 70-х р. ХХ ст. 

с. Замшани Ратнівський р-н 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

3 – хата-кухня, 5 – прихожа (вітальня), 6 – спальня, 13 – веранда, 14 – зал; А –

 піч, Б – груба. 
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Додаток В11. План будинку Нечипорук Г. У. кін. 60-х рр. ХХ ст., с. Хотешів 

Камінь-Каширський р-н 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

1 – сіни, 2 – комора, 3 – хата-кухня, 5 – прихожа (вітальня), 6 – спальня, 13 –

 веранда, 14 – зал; А – піч, Б – груба. 
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Додаток В12. План будинку («фінський щитовий) Рабіїка В. П. сер. 80-х рр. ХХ 

ст., с. Погулянка Любешівський р-н 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

5 – прихожа (вітальня), 6 – спальня, 13 – веранда, 14 – зал; А – піч, Б – груба. 

 



225 
 

Додаток В13. План будинку Ковальчука В. І. поч. 80-х рр. ХХ ст., с. Нуйно 

Камінь-Каширський р-н 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

6 – спальня, 8 – коридор-передня, 9 – ванна кімната, 14 – зал, 15 – кухня, 16 –

 коридор, 17 – кладова 
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Додаток В14. План будинку Зелика М. О. 2009 р., с. Погулянка Любешівський 

р-н 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

5 – прихожа (вітальня), 6 – спальня, 14 – зал, 15 – кухня, 16 – коридор 
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Додаток В15. План будинку Ремінського Ю. Д. 2008 р., с. Карасин 

Маневицький р-н 

Умовні позначення: 

 – вікно 

 – двері 

5 – прихожа (вітальня), 6 – спальня, 9 – ванна кімната, 15 – кухня, 16 – коридор, 

17 – кладова 
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Додаток Г 

Додаток Г1. Мисник, хата 1927 року (с. Здомишль Ратнівського р-ну) 
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Додаток Г2. Ліжко в теплому кутку біля печі, 1950-ті рр. (с. Нуйно Камінь-

Каширського р-ну) 

Додаток Г3. Жердина над ліжком для одягу, хата 1927 року (с. Здомишль 

Ратнівського р-ну) 
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Додаток Г4. Обмазана глиною та побілена піч (с. Видерта Камінь-Каширський 

р-н) 

 



231 
 

 

Додаток Г5. Сучасна піч облицьована плиткою (с. Пнівне Камінь-Каширський 

р-н) 
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Додаток Г6. Підлога встелена домотканими доріжками «ходніками» 

(с. Видерта Камінь-Каширський р-н) 
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Додаток Г7. Груби для отоплення житла (с. Замшани Ратнівський р-н) 
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Додаток Г8. Власноруч вишита картина прикрашена рушником (с. Мельники 

Шацький р-н) 

Додаток Г9. Чистий угол, що був місцем для молитви (с. Здомишль 

Ратнівський р-н) 
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Додаток Г10. Картина місцевого художника (с. Рокита Старовижівського р-ну) 

Додаток Г11. Картина місцевого художника (с. Хотешів Камінь-Каширського 

р-ну) 
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Додаток Г12. Меблі місцевого кустарного виробництва (с. Замшани 

Ратнівський р-н) 

Додаток Г13. Меблі місцевого кустарного виробництва (с. Карасин 

Маневицький р-н) 
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Додаток Г14. Радянські меблі 60-х років ХХ століття (с. Карасин Маневицький 

р-н) 
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Додаток Г15. Радянські меблі 70-х – 80-х років ХХ століття (с. Велика Глуша 

Любешівський р-н) 

Додаток Г16. Радянські меблі 70-х – 80-х років ХХ століття (с. Велика Глуша 

Любешівський р-н) 
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Додаток Г17. Інтер’єр сіней (с. Здомишль Ратнівського р-ну) 
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Додаток Г18. Кладова з льохом (с. Карасин Маневицький р-н) 
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Додаток Д 

Додаток Д1. План однолінійної забудови двору 

 

 

Додаток Д2. План П-подібної забудови двору 
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Додаток Д3. Залишки споруд Г-подібної забудови двору 

Додаток Д4. План периметрального способу забудови двору 



243 
 

Додаток Д5. Спосіб забудови двору наближений до периметрального з 

відокремленням житла від основної групи споруд (с. Замшани Ратнівський р-н) 
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Додаток Д6. Розташування будинві довшою стіною з вікнами до дороги 

(с. Затишшя Шацький р-н) 

 

 

Додаток Д7. Штахет (с. Бірки Любешівський р-н) 
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           Додаток 

Д8. План забудови з входом в житло з внутрішнього двору (с. Гірники 

Ратнівський р-н) 
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Додаток Д9. Влаштування клумби перед будинкам (с. Хотешів Камінь-

Каширський р-н) 

 

 

Додаток Д10. Копанка-ставок (с. Видерта Камінь-Каширський р-н) 
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Додаток Д11. Зберігання овочів у господарських ямах-кагатах (с. Хотешів 

Камінь-Каширський р-н) 

 

Додаток Д12. Схожість екстер’єру хати та літньої кухні (с. Затишшя 

Шацький р-н 
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Додаток Д13. Двостулкові двері клуні (с. Положево Шацький р-н) 

 

Додаток Д14. Влаштування отвору з дверми («шпаківні») для закидання сіна з 

вулиці посередині довжини хліва (с. Піща Шацький р-н) 
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Додаток Д15. Хлів у стовпи з цегли з заповненням дерев’яними брусами 

(с. Погулянка Любешівський р-н) 

Додаток Д16. Свининець з загородою(с. Здомишль Ратнівський р-н) 
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Додаток Д17. Курятник з літнім лагером для курей та костри дров під стріхою 

хліва (с. Хотешів Камінь-Каширський р-н) 

Додаток Д18. Оборіг та сіновал (с. Здомишль Ратнівський р-н) 
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Додаток Д19. Стіжки з соломою та сіном (с. Хотешів Камінь-Каширський р-н) 

 

Додаток Д20. Дровітня (с. Здомишль Ратнівський р-н) та стіжок дров (с. Нуйно 

Камінь-Каширський р-н) 
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Додаток Д21. Стежор (c. Мельники Шацький р-н) 
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Додаток Д22. Літній душ (с. Хотешів Камінь-Каширський р-н) 
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Додаток Д23. Бетонна огорожа промислового виробництва (с. Мельники 

Шацький р-н) 

 

Додаток Д24. Металопрофільована огорожа (с. Пнівно Камінь-Каширський р-

н) 
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Додаток Е 

Питальник для проведення польових опитувань з дисертаційного 

дослідження на тему «Житлово-господарське будівництво в селах 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття»

 

Садиба 

1. Де розташоване ваше село (біля великої траси, коло річки, на горбі, на 

межі лісів і полів)? 

2. Яка форма села? Яке розташування вулиць? Намалювати схематичний 

план, зазначити сторони світу. 

3. Як розташовані хати (стоять вікнами до вулиці, повернуті глухою стіною 

до неї, знаходяться в глибині садиби)? 

4. Де на садибі розміщені двори (біля вулиці, в центрі, з одного боку садиби 

чи займають ширину садиби)? Нанести на план розташування цих дворів на 

садибі. 

5. Як називалися двори та окремі їх частини? 

6. Яким було взаємне розміщення житлових і господарських будівель?  

7. Чи є, чи був садок? Де і як він посаджений? Які у ньому ростуть дерева? 

8. Які дерева, кущі, багаторічні та однорічні квіти росли на садибі і де саме? 

9. Чи є біля садиби город, як він примикає до неї?  

10. Яка  у вас огорожа, з якого матеріалу вона зроблена? 

11. Чи обгороджуєте ви садибу лише з боку вулиці і з боку сусідів також? 

12. Які поширені ворота і як їх прикрашають? 

 

                                                           

 При підготовці питальника для збору польових етнографічних джерел були 

використані методологічні поради та вже існуючіі програми-запитальники, 

зокрема в таких працях як: Глушко М. Методика польового етнографічного 

дослідження : навч. посібник / М. Глушко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 

288 с.; Орел Л. Програма, запитальники та методичні поради дослідникам народної 

культури України / Л. Орел, К. Міщенко. – К., 1995. – 232 с.; Українське народне 

житло : програма-запитальник для збирання матеріалів до ―Регіонального 

історико-етнографічного атласа України, Білорусії та Молдавії‖. – К. : Наукова 

думка, 1969. – 28 с. 
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Житло 

13. Коли була збудована хата (не обов’язково має бути конкретною)? 

14. Чи зважають на місце, на якому ставлять хату?  

13. Що роблять, щоб знайти "добре місце" для хати? 

14. Які є добрі і лихі прикмети про місце під хату? 

15. Чи стараються, щоб, по можливості, хата була на дідівщині? 

16. Чи ставлять хату на токах або на млиновищах, на пожарищі; на місці, де 

стояв хлів; на роздоріжжі; там, де стався злочин або нещастя? Якщо не можна, 

то чому? 

17. Коли хату будують на чужій або новій садибі, яких обрядів і прикмет 

дотримуються, вибираючи місце? 

18. Як вимежовують границі садиби, коли і і куплено на полі, вигоні чи в 

чужім селі? Чи таку садибу окроплюють, обсаджують, обкопують і чим? 

19. Куди виходять вікна? Чи обов'язково на осоння? 

20. Коли хату ставлять на старому місці, чи є якісь особливі забобони, 

прикмети, чи чогось не можна робити?  

21. Що роблять з місцем з-під старої хати? Чи його забудовують, чи 

насаджують, чи, може, треба, щоб гуляло? 

22. Чи є якісь молитви, замовляння, пов'язані з будуванням хати або інших 

споруд? 

23. Які є легенди, перекази, пісні, прислів'я, приказки про підшукування 

місця для хати або садиби? 

24. У який спосіб будували хати: наймали майстрів, будували толокою, 

споруджував сам господар, наймаючи тільки помічників? 

25. Як господар домовлявся з майстрами (відтворити угоду)? Чи були тут 

якісь норми і звичаї? 

26. Якщо була в селі толока на побудові, то якою вона була і чим 

завершувалася? 

27. Чи був якийсь поділ праці під час роботи між майстрами і помічниками? 

Яку роботу брав на себе старший майстер? 
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28. Чи зважають при закладанні хати на пору дня, місяць, рік? 

29. Коли закладають на протязі дня? Чи годиться закладати ввечері? 

30. Чи закладають на молодий, повний чи неповний місяць? 

31. Яка для цього найкраща пора року: зима, літо, весна, осінь? 

32. Який день для закладин вважають легким? Який важким? 

33. На закладини кличуть чи приходять самі? 

34. Як вибирають матеріал на будову? 

35. З якого дерева не будують хату, взагалі уникають класти в будівлю 

(дерево, яке звалила буря або вдарила блискавка; дерево, у якому два стовбури; 

якесь інше)? Чому уникають каменя, взятого з кладовища або з якогось іншого 

"нещасливого" місця? 

36.  Хату зводили на фундаменті чи на стовпах? 

37. Щось кладуть під фундамент чи стовпи: збіжжя, свячені речі, гроші? 

38. Чи можна стукати балками при закладанні? Якщо не можна, то чому? 

39. Чи зважають на те, щоб при закладанні не лежало дерево навхрест (і 

взагалі все дерево, з якого будують)? 

40. Чи не замуровують у стіни чогось свяченого? 

41. Чи існує думка, що майстер - "чарівник", "знахар", і коли його не 

задобрити, то він може закласти хату на якесь зло господарям? 

42. Чи є така прикмета, що чужим не можна бути при закладинах, зарубках 

хати, бо може на господарів впасти якась біда? 

43. При переході зі старої хати, які обряди виконували і що обов’язково 

забирали? 

44. Коли відбувається освячення хати: на закладинах чи після закінчення 

будівництва? 

45. Чи зважають на пору дня і місяця при вхідчинах? 

46. Чи не мастять чимось дверей і вікон? 

47. Що беруть із собою, коли входять до хати вперше? 

48. Чи є таке повір'я, що першу ніч не годиться людині ночувати в новій хаті, 

а треба впустити туди кота, пса або півня? 
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49. Що примічають, коли випускають їх із хати? 

50. Яка їх подальша доля? Може, ріжуть на порозі півня? 

51. Чи замітають за собою стару хату, як переходять в нову? 

52. Чи не кажуть, що в нову хату треба входити неодмінно з грішми? 

53. Які охороняючі предмети ("талісмани") рятують хату від злих сил 

(підкова, коса, вершок дерева, тіла хижих птахів)? 

54. Яких звірів і птахів вважають охоронцями хати (ластівка, бусол - бузьок, 

чорногуз)? 

55. Які страви обов'язково повинні бути на новосіллю? Чи ті самі, що на 

закладинах? 

56. Чи несуть запрошені гості дарунки господареві на новосілля? Що саме? 

57. Чи є ще якісь обряди при входинах в нову хату? 

58. З якого матеріалу і як, зазвичай, зводили стіни? 

59. Якщо стіни зрубні, то з чого вони складені: з кругляків (плениць), брусів, 

плах? 

60. Чим заповнені стіни каркасних жител: глиносолом'яними вальками, 

дошками, плетені ліскою чи комбіновано (між деревом прокладено шар 

вальків)? 

61. Яка висота стін? 

62. Чи якось називаються стіни хати (причілкова, чільна, тильна, сінешна)? 

63. Яка форма даху (двосхилий, чотирисхилий, плаский, односхилий)? 

64. Чим вкрита хата? 

65. Чи є виступ даху і з якого боку хати? Його назва. 

66. Чи є галерея, призьба? Як вони влаштовані? 

67. Чи прибудовували до будинку веранду чи піддашок? Коли вони були 

популярні і які функції виконували? 

68. Які архітектурні деталі хати прикрашені різьбою? 

69. Як оздоблювали вікна, двері? 

70. Скільки кімнат було в будинку і як вони називалися? 
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71. Чи впливала якось влада на будівництво будинку, чи нав’язувала якісь 

типові плани чи форми? 

72. Чи є в хаті піч,  з чого вона зроблена і де стоїть? 

73. Чи існують якісь повір’я, забобони, звичаї пов’язані з піччю? 

74. Яка система опалення хати – за допомогою груб чи централізована? 

75.  Основні меблі будинку, як вони розставлені по хаті?  

76. Які і де використовувалися тканини в інтер'єрі хати (килими для 

застеляння підлоги, ліжка, килими на стінах над ліжком, тканини для 

застеляння лав, лежанок; рушники над іконами, картинами)? Їх назви. 

77. Чи в кожній хаті були ікони? Як їх називали (образи, боги тощо)? Скільки 

ікон було в одній хаті? 

78. Образи яких святих зустрічалися найчастіше? Де їх розміщували і як 

називалося це місце? В якому порядку? 

79. Як прикрашали ікони в хаті? 

 

Господарські будівлі 

80. Чи є у вас літні кухня? Що в ній знаходиться? 

81. Які були господарські будівлі у вашому дворі? 

82. З якого матеріалу збудовано, яке їх призначення? 

83. Якої конструкції стіни? 

84. Форма та розміри будівлі (ширина, довжина і висота стін). 

85. Дахи, їх форми і конструкції. 

86. Описати докладно стайні для худоби (жолоби, драбини, припони для 

худоби, викидання гною тощо). Чи вішаєте в хліві для худоби ікони, якщо так 

то навіщо? 

87. Дати опис інших господарських споруд (шопи, буди для пса, курників, 

голубників). 

88. Сад і пасіка. Повір'я, пов'язані із садом та пасікою. 
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89. Криниця. Як іі копають? Вірування і оповідання про людей, які вміли 

визначити місце, де була вода. Способи копання, видобування води. Повір'я та 

оповідання про криниці, незвичайні джерела та їх чудодійну силу. 

90. Чи є різниця в обрядах, яких дотримуються при побудові хліва, клуні, 

мостів, криниць, інших будівель? Які є прикмети? 

91. Чи є у вас льох (підвал), якщо є то де він знаходиться і коли і як 

побудований? 


